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Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
Стицање нових знања о основним геометријским објектима и њиховим међусобним положајима и пресецима,
развијеним површинама, као и основама векторске анализе и компјутерске графике. Стицање нових знања о
стандардима техничког цртања који се односе на ортогоналне пројекције, пресеке, котирање и толеранције
машинских делова, као и на израду техничке документације машинских детаља и склопова.
Исход предмета
Оспособљавање за рад са скуповима различитих геометријских облика, сагледавање њихових односа и примена
бројних трансформација. Оспособљавање за тродимензионално пројектовање и раванско приказивање машинских
делова помоћу савремених софтверских алата, као и за формирање и коришћење техничке документације у
електронском облику.
Садржај предмета
Теоријска настава
 Увод у графику машинских делова. Увод у графику геометријских облика
 Основе програмског пакета SolidWorks
 Аксонометријско пројектовање. Приказивање предмета на цртежу
 Пресеци машинских делова. Раван пресек тела
 Продори тела. Тела слободне форме
 Димензионисање машинских делова. Толеранције машинских делова
 Снимање машинских делова. Цртање склопова, подсклопова и детаља
 Заварени спојеви
Практична настава
 Вежбе на рачунару у циљу примене основних метода за сагледавање и решавање геометријских
проблема.
 Вежбе на рачунару у циљу примене савремених софтверских алата за тродимензионално пројектовање и
раванско приказивање машинских делова, као и за формирање и коришћење техничке документације у
електронском облику.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања
Вежбе
Други облици активне наставе
3
0
3
0
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе на рачунару, домаћи и пројектни задатак, колоквијуми
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит*
поена
активност у току наставе
5
писмени испит
0
(40*)
домаћи задатак
5
усмени испит
30
пројектни задатак
20
колоквијуми
40
Обавезно је присуство предавањима и вежбама, израда домаћег и пројектног задатака и полагање колоквијума
* Писмени део испита се може положити преко колоквијума

19

