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Услов:
Циљ предмета
Предмет даје основна знања из представљања машинских делова и других техничких облика на
цртежу у равни и простору користећи ручно скицирање и цртање, као и компјутерску графику.
Исход предмета
Знања која стиче студент када положи овај предмет омогућавају му самостално цртање свих облика
користећи стандарде и правила Техничког цртања ручно и на рачунару, познавање база података и
коришћење софтверских пакета за цртање.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основна знања из Нацртне геометрије. Појам пројицирања и цртање машинских делова у три
правоугле пројекције. Аксонометријско приказивање делова и машина. Пресеци тела и равни,
међусобни пресеци тела са мрежом развијених површина. Котирање и дефинисање храпавости
површина. Толеранције. Приказивање машинских делова. Машинско скицирање и снимање
машинских делова. Израда цртежа склопа и детаља. Основи CAD-а. Цртање машинских и других
облика помоћу рачунара у равни и простору. Коришћење готових софтверских пакета за цртање.
Практична настава:Аудиторне вежбе и вежбе у рачунарској учионици
Израда задатака из Нацртне геометрије и Техничког цртања. Приказивање машинских делова у
потребном броју пројекција дефинисаних димензионо и обрадно, скицирање и снимање машинских
делова, израда склопа и детаља. Цртање машинских и других облика помоћу рачунара у равни.
Коришћење готових софтверских пакета за цртање.
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Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, аудиторне вежбе и вежбе у лабораторији као и кроз самостални
рад студената. У оквиру предавања студент добија основне информације из области нацртне
геометрије, техничког цртања и компјутерске графике, а кроз вежбе студенти самостално раде
одређени број примера из наведених области.
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