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Dalyko pavadinimas anglų kalba

ROBOTICS
Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)

Kurse studentai su pažindinami su nuostabiu mobilios robotikos pasauliu. Studentai išmoks
sukonstruoti paprastus (mobilius) robotus, parinkti tinkamus sensorius ir aktuatorius bei juos
suderinti. Jie išmoks pasirinkti tinkamas programavimo aplinkas, suprogramuoti modulinę
programinę įrangą roboto nuotoliniam valdymui ar autonominiam veikimui. Visa teorinė medžiaga
bus išbandyta praktinių užsiėmimų metu.
Dalyko anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
This course introduces students to a wonderful (mobile) robotic world. Students will be able to build simple
(mobile) robots, choose proper sensors and actuators, and calibrate them. They will be able to choose the
right development environment, build modular software that allows controlling a robot remotely or
robot operate autonomously. All theoretical material will be tried practically.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Matematinė analizė.
Dalyko tikslas
Išugdyti gebėjimus konstruoti paprastus autonominius robotus, parinkti tinkamus jautiklius, tinkamas programavimo
aplinkas, architektūras ir kurti modulines programas robotų valdymui.
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Turinys (temos)
Įvadas į robotiką, mobilioji robotika.
Jautikliai, jų parinkimas ir kalibravimas
Valdymo algoritmai, PID valdiklis
Robotų programavimas.
Lokalizavimas
Linijos sekimas
Kliūčių vengimas
Vaiydų analiyė robotikoje
Trajektorijų planavimas
Kognityviosios robotų architektūros
Veiksmų generalizavimas.
Žmogaus/roboto sąveika.

Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.)
Paskaitos
30 val.
Laboratoriniai darbai
30 val.
Savarankiškas darbas
50 val.
Iš viso: 110 val.
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris
Galutinis egzaminas raštu (50%), kolokviumas (17%), laboratorinių (praktinių) darbų įvertinimas (33%).
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