
 
Тим 6th Sense Техничкпг факултета „Михајлп Пупин“ (Универзитет у Нпвпм Саду) 
Инфпрмације п такмичеоу Texas Instuments TI Innovation Challenge (TIIC) 
 
Texas Instuments TI Innovation Challenge (TIIC)  је такмичеое кпје се пдржава пд 2010. 
гпдине. Такмичеое се пдржава ппд ппкрпвитељствпм једне пд впдећих светских 
кпмпанија у пбласти електрпнике Texas Instuments (https://www.ti.com), а пве гпдине је 
ппдржанп и пд стране кпмпаније Mauser Electornics (http://eu.mouser.com). 
 
Од 2010. дп 2015. гпдине. такмичеое је пдржанп у другачијем фпрмату. Ппстпјала је самп 
једна категприја, а на крају су били прпглашени ппбедници, с тим да је самп 2010. гпдине 
пбјављен пласман прва три тима, а пд 2011. дп 2015. гпдине пласмани прва 4 тима. Од 
2016. гпдине фпрмат такмичеоа је прпмеоен. Такмичеое има назив Texas Instuments TI 
Innovation Challenge (TIIC) European Design Contest, ппдељенп је у три категприје: 
индустрија, аутпмпбилска индустрија и инпвације (Industry, Automotive, Innovation). 
Такмичеое се не пбавља глпбалнп за цеп свет, негп пп регипнима. Такп ппстпје регипни:  

 Кина, 
 Еврппа, Средои истпк и Африка 
 Индија 
 Кпреја 
 Северна Америка 
 Тајван 
 Вијетнам 

 
Такмичеое је у пптпунпсти пн-лајн и цеп тпк се пдвија прекп Интернета. Све 
инфпрмације п оему се мпгу видети на http://www.ti.com/ww/eu/TIIC2016/. 
 
Услпв за учешће у такмичеоу је да се у прпјекту кпристе најмаое три различите 
кпмппненте кпје прпизвпди Texas Instruments, а кпје су из сета дефинисаних кпмппненти. 
 
Одвија се у више фаза. Прва фаза је пријављиваое екипа, кпја је у ппчетку трајала дп 28. 
фебруара, а касније је прпдужена дп јраја марта. Усппстављаое захтева за дпнацију 
ппреме је завршенп 1. маја. Дпнирана је ппрема према захтеву, а у вреднпсти пд 100 УСД. 
Крајои рпк за предају прпјеката у писменпј фпрми кпја се слала на сајт такмичеоа бип је 
31. јул. Прпјекти су тада прплазили прпверу у трајаоу пд 5 дана, када је дпнпшена пдлука 
да ли су прихваћени за даље такмичеое.  
 
У првпм кругу прпјекте су пцеоивали IT стручоаци из индустрије. Ппбедници првпг круга, 
прпглашени су крајем септембра, а наша екипа је била један пд ппбедника у тпм кругу. У 
свакпј категприји прпглашенп је 7 ппбедника првпг круга, укупнп 21.  
 
Резултати првпг круга пбјављени су дана 19.09.2016. (http://www.ti.com/ww/eu/ 
TIIC2016/) У првпм кругу прпхлашенп је 7 ппбедника првпг круга за сваку пд три 
категприје: Industrial, Automotive и Inovation, укупнп 21 тим. Tим Техничкпг факултета 

http://eu.mouser.com/
http://www.ti.com/ww/eu/


„Михајлп Пупин“ Зреоанин ппд именпм 6thSense је псвпјип награду у првпм кругу. Тим 
је награђен и нпвчанпм наградпм пд 1,000 УСД.  
 
Тимпви кпји су дпбили награду у првпм кругу су: Намачка (5 тимпва): RWTH Aachen 
University (2 тима), Technische Universitaet Berlin, University of Erlangen-Nuremberg, 
Karlsruhe Institute of Technology; Италија (3 тима): University of Trento, Università Degli Studi 
di Bologna, University Of Florence; Шпанија (2 тима): Universidad de Sevilla, Universitat 
Politècnica de Catalunya; Данска (1 тим): Technical University of Denmark, Мађарска (1 тим): 
University of Pannonia; Бугарска (1 тим): Technical Univesity of Sofia; Велика Британија (1 
тим): University of Strathclyde; Швајцарска (1 тим): ETH Zürich; Украјина (1 тим): National 
Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»; Ппртугал (1 тим): Universidade do 
Minho, Румунија (1 тим): University Politehnica of Bucharest – ETTI; Чешка (1 тим): Brno 
University of Technology, Хрватска (1 тим): University of Zagreb, Србија (1 тим): University of 
Novi Sad / Technical faculty "Mihajlo Pupin". 
  
У другпм кругу пцеоиваое су вршили прпфеспри универзитета и један не-IT стручоак из 
индустрије. Рангираое је извршенп крајем пктпбра. Прпглашени су ппбедници за сваку 
категприју: 
 

Category Project title University University country 

Automotive SHelmet Università Degli Studi di 
Bologna 

Italy 

Industrial Mud computing a long range monitoring system powered by Terrestrial 
Microbial Fuel Cell 

University of Trento Italy 

Innovation Wireless system for time measurement in sports Brno University of 
Technology 

Czech Republic 

 
Прпглашеое ппбедника 
 
Награде су дпдељене пп једнпм ппбедничкпм тиму из категприје на Electronica Trade Fair 
у Минхену, Немачка, 10. нпвембра 2016., где су награђени тимпви имали прилику да 
презентују свпје прпјекте. Награде за ппбеднике категприје су биле 5,000 USD дплара. 
 
О тиму и прпјекту 
 
Тим  6thSense, чији су чланпви су МСц Никпла Петрпв (впђа тима), Никпла Мирпсављев, 
Небпјша Грујић (студенти II гпдине пбразпвнпг прпфила инжеоер инфпрмаципних 
технплпгија) и дпц. др Далибпр Дпбрилпвић (ментпр тима) учествпвап је на такмичеоу 
Texas Instuments TI Innovation Challenge (TIIC) 2016 European Design Contest 
(http://www.ti.com/ww/eu/TIIC2016/) за регипн Еврппа, Средои истпк и Африка у 
категприји Industrial. Прпппзиције такмичеоа су ппдразумевале да се направи техничкп 
решеое за једну пд три пбласти (индустрија, аутпмпбилска индустрија и инпвације) кпје је 
базиранп на најмаое три различита типа Texas Instruments кпмппнентама кпји су 

http://www.ti.com/ww/eu/TIIC2016/


пдређене кпнкурспм. У пквиру решеоа се мпгу кпристити и кпмппненте других 
прпизвпђача, али се пне не бпдују за такмичеое.   
  
У пквиру такмичеоа, тим нашег Факултета је развип мпдел система за праћеое 
параметара радне и живптне средине за стамбене прпстпре и мала и средоа предузећа, а 
кпји је скпрп у пптпунпсти базиран на Texas Instruments платфпрмама и технплпгијама 
бежичних сензпрских мрежа и Интернета ствари (Internet of Things). Деп ппреме кпја је 
кпришћена у прпјекту дпниран је пд стране Texas Instruments-а у изнпсу пд 100 УСД за 
пптребе такмичеоа. Остатак ппреме је пбезбедип тим. 
  

Наппмена: текст је у пвпм или сличнпм пблику ппслат дневним нпвинама Пплитика, 
Вечерое Нпвпсти и Зреоанин и недељнику Магазин и на пснпву тпг текста су пбјављени 
чланци у тим нпвинама. 
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