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5. семестар основних академских студија 2011/12 
 
 

План рада 
Назив предмета:  
 

ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ФОРМЕ 
Година студија:  

5. семестар основних академских студија 2011/12 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
 

 
 

Наставник: 

Проф. др Љиљана Петрушевски, доц. др Мирјана Деветаковић 

Сарадници у настави:   

Кијановић Јелена, дипл. мат., студент докторских студија, Универзитет у Београду, Математички факултет 

Број кабинета:  248 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):   

Телефон:   3218748                          

 Е-маил: ljpetrusevski@gmail.com     mirjana.devetakovic@gmail.com  kijanovic.jelena@gmail.com 

www адреса:   http://elearning.amres.ac.rs/moodle/course/view.php?id=138                                                                                                        

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просек  на досадашњем току студирања.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ наставе је стицање знања из области параметарског моделовања и алата за такав приступ: Grasshopper  и VB.script 
у Rhinoceros окружењу. Стечена знања имају своју непосредну примену у процесу архитектонског пројектовања.  
 

Садржај наставе: 

Grasshopper  и VB.script у Rhinoceros окружењу. Хијерархијска структура тематских целина која подразумева укључење сваке 
савладане целине у наредне. 
 

Метод извођења наставе:  

предавања еx-катедра праћена  различити облицима интерактивне наставе, семинарски рад 

 

 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Моделовање  
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архитектонске 

форме 

Уводно предавање.  

Rhinoceros. Софтверска подршка и интерфејс.  

02 Параметарско 

моделовање 

архитектонске 

форме 

 

Увод.  Rhinoceros и Grasshopper интеракција. 

Принципи параметарског моделовања. Градивни елементи дефиниције. 

03 Скаларне и 

векторске величине 

Rhinoceros и Grasshopper. 

Скаларне и векторске величине.  Операције.  Примери. 

04 Листе података 

Логичке компоненте  

Rhinoceros и Grasshopper. 

Листе података.  Логичке компоненте. Примери. 

05 Основни елементи 

архитектонске 

геометрије 

Rhinoceros и Grasshopper. 

Криве и површи. Основна геометријска тела. Примери. 

06 Геометријске 

трансформације 

Rhinoceros и Grasshopper 

Геометријске трансформације. Примери. 

07 1. Колоквијум:  

08 Логички и 

математички 

концепти 

Rhinoceros и Grasshopper. 

Параметарско моделовање комплексне архитектонске геометрије.  

Логички и математички концепти. Примери. 

09 NURBS геометрија Rhinoceros и Grasshopper - NURBS криве и површи.  

10 Анализа Анализа кривих и површи. Примери. 

11 Scripting Основни концепт скрипт програмирања у Grasshopper-у.  

VB.NET скрипт - елементарне конструкције језика.  

Објекти – особине и методи. Типови података. Функције. Примери. 

12 Scripting VB.NET скрипт - сложене конструкције језика.  

Изрази. Наредбе. Контролне структуре. Примери. 

13 2. Колоквијум:  

14 Scripting VB.NET скрипт - сложене конструкције језика.  

Случајни број и Math класа. Пример Packing концепт. 

 

Обавезна литература:  

Payne, A., Issa, R.: Grasshopper Primer, LIFT Arch., 2009. 
 

Препоручена литература: 

Kolarevic, B.: Architecture in the digital age: design and manufacturing, Spon Press, Francis & Taylor, 2003 (Biblioteka AF) 

H. Pottmann, A. Asperl, M. Hofer and A. Kilian: Architectural Geometry, Bentley Institute, 2007, (копија расположива у 

кабинету 248) 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени елаборат: колекција параметарских модела произашлих из инерактивне наставе у току семестра са пратећим  

документованим  Grasshopper дефиницијама и завршни рад :  модел  архитектонске форме  са  документованом Grasshopper 

дефиницијом.    

 

http://www.liftarchitects.com/storage/research/Grasshopper%20Primer_Second%20Edition_090323.pdf
http://books.google.com/books?id=qA7nT5-J4WIC&lpg=PP1&dq=kolarevic&pg=PA7#v=onepage&q&f=false


 

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 40 пројекат  

колоквијуми 30 усмена одбрана пројекта  

семинари  Финални пројекат-постер 30 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 


