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Увод

Развој науке, технике и технологије, поготову у области информационих технологија,
показаo je неопходност примене рачунара у пројектовању машинских делова. Наставни програми
су у великој мери пратили та достигнућа и предвидели примену CAD/CAM програма у настави.
Материјални статус већинe школа не омогућава у потпуности овладавање програмским
садржајима из ове области. Најлошија ситуација је у области уџбеника којих или нема или су
непримерени ученику или због лоше законске регулативе застаре пре него што изађу из штампе.
Такмичење из моделирања машинских елемената и конструкција показало је доста високе
домете ученика машинских школа у примени CAD програма, али у исто време и недостатке.
Ученици су оспособљени да на основу техничке документације моделирају компоненте и склопове
и репродукују цртеже. Међутим, ако на основу модела или изометријског цртежа треба да израде
радионички цртеж јављају се проблеми везани за распоред и број потребних пројекција, пресеке,
детаље, а нарочито за димензиону дефинисаност и распоред кота.
Наставници машинске струке препознали су проблем. На путу од модела до цртежа
прескочени су неки кораци. Ту пре свега мислим на скицирање и адекватнију примену знања из
техничког цртања.
ЗНАЊА
ТЕХНИЧКОГ
ЦРТАЊА

МОДЕЛ

СКИЦА

РАЧУНАР

ЦРТЕЖ

Решење је могуће пронаћи кроз мале измене програмских садржаја техничког цртања, али у
највећој мери у облицима и методама рада на часовима.
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Да би све добило већи значај и подстрек у отклањању ових проблема, Заједница машинских
школа Републике Србије је организовала такмичење из техничког цртања у AutoCAD–у. У време
републичког такмичења машинских техничара за компјутерско конструисање одржан је округли
сто на ову тему. Округлом столу је присуствовало 30 наставника који су дали иницијалне предлоге
у вези такмичења.
Стандардизација у изради техничке документације је саставни део техничког цртања. У
школама је присутно шаренило образаца. Иако већина поштује стандарде техничког цртања, не
поштује основне принципе функционисања AutoCAD–а. Наиме, углавном се цртају и цртежи и
обрасци у простору модела. Не користе се погодности простора папира за приказивање готових
цртежа.
Ово је јединствена прилика да се на нивоу државе поставе правила и у овој области.
Почетак представља стандардни образац Template_A4_A3 који садржи унапред дефинисане
слојеве, дебљине линија, врсте линија, стилове слова и кота, формате папира, стандардне размере
и најчешће коришћене блокове.
Нацрт стандарда који сам урадио представља резултат вишемесечног рада. Прошао је
неколико провера кроз пробна такмичења и школско такмичење ученика Техничке школе у
Пожеги. После сваке провере претрпео је измене и прилагођавања.
Свестан сам да је стандард далеко од идеалног, али може да послужи за прво такмичење и
као основа за будућу надоградњу.
Овом приликом се посебно захваљујем својим колегама Бранимиру Стевићу, Душану
Дамљановићу и Душици Спасојевић на корисним предлозима изнетим на посебном округлом
столу Техничке школе у Пожеги.

у Пожеги,
април, 2013.

аутор
Владан Веснић, дипл.инж.маш.
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ОСНОВНА НАЧЕЛА
Назив такмичења
Одлуком Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије усвојен је назив ,,Такмичење
из техничког цртања у AutoCAD-у”.
Циљеви такмичења
Такмичење треба да покаже:
1. Постигнути ниво у овладавању алатом за цртање (AutoCAD).
2. Самосталност у раду и практичну примену стечених знања из техничког цртања на
примерима из техничке праксе користећи AutoCAD као алат за цртање.
Радни задатак
Кроз циљеве такмичења може се сагледати и радни задатак. Он се састоји из два дела:
1. Геометријско цртање сложене раванске фигуре
2. Израда радионичког цртежа на основу машинског дела приказаног у изометрији
Ментори
У првом делу радног задатка до изражаја долазе знања из компјутерске графике, односно
AutoCAD-а. У другом делу доминира знање техничког цртања, док је AutoCAD само алат којим се
постиже дато решење. За први део је одговоран наставник компјутерске графике, а за други
наставник техничког цртања. Успешна припрема је могућа само кроз синхронизован рад оба
наставника или у случају да један наставник ради са ученицима кроз оба предмета. У сваком
случају пожељно је да ментор буде машинске струке.
Такмичари
На такмичењу учествују ученици првог и другог разреда машинске струке, без ограничења у
погледу степена и образовног профила.
Време израде
Време израде радног задатка је 120 минута.
Број бодова
Укупан број бодова је 100. Структура бодова по деловима задатка је следећа:
1. Геометријско цртање.................................. 30 бодова
2. Израда радионичког цртежа...................... 70 бодова
Скицирање решења
Такмичари имају право да понесу са собом основни прибор за
цртање и скицирају на папиру решење другог задатка, које ће им помоћи
при изради истог на рачунару. За скицирање је потребно десетак минута,
али ће тај поступак у великој мери допринети ефикасности и квалитету
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решења. Обавеза школе домаћина је да обезбеди неколико папира формата А4 на свако
такмичарско место.
Образац за израду задатка (Template_A4_A3)
Радни задатак искључиво се ради на обрасцу за израду задатака (Template_A4_A3) и то:
1. Геометријско цртање се ради у простору модела (Model)
2. Израда радионичког цртежа се ради у простору модела, а коначан резултат обавезно
приказује у простору папира (A4 или A3)
Образац за израду задатка (Template_A4_A3) има унапред дефинисано:
1. Слојеве
2. Дебљине линија
3. Врсте линија
4. Стил за слова
5. Стилове за котирање
6. Формате папира
7. Стандардне размере
8. Блокове за:
o Заглавље
o Квалитете обраде
o Таблицу одступања
o Стрелицу са ознаком пресека
Образац за израду задатка (Template_A4_A3) може се преузети са сајта Заједнице машинских
школа Републике Србије (www.zms.edu.rs) или са сајта Техничке школе у Пожеги
(www.tehnickaskolapozega.edu.rs ).
Снимање радног задатка
Снимање радног задатка врши се у датотеци TAKMIČENJE на партицији D. Датотека
TAKMIČENJE треба да садржи два документа:
1. ZADATAK 1
2. ZADATAK 2
Бодовна листа
Бодовна листа израђује се на рачунару у Excel–овој табели. Свака радња коју треба извршити
добија одређени број поена. Број поена по задатку није лимитиран и зависи од сложености
задатка.
Прегледање задатака
Прегледање задатака врши трочлана комисија одређена према анексу правилника о такмичењу.
Комисија прегледање обавља на основу бодовне листе. Бодовна листа је одштампана Excel–ова
табела у коју је унет максималан број поена за сваку радњу коју треба извршити. За исправно
обављену радњу поени се не дирају (не заокружују, не штиклирају или слично). Уколико је
обављена радња потпуно нетачна поени се прецртавају косом линијом. Уколико је обављена
радња делимично тачна поени се прецртавају косом линијом, а са десне стране се уписује
остварени број поена.
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Сабирање поена
Сабирање поена врши се на рачунару у Excel–овој табели. Поене уноси трочлана комисија.
Комисију чине два стална члана која именује организатор такмичења и ментор ученика. Ментор
ученика је одговоран за тачност унетих поена.
Елиминација:
Радни задатак, односно поједини његови делови неће се вредновати уколико:
1. Радни задатак се не налази у датотеци TAKMIČENJE
2. ZADATAK 1 није израђен у простору модела обрасца за израду задатака (Template_A4_A3)
3. ZADATAK 2 није израђен у простору модела обрасца за израду задатака (Template_A4_A3)
4. Коначно решење ZADATKA 2 није приказано у простору папира (А4 или А3) обрасца за
израду задатака (Template_A4_A3)
5. Распоред пројекција није добар
o не одговара задатим погледима
o није испоштован СРПС стандард
o померен положај пројекција (по хоризонтали или вертикали)
6. Ученик уради полупресек за машински део који нема две осе симетрије или не испоштује
правило Д-Д (полупресек доле и десно)

Ток такмичења
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Долазак такмичара и постављање рачунара на радно место најкасније 1 сат пре почетка
такмичења
Такмичари морају бити на радном месту најкасније 15 минута пре почетка такмичења
По завршеном такмичењу врши се снимање радова на компакт диск
Следи преглед радова уз присуство ментора
Одмах по завршетку прегледа техничка комисија уноси поене у бодовну листу у присуству
ментора
Када се прегледају сви радови објављује се незванична бодовна листа и примају евентуалне
жалбе
Званична бодовна листа се објављује пола сата после незваничне
Домаћин свим такмичарима даје компакт диск, бодовну листу и текст задатка
Проглашење победника и уручење награда у складу са могућностима домаћина
Надгледање

Надгледање током такмичења врше 2 наставника по кабинету. Наставници не могу бити
машинске струке.
Насловна страна
Насловна страна је саставни део радног задатка. Садржи основне податке о редном броју,
називу и упутствима за такмичење. Пример насловне стране је дат на следећем листу.
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ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
МАШИНСКИХ ШКОЛА

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА У AutoCAD-У

РАДНИ ЗАДАТАК

Радни задатак обухвата:
1. Геометријско цртање сложене раванске фигуре
2. Израда радионичког цртежа на основу машинског дела приказаног у
изометрији
Напомена:
o Задатак 1 се ради у простору модела (Model) на обрасцу (Template_A4_A3)
o Задатак 2 се ради у простору модела, а коначан резултат обавезно приказује у простору
папира (A4 или A3) на обрасцу (Template_A4_A3)
o Распоред пројекција мора одговарати задатим погледима Задатка 2
o Распоред пројекција мора одговарати СРПС стандарду
o Положај пројекција не сме бити померен по хоризонтали или вертикали

ВРЕМЕ ИЗРАДЕ РАДНОГ ЗАДАТАКА ЈЕ 120 МИНУТА
РАД САЧУВАТИ У ФОЛДЕРУ ТАКМИЧЕЊЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ПАРТИЦИЈИ D:/
САВЕТ: ПАМТИТЕ РАД ПОСЛЕ СВАКЕ УСПЕШНО ИЗВЕДЕНЕ РАДЊЕ

ПИРОТ
МАЈ, 2013.
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ПРВИ ЗАДАТАК

Бодовање првог дела задатка
Први део задатка односи се на геометријско цртање сложене раванске фигуре. Вреднују се
само контурне линије на цртежу. Не вреднује се котирање, као ни осне, испрекидане и друге
линије, па их не треба ни уносити на цртеж. Потребно је задатак урадити у простору модела
обрасца (Template_A4_A3). Цртање извести у текућем слоју KONTURA.
Бодовна листа прави се (ако је то могуће сагледати) према оптималном решењу израде
цртежа. Сваки елемент вредновања добија одређени број поена. Број поена није лимитиран и
зависи од сложености геометријске раванске фигуре. По завршеном поступку израде бодовне
листе врши се прерачунавање поена у бодове.
Наравно такмичари не морају пратити оптимални поступак и сигурно ће већина имати
различита решења задатка, али комисија за преглед радова обавезна је да прати поступак решења
према којој је настала бодовна листа.
Да би се олакшала израда бодовне листа потребно је да састављач бира несиметричне
машинске делове, без вишеструког линијског и кружног умножавања. На овај начин избегавају се
команде MIRROR и ARRAY што у великој мери доприноси ефикаснијем прегледању задатка.
Израду једне бодовне листе пратићемо према ЗАДАТКУ 1 на следећем листу.
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ЗАДАТАК 1

Нацртати геометријску контуру раванске фигуре на слици. Задатак урадити у простору
модела обрасца (Template_A4_A3). Цртање извести у текућем слоју KONTURA.
Котирање се не вреднује, као ни осне, испрекидане и друге линије, па их не треба ни
уносити на цртеж.
Почетна тачка на цртежу је тачка P.
Цртеж памтити под именом ЗАДАТАК 1 у фолдеру ТАКМИЧЕЊЕ који се налази на
партицији D:/.

P
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Табела за бодовну листу првог дела радног задатка изгледа овако:

У колону ELEMENTI VREDNOVANJA уносе се радње које треба извршити (LINE,
CIRCLE, ARC, MOVE, TRIM, COPY, FILLET...). KARAKTERISTIKA најчешће представља
дужину линије, полупречник круга, величину угла, вредност померања, напомену... Број POENA
зависи од сложености радње која се извршава. На пример команда CIRCLE у основном случају
добија 1 поен, док варијанта ТТR (tangent tangent raduis) носи 2 поена.
Када се попуне поени за све елементе вредновања уносе се формуле у три поља на дну
табеле.
У поље UKUPNO POENA уноси се формула за збир свих поена:
= AutoSUM (1 : 37)
Када се добије збир свих поена потребно га је ручно преписати у поље за MAKSIMALNO
POENA.
У последњем пољу, BODOVA (PRVI ZADATAK), врши се прерачунавање поена у бодове:

=

UKUPNO.POENA × 30
MAKSIMALNO.POENA
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Комплетна бодовна листа за први део задатка изгледа овако:

Прегледање првог задатка
Приметили сте да су неки елементи вредновања у табели груписани, односно уоквирени
дебелом линијом. То се односи на линије које су настале коришћењем више команди. Тако на
пример ако није одрађен део круга полупречника R52 брисаће се сви поени који су укључени у
његову израду (од ставке 22 до 27).
Такође треба водити рачуна о команди TRIM , јер се она често односи на настајање већег
броја линија. Иако је теоретски могуће урадити ову команду на самом крају, због претрпаности
16

цртежа сувишним линијама, може се команда поновити у разним фазама насатајања цртежа.
Уколико једна или више линија не постоји (не све), а у њихово настајање је укључена команда
TRIM, онда у тој ставци број поена за TRIM свести на пола.
Уместо компликоване табеле са низом слика лакше је урадити један цртеж са уписаним
бројевима из бодовне листе који су укључени у израду једне линије. Број у загради односи се на
команду TRIM.

•
•
•
•
•
•
•
•

Прегледање се додатно олакшава следећим поступком:
Тачно одрадити геометријску контуру
Пребацити контуру у слој друге боје, нпр. KOTA
Цртеж снимити као REŠENJE
Командом INSERT BLOCK убацити REŠENJE у цртеж који се прегледа
Поклопити REŠENJE и дати цртеж преко тачке P
Освежити цртеж (укуцати REGEN и дати ENTER)
Упоредити поклапање линија
Свака линија која се не поклапа обликом, дужински и положајно губи поене

P
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ДРУГИ ЗАДАТАК
Бодовање другог дела задатка
Други циљ такмичења: самосталност у раду и практична примена стечених знања из
техничког цртања на примерима из техничке праксе користећи AutoCAD као алат за цртање, сам
по себи намеће форму задатка чије коначно решење мора бити радионички цртеж. Други део
задатка искључиво се ради на обрасцу за израду задатака (Template_A4_A3). Цртање се ради у
простору модела, а коначан резултат (радионички цртеж) обавезно приказује у простору папира
(A4 или A3).

Да би смо дошли до форме задатка морамо поставити елементарно питање, а затим дати
одговор на њега. Која је сврха радионичког цртежа? На основу радионичког цртежа израђује се
машински део.

Да би машински део било могуће израдити радионички цртеж
мора бити потпуно дефинисан:
• обликовно
• димензионо
• обрадно
• толеранцијски
Пример форме другог дела раднога задатка у потпуности је
приказан на следећем листу.
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ЗАДАТАК 2
На формату А3 стандардног обрасца Template_A4_A3 у погодно изабраној размери
нацртати у потрбном броју изгледа задати симетрични машински део са потребним пресецима
(полупресецима, заокренутим пресецима, делимичним пресецима, детаљима...), тако да исти буде
потпуно обликовно, димензионо, обрадно и толеранцијски дефинисан.
Решење задатка урадити без приказивања скривених линија.
Спољашња мера пречника n25 толерисана је са h7. Потребно је у таблици навести
одступања те мере ( доње је- 0,021, а горње 0).
Спољашња површина цилиндра пречника n25 и доња површина диска пречника n98
обрађене су у квалитету N7. Све остале површине су обрађене у квалитету N10.
Оса унутрашњег цилиндра пречника n22 треба да буде нормална на доњу површину диска
пречника n98 са толеранцијом 0,05 mm.
Машински део је направљен од челика Č.0545 у серији од 1200 комада. Његов назив је
ТЕЛО, а маса 1130 грама. Ознака цртежа је TC. A3.02.1. Поред ових података у заглављу мора
бити датум и шифра такмичара (у пољу обрадио).
Цртеж памтити под именом ЗАДАТАК 2 у фолдеру ТАКМИЧЕЊЕ који се налази
на партицији D:/.
H

P

F
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Форма задатка и изабрани пример из техничке праксе морају се прилагодити свим актерима
такмичења. Наиме, други део задатка је специфичан и захтеван у сваком погледу (састављања,
бодовања, прегледања...) па не чуди што актери такмичења имају различите углове гледања на
исти проблем.

СТАНДАРДИЗАТОР

УЧЕНИК

САСТАВЉАЧ
ЗАДАТКА

ПРЕГЛЕДАЧ

САСТАВЉАЧ
БОДОВНЕ ЛИСТЕ

Актери такмичења чине карике ланца и од њихове повезаности зависи успех такмичења.
Веза између актера није једносмерна, од стандардизатора ка ученику, већ је повратна информација
о проблемима у ланцу који се јављају од изузетог значаја. На основу тих информација овај
стандард добија на квалитету и омогућује свим актерима успешан рад.
Ученик захтева јасан задатак и прецизно дефинисана правила такмичења.
Прегледач познаје национални стандард, поштује овај стандард и правила такмичења,
уважава ученика и захтева јасну бодовну листу.
Састављач бодовне листе добро познаје AutoCAD, користи национални стандард, поштује
овај стандард и правила такмичења, уважава прегледача и захтева јасан задатак и евентуално
измене у њему које ће олакшати израду бодовне листе.
Састављач задатка познаје национални стандард, поштује овај стандард и правила
такмичења, уважава састављача бодивне листе и на основу његових примедби коригује задатак.
Стандардизатор познаје национални стандард, користи AutoCAD, уважава све актере овог
ланца и на основу њихових примедби коригује стандард и правила такмичења.
Примери решења
На следеће две странице су приказана два решења задатка.
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Вредновање облика
И поред јасно дефинисаних погледа и додатних објашњења у тексту није реално очекивати
јединствено решење задатка. Још већи проблем јавиће се код распореда кота на цртежу.
Како вредновати цртеж? Да би смо дошли до тог одговора, посматрајмо табелу испод која
показује поступак настајања машинског дела.

ЦРТАЊЕ
Шта цртамо?

ИЗРАДА

Шта израђујемо?
ЕЛЕМЕНТАРНИХ
ОБЛИКА

МЕРЕЊЕ И
КОНТРОЛИСАЊЕ
Шта меримо и
контролишемо?

СКУП

Шта чини
машински део?
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Оно што можемо закључити је да се у основи сваке фазе налазе елементарни облици. Ако
засебно вреднујемо елементарне облике избећићемо замку у прегледању везану за разноврсност
решења.
Потребно је део посматрати као скуп елементарних облика или још боље цртеж урадити
састављањем елементарних облика у целину (као код моделирања). Додељивање поена за
елементарни облик није строго одрођено и зависи од сложености радњи које треба извршити.
Такође водити рачуна о томе у колико пројекција се јавља тај облик и у ком броју.
Додељивање поена облицима за пример задатка који смо навели приказано је на
страницама које следе на сликама од 1 до 16. Да би се олакшало прегледање сваки облик добија
идентификациони број, назив и габаритну димензију. Поред тога у табели се наводи и стање
материјала. Наиме, ако се додаје материјал дајемо знак (+), а ако се одузима знак (-).
Табела у бодовној листи која обухвата дефинисаност облика дата је на следећој слици.

Видљивост и тачност облика
Машински део је могуће урадити према цртежу који не садржи деманзије, али су његови
облици јасно видљиви и тачно у размери приказани. Тачност подразумева и тачност облика и
тачност положаја облика. Видљивост и тачност се засебно вреднују.

ВИДЉИВОСТ

+

ТАЧНОСТ

+

ОБЛИК

Прегледање: Уколико је елементарни облик видљив у свим пројекцијама добија максималан број
поена. Ако је видљив у једној пројекцији од решењем предвиђених две добија половину од
укупног броја поена или трећину за предвиђених три. У случају да решење предвиђа две
пројекције, а такмичар се одлучио за решење са три пројекције, а неки елементарни облик се види
само у једној пројекцији добија трећину предвиђених поена.
Исти принцип се примењује и за тачност, с тим што за дату пројекцију мора бити испуњен
услов тачности и облика и положаја.
Прегледање се додатно олакшава ако је дат задатак који има јединствено решење. Код
њега је могуће доделити поене по пројекцијама. На слици испод је дат пример табеле за тај
случај.
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Вредновање примера са слике: Пример има
четири елементарна облика. Спољашњи
облици (+) су потпуно дефинисани.
Унутрашњи нису, јер недостаје линија па се
то одражава на видљивост тих облика. Оба
облика у другој пројекцији нису потпуно
видљива, а коко су исправни у трећој губе
половину предвиђених поена.
Следећи пример поставља ново питање: Како вредновати облике на десном цртежу?

Сви облици у првој пројекцији су исправни. Пошто нема назначеног пресека
подразумевано сечење је по централној осној линији. Облик за отвор у другој пројекцији се не
може прихватити. Такође ћете видети касније да се не може прихватити ни исправан пресек, као
ни шрафура.
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1.

2.

Облик: DISK ∅98x10

Облик:VALJAK ∅25x18

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, CIRCLE

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE

Поени: 3

Поени: 2

3.

4.

Облик: VALJAK ∅35x54

Облик: VALJAK ∅27x5

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, CIRCLE

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE

Поени: 3

Поени: 2
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5.

6.

Облик: VALJAK ∅30x15

Облик: VALJAK ∅25x6,5

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, CIRCLE

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, MOVE, RECTANGLE,
MOVE, TRIM
Поени: 6

Поени: 3

7.

8.

Облик: VALJAK ∅30x18

Облик: OTVOR ∅15x37

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, COPY

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, TRIM, CIRCLE

Поени: 3

Поени: 4
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9.

10.

Облик: OTVOR ∅25x30

Облик: OTVOR ∅17x15

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, CIRCLE

Поени: 2

Поени: 3

11.

12.

Облик: OTVOR ∅22x20

Облик: OTVOR ∅20x5

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, TRIM, CIRCLE

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE

Поени: 4

Поени: 2
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13.

14.

Облик: OTVOR ∅15x24,5

Облик: OTVOR ∅15x10

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, TRIM

Употребљене команде:
LINE, CIRCLE, POLAR ARRAY, RECTANGLE,
MOVE
Поени: 4 x 1,5

Поени: 3

15.

16.

Облик: ZLEBOVI

Облик: OBORENA IVICA

Употребљене команде:
RECTANGLE, MOVE, COPY, MIRROR, TRIM

Употребљене команде:
FILLET, LINE

Поени: 4 x 1,5

Поени: 4 x 2

29

Димензије
Димензије се одвојено вреднују од облика. Машински део може да се уради и са
некоректно унетим димензијама на цртеж. Стога се број димензија и њихова коректност вреднују
посебно.
ДИМЕНЗИЈЕ

ПОСТОЈАЊЕ
КОРЕКТНОСТ

+
+

Да би се пребројале димензије и олакшало
прегледање цртежа у табели за бодовање постоји и
колона употребљених димензија. Оне димензије које су
употребљене за један облик не могу се бројати за неки
други. Збир броја димензија за све елементарне облике
мора одговарати укупном броју кота на цртежу. Свака
димензија се вреднује са два поена. Један поен за постојање на цртежу, а један за коректност.
Неколико примера некоректних димензија приказано је сликом која следи:

На следећој слици су примери коректно унетих димензија:

Прегледање: Свака димензија на цртежу која је бројчано тачна признаје се. Уколико димензија
није коректно убележена, брише јој се поен. Коректност се може проценити на основу претходних
примера, али и теорије техничког цртања. Када димензије нема брише јој се поен за коректност.
На следећем листу је приказана комплетна табела за додељивање поена облика и димензија
за пример задатка који смо навели.
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Пресеци
Да би се постигао потпун квалитет решења раде се пресеци, полупресеци, заокренути
пресеци, пресеци са више равни, делимични пресеци, детаљи... За њихову израду примењују се
правила техничког цртања.
Уколико се линија пресека не поклапа са осом симетрије мора имати ознаку за пресек
(стрелице правца са словном ознаком).
Натпис за пресек се користи када пресек
није у правцу стрелица. Он је потпун ако поред
пресека пише: ПРЕСЕК А – А или А – А.
Уколико ученик уради полупресек за
машински део који нема две осе симетрије или не
испоштује правило Д-Д (полупресек доле и
десно) његов задатак се неће вредновати.
Исправна шрафура мора бити под углом
од 45 степени, осим ако се поклапају правци
контуре и шрафуре). Исправна шрафура мора
прелазити танку линију навоја.
Натпис за детаљ је потпун ако поред
детаља пише: ДЕТАЉ А РАЗМЕРА (нпр. 5 : 1).
Вредновање је приказано табелом 2.2.

Дорађивање цртежа
Комплетност цртежа постиже се цртањем осних линија, козметичких навоја, кругова за
детаље... Ови елементи до сада нису узети у обзир. Осна линија је исправна ако прелази контурну
линију (1-3 мм). Вредновање је приказано табелом 2.3.
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Знакови обраде
Образац Template_A4_A3 садржи блокове под називом: KVALITET ODOZGO,
KVALITET ODOZDO, KVALITET SDESNA и KVALITET SLEVA. Блокови су формирани према
положају постављања и за размеру 1:1. Вредновање је приказано табелом 2.4.

Толеранције
Образац Template_A4_A3 садржи блок под називом TABLICA ODSTUPANJA. У њoj се
налазе сви потребни елементи за попуњавање таблице. Остали елементи везани за толеранције
уносе се стандардним алатима AutoCAD-a. Вредновање је приказано табелом 2.5.

Заглавље
Образац Template_A4_A3 садржи блок под називом ZAGLAVLJE. У њему се налазе сви
потребни елементи за попуњавање заглавља. Вредновање унетих ставки приказано је табелом 2.6.

33

Линије
Образац Template_A4_A3 има унапред дефинисане слојеве са врстама линија и њиховим
дебљинама. Приликом прављења бодовне листе поене доделити слојевима који су неопходни за
израду тог радионичког цртежа. Имена слојева одговарају појединим радњама које треба
извршити. Потребно је приликом цртања испоштовати дати слој. Вредновање је приказано
табелом 2.7.

Уколико такмичар неки од слојева није искористио, а слој је вреднован у бодовној листи ти
поени се бришу. На пример: није уопште радио котирање, бришу се поени за слој КОТА или нема
козметичког навоја (или није у датом слоју) бришу се поени за слој ТАНКА; или није попунио
заглавље (или нема натпис за детаљ) бришу се поени за слој ТЕКСТ; или нема шрафуре на цртежу,
бришу се поени за слој ШРАФУРА.
Размера и остало
Прегледност цртежа зависи од искоришћености формата папира. То се постиже
оптималним бирањем стандардне размере. Неискоришћеност папира, односно неадекватна
стандардна размера, приказани су у примерима у прилогу 2.
Такође прегледност зависи од усклађености размере са величином текста, кота и квалитета
обраде.
Подразумевано растојање котних линија од контуре је 11 мм, а између котних линија је 8
мм. Сматра се да ученик поштује ова растојања ако није направио више од једне грешке.
Вредновање је приказано табелом 2.8.
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Прерачунавање поена у бодове
На крају бодовне листе налазе се поља за прерачунавање поена у бодове другог задатка и
сабирање бодова оба задатка.

Када се попуне поени за све елементе вредновања уносе се формуле у поља на дну табеле.
У поље UKUPNO POENA уноси се формула за збир свих поена који су добијени у табелама
од 1 до 8.
Када се добије збир свих поена потребно га је ручно преписати у поље за MAKSIMALNO
POENA.
У пољу, BODOVA (DRUGI ZADATAK), врши се прерачунавање поена у бодове:
=

UKUPNO.POENA × 70
MAKSIMALNO.POENA

У последњем пољу, UKUPNO BODOVA (PRVI + DRUGI ZADATAK), врши се сабирање
бодова првог и другог задатка.
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