
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3,  3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни предмет 3 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису предвиђени пројектним задаком (уз 
додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ). 
 
Термински план наставе 
Изборни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена јсу 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са изборним предметом.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 21. радне недеље у среду. 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Наставник предаје Декану Архитектонског факултета испуњени план рада у понедељак 3.септембра 2007 у 12 
сати.  
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинараима 
Изборни предмет прима најмање10 студената, док највећи број студената није одређен. 
Листе са распоредом  студената достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
уторак 16 сати 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
06. фебруар 2008. у 12 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
25. октобар 2007.  
13. децембар 2007. 
 
 
Назив предмета: 

МАТЕМАТИКА У АРХИТЕКТУРИ 

Наставник: 
Проф. др Љиљана Петрушевски 

Сарадник у настави: 
Мр Мирјана Деветаковић                                                                                                          

Број кабинета: 248 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): уторак 14-16 сати 
 
Телефон:  3218748                                                                                             Е-маил: ljpetrusevski@sbb.co.yu
 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Садржај наставе омогућава  стицање елементарних знања и усвајање основних појмова аналитичке геометрије са циљем 
препознавања математички дефинисаних кривих линија, површи и објеката у простору  и фракталне геометрије са циљем 
препознавања фракталних карактеристика облика и форми у природи, уметности и архитектури. Стечена знања представљају 
основу за генерисање слободних форми у архитектури и генерисање облика и форми фракталних карактеристика.  
 
Садржај наставе: 
Основни појмови аналитичке геометрије. Генерисање кривих линија, површи и објеката у простору.  
Основни појмови фракталне геометрије. Генерисање форме фракталних карактеристика. 
 
Метод извођења наставе: 
предавања еx-катедра, самостални рад студената, интерактивна настава у електронском окружењу. 
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нед Наслови тематских јединица                                           

01  Линије, површи и објекти у простору – уводно предавање. 

02  Математичка форма равни. Декартов координатни систем. Поларни координатни 

систем. Криве линије у равни. Права линија. Криве линије другог реда. 

Параметарски приступ. 

03  Математичка форма простора. Декартов координатни систем. Цилиндрични 

координатни систем. Сферни координатни систем. Криве линије у простору. Права 

линија. Параметарски приступ. 

04  Површ у простору. Параметарски приступ. 

05  Облици у равни и криве линије, површи и објекти у простору. Узајамни односи. 

Примери. 

06 1. Колоквијум: Анализа и оцењивање студентских радова из претходних радних недеља.  

07  Површи другог реда. 

08  Површ као траг покретне криве. Специјалне врсте површи: транслаторне, 

ротационе, правоизводне, цилиндричне, конусне, коноидне.  

09  Криве линије на површи. Изопараметарске линије. Репараметризација. 

10  Афине трансформације у равни и простору. Итеративни функционални системи у 

геометрији равни и простора. Фрактали.  Самослични фрактали. Самоафини 

фрактали. 

11  Инваријантност фрактала. Детерминистички и стохастички итеративни 

функционални системи. Генерисање фрактала. 

12  L-системи. L-системи у равни. L-системи у простору. Генерисање L-система. 

13 2. Колоквијум: Анализа и оцењивање студентских радова из претходних радних недеља. 

14  Генерисање форме фракталних карактеристика. 

 

Обавезна литература: 
Shelden Dennis, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry ‘s Architecture, MIT Thesis, 2002. 

 Part II The representation of surface constructibility,     http://ocw.mit.edu/ocwweb/architecture/4-510Fall-2005/readings/index.htm 

Michael Frame, Benoit Mandelbrot, and Nial Neger,  Fractal Geometry, Yale University, August 22, 2007 
http://classes.yale.edu/fractals/

Препоручена литература: 

Branko Kolarevic, Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing. New York, Routledge, 2005,  

Biblioteka Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 
Wolfgang E. Lorenc, Fractals and Fractal Architecture, VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, November 2003      
http://www.iemar.tuwien.ac.at/modul23/Fractals/        

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени елаборат: колекција радова у електронском окружењу и завршни рад са текстуално и графички обрађеном изабраном 
темом : постер формата 50X70.    
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Критеријуми оцењивања: 
Активност у току наставе вреднује се са максимално 60 поена. Сваки од 10 радова (израђених ван школе) вреднује се са 

максимално 6 поена. Максималним бројем поена се вреднује сваки коректан, прихваћен рад реализован у текућој недељи. Свака 

недеља закашњења умањује број поена за један.  Колекција радова у електронском окружењу, зависно од коректности и 

сложености  задатака,  оцењује се  са максимално 20 поена. Завршни рад, зависно од сложености, коректности, постигнутог 

нивоа обраде и приказа изабране теме, оцењује се  са максимално 20 поена. 
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 60 пројекат  
колоквијуми  усмена одбрана пројекта  
семинари  писмени елаборат 40 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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