
 

  

HRACÍ ROBOT VE VÝUCE  
HUDEBNÍ VÝCHOVY 

Projekt do předmětu Robotizace a řízení procesů 

2015 
 

Jan Hrabák, Michal Kalimon, Martin Weiser 
      



1 
 

1 Základní informace o projektu 

1.1 Seznam členů skupiny 
Bc. Jan Hrabák – navazující magisterské studium IT-PG 

Bc. Michal Kalimon – navazující magisterské studium IT-TV 

Bc. Martin Weiser – navazující magisterské studium IT-TV 

1.2 Název projektu 
Hrací robot ve výuce hudební výchovy 

1.3 Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu je propojení a upevnění vědomostí a dovedností žáků z oborů ICT a hudební 
výchovy. 

Žák se naučí ve spolupráci s ostatními členy tříčlenných týmů ve vymezeném času sestrojit robota, 
který umožní přehrání zvolené melodie. 

Žák se naučí pracovat v grafickém programovacím prostředí vhodném pro programování robotů Lego 
Mindstorms. 

Žák si zapamatuje funkci a princip práce RGB senzoru. 

Žák si zopakuje čtení not a připraví přepis not do barevných pruhů pro potřeby hracího robota (jeho 
RGB snímače). 

Žák objevuje nové melodie, případně kakofonie, přehrávané robotem při zpětném pohybu robota.  

2 Stavba robota a plánování jeho činnosti 

2.1 Rozvaha nad funkcemi robota (myšlenková mapa) 
První úvahy vedly směrem k robotům velmi komplexním, se spoustou funkcí = divácky zajímavý robot. 
Mezi první nápady patřil robot, který by uměl stavět řadu z domina (https://youtu.be/QgGZ2YGDIGM). 
Z tohoto projektu sešlo kvůli nedostupnosti vhodných domino kostek. Dalším nápadem byl bojový 
robot, ten by však vyžadoval spolupráci s jinou skupinou, která by postavila našemu robotovi 
protivníka. 

Dále nás nadchnul nás na první pohled jednoduchý a divácky zajímavý projekt segwaye, ke kterému 
jsou na webových stránkách http://www.nxtprograms.com/NXT2/segway/index.html veškeré 
podklady. Během zprovozňování se ukázalo, že programová část robota je poměrně rozsáhlá. Nakonec 
jsme tento projekt nezvolili, protože jsme v něm nespatřovali ten pravý edukační potenciál. 

Vzhledem k časové tísni se naše úvahy vydaly směrem k reálně „zvládnutelným“ robotům – zajímavým 
s edukačním přesahem. Prvním nápadem, který se jevil velmi reálně a zajímavě, byl tzv. Multi-bot: 
http://www.nxtprograms.com/NXT2/multi-bot/steps.html. Ten kombinuje celou řadu funkcí. Pro 
změnu funkce si však vyžaduje přestavbu, což není vhodné vzhledem ke krátké době prezentací a navíc 
se obtížně hledá jeho edukační přesah. 

Finálním nápadem byl hrací robot: https://youtu.be/l7lVsC0Qauo. Robot však potřeboval pro svou 
jízdu kolejnice (nedostupné v základních sadách) a dva RGB snímače (dostupný pouze 1). Bylo nutné 
tedy vymyslet alternativního robota, který by navíc uměl přehrávat různé délky tónů. Tento projekt 
nakonec zvítězil (především kvůli propojení ICT a HV) a jeho realizace je popsána dále v projektu. 

Pozn.: Myšlenková mapa byla kvůli lepší čitelnosti rozdělena na 2 části a je vcelku (ve formátech jpg a 
mm) přílohou tohoto dokumentu. 

https://youtu.be/QgGZ2YGDIGM
http://www.nxtprograms.com/NXT2/segway/index.html
http://www.nxtprograms.com/NXT2/multi-bot/steps.html
https://youtu.be/l7lVsC0Qauo
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2.2 Předpokládaná konfigurace robota (pojmová mapa) 
Pozn.: Mapa je zároveň přiložena jako příloha (ve formátu jpg a cmap) 
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2.3 Plánovaná konstrukce a pracovní postup sestavení robota 
Fotodokumentace stavby robota je přílohou tohoto dokumentu. 

 

2.4 Poznámky ke stavbě robota 
Pro stejnou funkci lze užít jinou podobu robota dle vkusu a nápadů žáků (studentů). Je však třeba zvolit 
takovou konstrukci, která bude umožňovat přímočarý pohyb vpřed a vzad konstantní rychlostí bez 
vybočování. Není žádoucí, aby robot při své jízdě samovolně zatáčel. Výhodné je tedy propojit kola 
robota osami – vytvořit pevné nápravy, které zaručí, že se obě kola budou otáčet totožnou rychlostí. 

Především je však nutné dbát na umístění RGB senzoru. RGB senzor je nejlépe funkční, pokud je 
umístěn co nejníže ke snímané podložce, ne však tolik, aby se dotýkal podložky. Při umístění senzoru 
příliš vysoko nebo příliš nízko dochází ke špatnému vyhodnocení barvy a tím pádem k nesprávné 
interpretaci tónu. V některých případech dokonce senzor barvu nevyhodnotil vůbec, v jiných zase 
vyhodnocoval barvy zcela náhodně. Obecně lze říci, že RGB senzor není příliš přesný a dochází 
k občasným chybám i při pečlivém umístění. 

Pro lepší funkci robota by ho bylo vhodné doplnit ho o další RGB čidlo/čidla, vzhledem k omezené škále 
barev, které jsou schopny detekovat (podrobněji viz část 3.3). 
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3 Programování robota 

3.1 Algoritmus pro programování hracího robota (předpokládaná posloupnost 
příkazů pro řízení robota) 

1) Verze pro tóny C - G 
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2) Program pro tóny D – A 

 

Oba vývojové diagramy jsou přílohou tohoto dokumentu:  

 vývojový-diagram-CG.ddd  

 vývojový-diagram-DA.ddd 
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3.2 Program činnosti robota 
Viz přiložené soubory s programem: 

 barvotonyCG.rbt 

 barvotonyDA.rbt 

3.3 Poznámky k programování robota 
Problematickým místem při programování hracího robota se stala omezená škála barev, které je 
schopen detekovat. Snímač RGB je schopen detekovat pouze tyto barvy: 

 černou (#FFFFFF), 

 modrou (#0000FF), 

 zelenou (#00FF00), 

 žlutou (#FFFF00), 

 červenou (#FF0000), 

 a bílou (#000000). 

Proto je možné detekovat pouhých 5 tónů a bílá barva je vyhrazena pro „mlčení“. Pro robota 
popisovaného v tomto projektu byly zvoleny dva rozsahy. V souboru barvotonyCG.rbt se jedná o tóny 
C až G a v souboru barvotonyDA.rbt o tóny D až A. 

Pro případné rozšíření o další tóny by bylo třeba použít dvě RGB čidla a dvě (nikoli pouze 1) řady 
barevných čar rozmístěných tak, aby při jízdě robot vždy současně nasnímal obě barvy. Tímto 
způsobem by robot byl schopen rozpoznat a zahrát celkem 36 tónů. Toto by již umožnilo mnohem širší 
škálu melodií, které by byl robot schopen zahrát. Zvyšuje se však riziko špatného vyhodnocení barvy 
jedním nebo oběma čidly. V případě potřeby mírného navýšení tónů by bylo možné při zachování 
spolehlivosti snímání snímat jedním z čidel všechny možné barvy a druhým čidlem pouze černou a bílou 
barvu (velmi kontrastní, velmi pravděpodobné správné vyhodnocení). V takovém případě vyhodnotí 
robot 12 různých tónů. 

Pro ilustraci bylo vybráno 5 písniček, které byly převedeny na barevné pruhy. Soubory s písničkami 
zapsanými pruhy (ve formátu cdr) jsou přílohou tohoto dokumentu. Písnička „Skákal pes přes oves“ 
vyžaduje rozsah tónů D – A. Ostatní písničky rozsah tónů C – G. 

4 Činnost robota 
1) Robot je připraven na startu. Stojí kolmo proti čarám připraveným na papírovém podkladu. 

Čáry jdou různých barev dle tónů (not), které zastupují a svou délkou zároveň znázorňují délku 
tónů (osminové noty, čtvrťové noty, pomlky, …). 

2) Dojde ke spuštění programu. Robot se začne pohybovat konstantní rychlostí vpřed a kolmo 
přejíždí jednotlivé barevné pruhy. 

3) RGB snímač neustále během jízdy v pravidelných krátkých cyklech snímá podložku pod 
robotem a dle barvy vyhodnocuje, zda a jaký přehraje tón. Bílá barva znamená, že robot nic 
nepřehrává, ostatní barvy zastupují konkrétní tóny (noty). 

4) Robot postupně přejede celou předlohu. Zde zastaví. 
5) Poté se vydá opačným směrem a přehrává opět jednotlivé pruhy – tóny. 
6) Po navrácení na původní pozici robot zastavuje a program končí. 

5 Závěr a prezentace projektu 

5.1 Závěr 
Projekt by měl propojit hravou formou výuku informačních a komunikačních technologií a hudební 
výchovy. Z hlediska informačních a komunikačních technologií se žák učí pracovat s grafickým 
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programovacím jazykem a učí se algoritmickému myšlení. Dále testuje a přichází na způsoby 
efektivnějších řešení daného problému. Při přípravě tohoto projektu žák musí používat i grafický editor, 
ve kterém připravuje podložky s barevnými pruhy, po kterých později robot jezdí. Z hlediska hudební 
výchovy se učí poznávat noty a tóny. Procvičuje si zákonitosti zápisu not a volí alternativní zápis tónů 
pomocí barevných pruhů. Žák pracuje se známými melodiemi českých lidových písní a hledá nové 
melodie při zpětném pohybu robota. 

Projekt se podařilo úspěšně modelově připravit a otestovat. Funkční verze robota sestává z běžných 
dílů a ze speciálního RGB čidla. Toto čidlo není standardně součástí základní sady Lego Mindstorms. 

5.2 Prezentace projektu 
Prezentace projektu je přílohou tohoto dokumentu (ve formátu pptx a pdf) 


