
Nejvyspělejší 
humanoidní 
robot na světě 4.–9. 11.2014

A Sdvanced tep in 
nnovative bility I MO

(Velký krok v inovaci pohyblivosti)

  Jak moc daleká je budoucnost, kdy 
mezi námi po ulicích budou chodit 
roboti a zajišťovat pro nás činnosti, 
se kterými už nechceme ztrácet čas? 
Tito univerzální roboti si poradí jak 
s překážkami, které jim přijdou do 
cesty, tak správně vyhodnotí 
a zareagují na zadané příkazy. 

Kde leží hranice lidského
poznání v této oblasti?  
 
Přijďte si pro odpověď do Techmania 
Science Center v Plzni. Pouze tady
se budete moci seznámit v rámci 
jedinečné show s hvězdou světové 
robotiky: ASIMEM - nejvyspělejším 
humanoidním robotem na světě!

Co ASIMO dokáže?

        Mikrofony, které má ASIMO    
     zabudované v hlavě, umožňují příjem   
     hlasových příkazů a pomáhají určit  
     směr, odkud zvuky přicházejí. Jsou 
     dokonce schopny rozpoznat hlas 
     a příkazy různých lidí, kteří mluví    
     současně.

       Pomocí vizuálních informací    
     zachycených dvěma kamerami 
     namísto očí dokáže ASIMO   
     detekovat pohyb několika předmětů
     a určit jejich vzdálenost a směr  
     pohybu. 

       ASIMOvy ruce jsou z technologic-   
     kého hlediska vysoce propracované,  
     mají pět prstů se 13 klouby (a 13 
     stupni volnosti). Díky tomu může 
     robot provádět složité úkoly 
     vyžadující obratnost, například 
     zvednout skleněnou láhev 
     a odšroubovat její uzávěr. Navíc  
     je ASIMO schopen komunikovat 
     znakovou řečí.

       ASIMO umí skákat nahoru a dolů  
     na dvou nohách a poskakovat 
     na jedné noze.

       ASIMO umí chodit vpřed, vzad, 
     do strany, otáčet se na místě
     a měnit směr chůze. Za chůze také    
     dokáže měnit délku kroku a rychlost.  
     Umí též běhat rovně a v kruhu či 
     v půlkruhu.

       Robot ASIMO je vybaven techno-
     logií, která mu umožňuje snadno 
     udržovat rovnováhu. Díky výborné 
     stabilitě může kopat do míče, 
     pokud do něj jemně strčíte se    
     narovnat a mnoho dalšího...
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Kdy můžete ASIMA
vidět?

Vstupné

Rezervace je nutná! 

PLZEŇ

1, PLZEŇ

Plné        /        Snížené        /        Rodinné

180,- Kč  /         110,- Kč       /         470,- Kč

Pedagogičtí pracovníci, děti do 3 let včetně a doprovod držitelů
průkazu ZTP/P, mají vstup zdarma.
V ceně vstupenky je zahrnutá 30minutová show a vstup
do expozic Techmania Science Center.

Kudy do Techmanie 


