Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Информатика
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Рачунарска графика и геометрија
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњене предиспитне обавезе.

обавезни

Циљ
предмета

Упознавање студената са хардвером и софтверским стандардима и указивање на значај
рачунарске графике и геометрије. Оспособљавање студената за развој и манипулацију
елементима рачунарске графике и геометрије у равни и простору.

Исход
предмета

Стечена знања и вештине користе се за развој софтвера специфичне визуелизације
информација употребом X3D и/или OpenGL, дигитализацију и обраду графичког материјала Photoshop, CorelDraw и Matlab.

Садржај предмета
Увод. Архитектуре графичких система. Растерски графички системи. Архитектуре растерских приказних система. Растерски приказни
систем са посебним приказним процесором. Интерактивна рачунарска графика. Графички стандарди. Референтни модел рачунарске
графике. Технологије штампе. Технологије екрана. Математички приступ рачунарској графици. Трансформације графичких објеката.
Стварање видео приказа. Трансформација координата. Пројектовање сцене на екран. Напредне технике графичког изражавања.
Рендеринг. Боја у рачунарској графици. Модели боја у рачунарској графици. Рачунарска анимација. Аналитички приступ пројективној
геометрији. Хомогене координате и појам пројективног простора. Сноп равни. Централно пројектовање. Пројективна еквивалентност
фигура. Хиперповрши другог реда. Синтетички приступ пројективној геометрији. Аксиоме инциденције, поретка и непрекидности.
Пројективна пресликавања. Криве другог реда. Пројектовање у еуклидском и пројективном простору. Примена софтверских пакета у
пројективној и нацртној геометрији.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4

Прати садржај предавања кроз студије случаја, израда и одбрана семинарских радова и
практичан рад на рачунару.

Сотировић Велимир, Бранислав Егић: РАЧУНАРСКА ГРАФИКА, Нови Сад, 2006.
Станко Турк, Рачунарска графика : основи теорије и примјене , Загреб : Школска књига, 1980 (Загреб : Либер)

Неда Бокан, Срђан Вукмировић, Пројективна геометрија, Математички факултет, Београд, 2004.
Срђан Вукмировић, Зоран Станић, Збирка задатака из пројективне геометрије са применама у рачунарској
графици, Математички факултет, Београд, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2

Остали часови

2

Методе
Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна. Предавања су аудиторна уз подршку
извођења савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата анализу пређеног
наставе градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
7 писмени испит
практична настава
8 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

поена
20
30

