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ROBOTIKA
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ROBOTICS
Dalyko apimtis kreditais
ECTS 4
Trumpa dalyko anotacija
Kursas skirtas supažindinti studentus su (mobilios) robotikos pagrindais, bei išmokyti praktiškai
naudoti (mobilius) robotus kuriant interaktyvias multimedijos sistemas. Studentai išmoks konstruoti
paprastus (mobilius) robotus, parinkti tinkamus sensorius ir servo pavaras, juos sukalibruoti. Taip
pat, studentai mokės parinkti tinkamą programavimo aplinką, kurti moduliarias programas,
leidžiančias veikti robotui autonomiškai arba jį valdyti per atstumą. Visa teorinė medžiaga bus
išbandyta praktiškai.
Dalyko anotacija anglų kalba
This course introduces students to a wonderful (mobile) robotic world. Students will learn how to use robots
in interactive multimedia systems. Students will be able to build simple (mobile) robots, choose proper
sensors and actuators, calibrate them. They will be able to choose the right development environment, build
modular software that allows to control a robot remotely or robot operate autonomously. All theoretical
material will be tried practically.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Matematinė analizė.

Dalyko studijų rezultatai
Dalyko studijose studentai įgis šiuos gebėjimus:
 Konstruoti paprastus autonominius robotus
 Parinkti tinkamus sensorius ir servo pavaras
 Kalibruoti sensorius
 Parinkti tinkamas programavimo aplinkas, architektūras
 Kurti modulines programas leidžiančias valdyti robotus per atstumą arba jiems veikti autonomiškai

Dalyko turinys (temos)
1. Įvadas. Robotika. Mobili robotika.
2. Sudėtinės robotų dalys. Robotų konstravimo priemonėmis bei įrankiais.
3. Judėjimas ir jo valdymas: paprastas judėjimas, judėjimo dinamika,
4. Sensoriai: tipai ir naudojimas.
5. Sensoriai: kalibravimas ir naudojimas.
6. Valdymas: servo pavaros ir sensoriai.
7. Robotų programavimas: įžanga.
8. Robotų programavimas: kintamieji, duomenų tipai, valdančios konstrukcijos, ciklai.
9. Robotų programavimas: modulinė architektūra, klaidų apdorojimas.
10. Robotų programavimas: programų testavimas ir vykdymas.
11. Reaktyvios architektūros.

12. Elgesiu paremtos architektūros
13. Žmogaus ir roboto sąveika. Robotai ir interaktyvi multimedija
14. Trajektorijos planavimas

Dalyko studijos valandomis
Paskaitos – 30 val. Laboratoriniai darbai – 30 val. Savarankiškas darbas ir komandinis darbas – 60 val. Iš
viso – 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas
Egzamino užduotis (50%), savarankiškas darbas (33%), tarpinis atsiskaitymas (17%)
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