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ożyje, jak tylko wprawisz go w ruch



Stwór przy poruszaniu wydobywa z siebie całą gamę ryków i pomruków, wzbudzając przy tym różne emocje 
–  w końcu nie codziennie można spotkać taką osobistość.
 
Najpierw popchnij go lekko i spróbuj wybudzić ze snu. Będzie mruczał, gdy delikatnie nim kołyszesz 
i drapiesz, ale potrafi też ryknąć, gdy za mocno go rozbujasz.
 
Odważysz się go oswoić?





















elektronika

Arduino na podstawie odczytów z akcelerometru 
i żyroskopu odtwarza pliki dźwiękowe z wcześniej 
zebranej biblioteki. Głośniki, przystawka MP3 
i samo Arduino zasilane jest z powerbanka. 



wytwarzanie dźwięku

Zdecydowaliśmy na rozebranie zakupionych głośników,
żeby ukryć je w formie stwora. Docelowo w zależności 
od wychylenia i prędkości miała następować zmiana 
głośności i wysokości dźwięku wytwarzanego. 
Obecnie jest to 11 różnych pomruków i ryknięć, które
są odtwarzane w zależności od pomiarów z akcelerometru.



1 - Arduino Uno Rev3
2 - nakładka Cytron EZMP3
3 - głośniki
4 - akcelerometr
5 - powerbank

schemat





podsumowanie

Dużym krokiem jest zweryfikowanie założeń i oczekiwań w modelu rzeczywistym. Dotknięcie, usłyszenie 
prowadzi do kolejnych wniosków. Warto przejść szybciej do tego etapu. Elektronika również bywa zawodna 
i nie działa od razu tak, jak zakładano.

Zetknięcie się dwóch światów - technicznego i artystycznego było bardzo ciekawym doświadczeniem, 
musieliśmy znaleźć wspólny język. Było to zderzenie różnych sposobów pracy, cenne doświadczenie.

Osobiście miałam też okazję podszkolić się w szyciu, miła odmiana od modelowania 3d. Oczywiście nie 
brakowało potknięć i błędów, które wychodziły w trakcie szycia. Myślałam, że coś po prostu przeszyję, 
a potem okazywało się, że nie da się tego tak wywrócić. Kolejne etapy przeciągały się w czasie ze względu 
na brak umiejętności. Z czasem było jednak coraz lepiej ;)

Wszyscy się dużo nauczyli. Mimo, że nie dało się spełnić wszystkich początkowych założeń, to jesteśmy 
zadowoleni z finalnego efektu.


