Студијски програм: Информатика
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета:ПРИМЕЊЕНА ГЕОМЕТРИЈА
Наставник: Цвејић Д. Стана
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов:Нема
Циљ предмета:Упознавање са основним својствима геометријских структура у циљу
разумевања принципа рачунарске 2D и 3D графике и анимације.
Исход предмета:Способност рашчлањавања сложених конструктивно геометријских проблема
на елементарне и имплементација алгоритама рачунарске графике при креирању графичких
апликација у пакету Оpen GL .
Садржај предмета:
Теоријска настава:Вектори у простору. Координате вектора и тачке. Скаларни, векторски и
мешовити производ. Двоструки векторски производ. Параметарско представљање кривих и
површи. Свођење криве другог реда на канонски облик. Права и раван. Праволинијске површи.
Ротационе површи. Свођење површи другог реда на канонски облик. Растојање између две
тачке. Изометријске трансформација; подударност.. Симетрија тачке у односу на потпростор.
Праве, равни. Површина и запремина. Криве другог реда. Површи другог реда. Асимптотски
конус површи другог реда. Хиперповрши другог реда. Нормално пројектовање на једну раван.
Перспективно колинеарно пресликавање двају равни поља тачака. Перспективно афино
пресликавање. Нормална пројекција равни. Нормалност правих и равни. Нормално пројектовање
на две равни. Равни пресеци површи. Косо пројектовање. Основи VRML-а – структура VRML
фајла, синтакса, нодови, граф сцене, основни геометријски нодови, трансформације, анцхор нод,
евенти, еџпосед поља, роуте, прото, сенсор нодови, анимација у VRML-у. Kомпозитинг – лејери
слике, матте, мултисоурце оператори, кеyинг, операције за процесирање слике, колор
манипулације, просторни филтери, геометријске трансформације. Методе геометријске
модулације- реконструкција података који се генеришу помоћу 3D скенера. Програмирање
помоћу ОpenGL библиотечних функција-Интеракција C/C++ са ОpenGL-ом.
Практична настава: Обрађују се примери у складу са теоријском наставом.
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