
 

1.  Наставен предмет КОНСТРУКТИВНА ГЕОМЕТРИЈА 

2.  Шифра 3МДС9И022 

3.  Студиска програма Машинство 

4.  Подпрограма  (област) Машински конструкции, механизациони машини и возила 

5.  Ниво Трет циклус на студии 

6.  Академска година / 
семестар 

1 година / 1 и 2 семестар  Број на ЕКТС 
кредити: 

6 

7.  Наставник: Проф.д-р Ристо Ташевски, Вон.проф.д-р Софија Сидоренко 

8.  Предуслов: нема 

9.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Моделирање на сложени површини. Методи за програмирање во компјутерската графика.  

10.  Содржина на предметот: 
Просторно претставување и геометриско дизајнирање на цврсти тела или површини со користење на 
основни геометриски методи 
- Геометриска анализа на сложеноста на облиците на цврсти тела и површини, дефинирање на 
закривеноста, упростување на закривените површини со линиска и лачна апроксимација  
- Користење на двојно закривените површини и нивна практична примена во машинството   
Моделирање на сложени површини. 
- Дизајнирање синтески површини закривени во двата правци. 
Методи за програмирање во компјутерската графика 

11.  Методи на учење: 
Предавања подржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби, тимска 
работа, студија на случај, гостин на предавања, самостојната изработка и одбрана на проектна задача, 
учење во електронско опкружување (форуми, консултации).  

12.  Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 саати = 180 саати  

13.  Распределба на расположивото време  30 + 30 + 120  = 180 саати 

Форми наставни 
активности 

 

13.1 Предавања - теоретска настава (15 недели 
по 2 ч) 

30 часови 

13.2 Лабораториски вежби, семинари, тимска 
работа 

30 часови 

Други форми на 
активности 

13.3 Проектни активности; семинарски работи; 
домашни задачи; самостојно учење 

120 часови 

14.  Оценување 50 + 40 + 10 =  100 бода 

14.1. Тест 50 бода 

14.2. Семинарска работа / проект (презентација писмена и усна)   40 бода 

14.3. Активност и учество 10 бода 

Оценки: од 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

над 90 бода 10 (десет) (A) 

15.  Услов за потпис и формален испит Реализирани активности 14.2  

16.  Јазик на изведување на наставата Македонски  

17.  Метод на следење на квалитетот Механизми на интерна евалуација и анкети 

18.  Литература 

 Задолжителна литература 

 Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard H. Bartels, John C. 
Beatty and Brian A. Barksy 

An Introduction to Splines for Use in 
Computer Graphics & Geometric 
Modeling, 

CA: Morgan 
Kaufmann, 

      

2. Gerald Farin Curves and Surfaces for CAGD 3rd edition. 
Academi 

      

 Дполнителна литература 

 Автор Наслов Издавач Година 

1.       Актуелни трудови од конструктивна 
геометрија      

            

2.       Литература за актуелни 
комерцијални софтверски пакети 

            

 
 


