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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:

Алгоритми за праћење линије за Ардуино робота са ИЦ сензорима
Значај теме и области:
Роботика представља једну од најбрже растућих грана индустрије. У последњих десет година
аутономни роботи излазе ван оквира примарне употребе у индустрији и производним погонима
и полако преузимају примат у разним другим областима. У војним буџетима развијених земаља
све већу ставку чине развој и производња аутономних робота који могу бити употребљени у
борбеним дејствима. Појављују се роботи који могу помоћи хендикепираним особама. Роботи
за домаћинства постају све шире распрострањени. Роботи који чисте домове, одржавају
травњаке се могу купити по приступачној цени у свим већим тржним центрима. Све већи број
компанија почиње да се бави развојем аутономних возила. Предвиђа се да ће тржиште робота
порасти за 90% у наредне четири године и да ће утицати на многе друге привредне гране.
Специфични циљ рада:
Циљ рада је да се представе могућности платформе „Ардуино робот“ кроз реализацију
основних алгоритама за праћење линије. Треба размотрити основе програмирања на
Ардуино платформи, поступак развоја на тој платформи, која су ограничења и основне
функционалности. У раду треба реализовати основне алгоритме за праћење линије и извршити
њихову упоредну анализу. Рад треба да представља увод у развој на Ардуино, односно
платформи „Ардуино робот“, као и основу за будуће пројекте који се могу реализовати на овој
и сродним платформама и сличним роботима.
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