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průmyslové a servisní roboty

Lze spojit konceptuální umění a roboti-
ku? Přesně tuto otázku si položili manželé 
Thibault Brevet a Andrea Annerová, zakla-
datelé studia AATB. Jejich fascinace neustá-
lým pokrokem a vývojem v průmyslové au-
tomatizaci je nakonec dovedla k úplně nové 
kategorii, a to „neprůmyslové robotice“. Aniž 
by měli tradiční inženýrské vzdělání a myš-
lení, navrhují různá pohyblivá a interaktivní 
zařízení, u kterých vždy kladou důraz na in-
terakci mezi člověkem a strojem. Díky svým 
zkušenostem s designem a vizuálním uměním 
využívá studio AATB pro unikátní prezentaci 
umění právě roboty, původně navržené jako 
nástroje průmyslové automatizace. Jednou 
z aktivit studia AATB je workshop Robo-
-Yoga pod vedením AATB na festivalu Pro-
cess 2018 (obr. 1). Na konci lekce byl každý 
účastník schopen nastavit kobot UR10 a na-
učit ho nové pozice jógy, které pak ostatní 
cvičili. Důležitá je spolehlivost robotů a z to-
hoto hlediska vyhovují studiu kolaborativní 
roboty společnosti Univesal Robots.

Jednou z hlavních aktivit studia AATB je 
pořádání workshopů na univerzitách a umě-

Umělci se učí využívat roboty

leckých školách. Kurzy jsou vedeny interak-
tivní formou, hlavně z konceptuální strán-
ky. Studenti tak vymýšlejí propojení kobotů 
s uměním a možnosti využití robotiky v kaž-
dodenním životě (obr. 2).

Studio AATB sídlí v Arles ve Francii, fun-
guje zcela nezávisle. Vedle pořádání již zmíně-
ných workshopů vystavuje vlastní díla po celé 
Evropě a spolupracuje s umělci a designéry při 
navrhování speciálních komponent. (ev)

Obr. 1. Workshop Robo-Yoga pod vedením AATB na festivalu Process 2018

Inspirace přírodou – ta ved-
la k úspěchu firmy OnRobot 
A/S v soutěži Robotics Award na 
letošním veletrhu Hannover Messe. 
Tato dánská firma získala cenu za 
uchopovač Gecko Gripper.

Gecko Gripper (obr. 1) je ucho-
povač, který udrží objekty bez pří-
vodu energie. Využívá strukturu 
podobnou, jako má kůže na prstech 
některých plazů, např. gekonů. Mi-
liony mikroskopických chloupků 
vytvářejí při kontaktu s hladkým 
povrchem adhezní van der Waal-
sovy síly, aniž by byl třeba exter-
ní přívod energie nebo stlačeného 
vzduchu. Vazba se zruší a objekt 
uvolní jednoduše nakloněním plo-
chy uchopovače, protože při vzdá-
lení povrchů síla zanikne. Ucho-
povat lze jakékoliv hladké a rovné 
povrchy a na rozdíl od vakuového 
uchopovače nevadí, jsou-li v po-
vrchu otvory. Uchopovač je proto 

Gecko Gripper: inspirace přírodou

vhodný např. k manipulaci s deskami ploš-
ných spojů.

Soutěže Robotics Award se zúčastnily fir-
my i výzkumné instituce z Německa i zahra-
ničí. Druhé místo získal společný projekt fi-
rem forwardttc GmbH a KUKA AG za ce-
nově úsporný asistenční systém pro nabíjení 
elektromobilů. Proces nabíjení je iniciován 
dálkovým ovládáním nebo z aplikace v tele-
fonu. Asistent je kompatibilní se všemi osob-
ními elektromobily. Třetí místo získal auto-
nomní robot Etarob, který vyvinuli techni-
ci z ústavu MASKOR (Mobile Autonomous 
Systems and Cognitive Robotics) z univerzity 
v Cáchách. Robot je určen pro zemědělství: 
dokáže automaticky vyplít plevel z pole ze-
leniny. Pohybuje se přitom v nestrukturova-
ném prostředí, dokáže se vyhnout překážkám 
a plevel vytrhává i s kořínky.

Prestižní soutěž Robotic Award se koná 
pod záštitou Hannover Messe a za partnerství 
Robotation Academy a nakladatelství Konra-
din Media Group.

(Bk)Obr. 1. Uchopovač Gecko Gripper od firmy OnRobot


