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Robot-pianista zagra na obronie studenta
AGH

Zamiast kilkudziesięciu stron typowej pracy dyplomowej Wojciech Świtała z Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprezentuje na obronie pracy inżynierskiej
zaprogramowanego przez siebie robota. Staszek, bo tak nazywa się robot, potrafi grać
samodzielnie na pianinie dowolny utwór muzyczny.
Wojciech Świtała, student automatyki i robotyki, w ramach swojej pracy dyplomowej zaprogramował
robota przemysłowego Mitsubishi RV-2F-D w ten sposób, aby urządzenie potrafiło grać na
instrumencie. Pomysł na stworzenie nietypowej pracy to efekt zainteresowań studenta. Wojciech
ukończył II stopień szkoły muzycznej i postanowił połączyć swoje dwie pasje - muzykę oraz robotykę.
Jak mówi student, robot ma ogromny potencjał, jest w stanie zagrać dowolny utwór muzyczny.
Robot Staszek podłączony jest do komputera, na którym uruchamiany jest specjalnie napisany przez
Wojciecha program do jego obsługi. Student klikając myszką na poszczególne klawisze, może grać
na instrumencie za pomocą robota. Ponadto Staszek może zapamiętać zagraną melodię, a następnie
zapisać ją do pliku, który będzie odtworzony przez maszynę w dowolnym momencie. Program
umożliwia robotowi grę dwoma palcami, uderzenie w talerz perkusyjny oraz zaprezentowanie ukłonu.
Model końcówki grającej został wydrukowany w technologii 3D.
Wspólne wykonanie przez Wojciecha i Staszka kolędy „Lulajże Jezuniu” cieszy się dużą
popularnością w mediach społecznościowych. Można je obejrzeć na oficjalnym fanpage’u AGH
w Krakowie oraz na kanale YouTube uczelni.
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Life Science Open Space już w październiku
w Krakowie
Klaster LifeScience Kraków wraz z Partnerami zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniu
11 października 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie

11-07-2018

Nowe spojrzenie na terapię chorób nerek
Uwaga naukowców zmagających się z chorobami nerek skupiona jest na komórkach macierzystych
ale badane są także pozakomórkowe pęcherzyki uwalniane przez te komórki.
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Nowy lek daje nadzieje na skuteczną walkę z
zespołem Retta
Naukowcy wykazali, że nowy lek może zmniejszyć objawy rzadkiej choroby genetycznej.

11-07-2018

Hamburgery sprzyjają astmie
Spożywanie pokarmów typu fast food, a zwłaszcza hamburgerów sprzyja astmie i innym chorobom
alergicznym – informuje pismo „Respirology”.

11-07-2018

Komercyjny potencjał mikroskopijnych
glonów
Mikroalgi są obiecującym surowcem do zrównoważonej produkcji żywności, pasz i produktów

nieżywnościowych.

11-07-2018

Rosnący poziom oceanów to bilionowe straty
Powodzie spowodowane przez podnoszący się poziom mórz i oceanów będą powodowały na całym
świecie straty w wysokości nawet 14 bilionów dolarów rocznie.

11-07-2018

Nawigacja budynków dla niewidomych
Prostą w obsłudze nawigację wewnątrz budynków, mającą ułatwić osobom niewidomym i słabo
widzącym samodzielne dotarcie do celu zaprojektowali studenci Politechniki Łódzkiej.

11-07-2018

Innowacyjne leki przeciw gruźlicy
Rosnąca oporność na stosowane obecnie antybiotyki to jeden z najbardziej palących problemów
związanych ze światową epidemią gruźlicy (ang. tuberculosis, TB).
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