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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Даљинска контрола робота са Android уређаjа”
Значаj теме и области:
Роботика jе област на коjоj се заснива пост-индустриjско друштво и све развиjене земље улажу значаjна
средства у истраживања у овоj области како би омогућили флексибилну аутоматизациjу разних процеса
и на таj начин што верниjе заменили човеков рад.
Raspberry Pi jе рачунар опште намене коjи jе, од када се поjавио, постао jако популаран међу људима коjи
се баве програмирањем, електроником и аутоматизациjом jер се за мало новца добиjа платформа коjу jе
могуће програмирати и прилагодити сопственим потребама. Raspberry Pi се лако прошируjе додавањем
модула и омогућава контролисање других уређаjа сигналом на излазним пиновима. На пример, може се
користити за контролу развоjне платформе робота.
Android jе оперативни систем отвореног кода доступан под Апачи лиценцом и тренутно jе наjпопуларниjи
оперативни систем коjи ради на 2/3 мобилних уређаjа у целом свету. Разлог тако велике популарности
система Android jе управо отворен код коjи произвођачима уређаjа као и програмерима ентузиjастима
омогућава слободну измену и прилагођавање сопственим потребама.
Специфичан циљ рада:
У мастер раду биће искоришћене могућности коjе пружаjу Android и Raspberry Pi платформа за прављење
робота. Робот ће бити покретан захваљуjући развоjноj платформи робота у виду мини-возила и у себи
ће имати Raspberry Pi рачунар. Робот ће бити прилагођен даљем усавршавању и специjализациjи. За
контролу робота и његово навођење биће коришћен Android уређаj коjи ће очитавати жироскоп и у
зависности од положаjа жироскопа наводити робота у ком правцу да се креће. Робот ће имати сензор
удаљености и када детектуjе препреку испред себе сам ће се зауставити, а кориснику ће бити понуђена
опциjа да сам заобиђе препреку или да препусти роботу да коришћењем jедноставног алгоритма покуша
сам да заобиђе препреку.
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