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1. Увод 

 
1.1. О пројекту 

 
Научни пројекат „Planet check up“ (Провера планете) потекао је 

са Карнеги Универитета у Питсбургу у савезној америчкој држави 
Пенсилванији. Одлика овог Универзитета је истраживачки рад. Млади 
истраживачи су осмислили јефтину и једноставну методу за 
надгледање речних токова, језера и осталих водених површина. Такође, 
повезали су се и умрежили са школама, пре свега у својој земљи (САД), 
али и са ОШ „Иво Андрић“ у Београду. Циљ ове сарадње је 
унапређивање рада удружења, наставника и деце, да надгледају и 
прикупљају информације о загађењу водених система.  

 
1.2. Водени роботи 

 
Информације се прикупљају уз помоћ водених робота. Водени 

роботи садрже сензоре за мерење температуре и проводљивости. 
Проводљивост је мера способности воде да проводи електричну струју. 
На проводљивости у води утиче присуство неорганских растворених 
чврстих супстанци: аниони хлориди, нитрати, сулфати и фосфати (јони 
који носе негативно наелектрисање), односно катиони натријума, 
магнезијума, калцијума, гвожђа и алуминијума (јони који носе 
позитивно наелектрисање). Органска једињења као што су уља, 
феноли, алкохоли и шећери, не спроводе струју добро и када су 
присутни вода има ниску проводљивост. На проводљивост такође 
утиче температура; што је топлија вода, проводљивост је већа. Из тог 
разлога, стандардна температура за проводљивост је 25 степени 
Целзијуса (25о С). 

На основу ових сазнања, преко мерења проводљивости можемо 
имати неки увид у састав воде коју контролишемо, па тако и о њеном 
евентуалном загађењу. 

 
 
 
 
 



 
2. Материјал и методе 

 
2.1. Механизам рада водених робота 

 
Робот помоћу сензора прикупља информације о температури 

воде коју очитава из реке, потока и других водених извора. Подаци се 
прикупљају на високој фреквенцији, омогућавајући детекцију догађаја 
који су невидљиви за друге врсте сензора. Сензор воденог робота је 
намењен за теренску примену и може да се напаја са једним скупом 
батерија 12-месеци. 

Коришћење Low-Power Wireless комуникације, водени робот 
прикупља податке о квалитету воде који су у домету сензора. Водени 
робот може попримити облик неколико различитих уређаја, 
укључујући hend-held лаптоп и аутомобилских бежичних пријемника. 
Када је скуп података прикупљен, он се шаље централном серверу 
преко 3G/4G мобилног broadband или WIFI конекције.  

Квалитет воде је скуп података који је ускладиштен на 
централном серверу, може одмах да буде представљен у WaterBot 
Viewer. Приказивач даје табелу за проналажење сензора по имену и 
карту за проналажење сензора по географској локацији. Линија 
графикона на врху Viewer-a приказује флуктуације проводљивости и 
температуре током времена. Граф је зум-могућности, омогућавајући да 
се подаци виде у року од месец дана до једног минута. 

Све добијене информације се шаљу  на сајт http://waterbot.org/. На 
овом сајту сви могу да погледају најновија истраживања из ове 
области. 

 
2.2. Локација и узорковање 

 
Истраживао сам део тока реке Саве, близу Остружничког моста, 

са београдске стране. Водени робот је био смештен на једном од 
сплавова (сл. 1). 

Такође, истраживања су вршена и у самој школи „Иво Андрић“ 
на узорцима воде из Дунава и Саве. Као контрола, служила је обична, 
чесменска вода. 



 

 
Слика 1: Снимак локације на Гугловој мапи. 
 

3. Резултати и дискусија 
 

Након преузимања података са воденог робота добио сам следеће 
графике (1,2,3): 
 
График 1: 

 
 
Доња црта показује проводљивост , а горња температуру. Овај график 
приказује податке прикупљене из реке Саве од 7. марта до 29. Можемо 
да видимо да се температура и није толико мењала и износила је око 15 
степени. Проводљивост је приказана равном линијом, што није могуће, 
јер се мења са температуром, па смо претпоставили да постављени 
робот није мерио ту физичку величину правилно. То се и показало са 
узорцима које смо испитивали другим воденим роботима. 
 



 
График 2: 

 
 

Ово је наставак графика и од 30. марта приказује податке 
прикупљене из чесменске воде, а од 5. априла узорка из реке Саве. 
Температура је собна (јер је истраживање вршено у школским 
условима) и износи око 20 степени, а проводљивост је већа у узорку 
из реке Саве у односу на воду из чесме. 
 
График 3: 

 
 
График приказује мерења на узорку дунавске воде од 6. до 11. 
априла. Проводљивост је значајно мања у односу на претходни 
график. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Закључак 

 
Водени робот је робот који проучава воду. Његова улога је да 

скупља податке о хемијским елементима (посредно – преко 
проводљивости) у води, као и температури воде. Оба ова показатеља 
могу да нам укажу и на могуће загађење воде. Можемо да 
претпоставимо да је Дунав загађенији с обзиром да је проводљивост 
мања, па садржи више органске супстанце као што су уља и феноли. С 
обзиром да се ради о пловној реци, могуће је да долази и до изливања 
горива (бензина и нафте), такође органских супстанци. У Сави је 
проводљивост већа због веће концентрације соли него што је има у 
чесменској води, што је и логично. 
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