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Robotický pomocník astronautů Cimon 
vznikl z podnětu odboru pro správu kosmic-
kých letů Německého střediska pro letectví 
a kosmonautiku (Raumfahrtmanagement des 
DLR) a s podporou Spolkového ministerstva 
pro hospodářství a energie 
(BMWi) k použití na Me-
zinárodní vesmírné stani-
ci ISS. Po sérii náročných 
zkoušek v simulovaných 
provozních podmínkách 
odletěl inteligentní pomoc-
ník a společník astronau-
tů Cimon v pátek 29. červ-
na 2018 v 11:42 h středo-
evropského letního času 
(SEČ) na palubě kosmické 
lodi Dragon americké spo-
lečnosti SpaceX s nosnou 
raketou Falcon-9 z kosmo-
dromu Mys Canaveral na 
Floridě ke stanici ISS. K cíli své cesty do-
razil v pondělí 2. července, kde ho jako člen 
aktuální posádky ISS očekával německý ast-
ronaut Alexander Gerst.

Dne 15. listopadu 2018 v 11:40 h SEČ se 
členům pracovního týmu v pozemním řídi-
cím centru Biotesc (Biotechnology Support 
Center) na vysoké škole v Luzernu zatajil 
dech. Po dva a půl letech intenzivních příprav 
a bezpočtu hodin zkoušek a učení inteligent-
ního pomocníka astronautů Cimon na Zemi 
bylo možné slyšet upadnout špendlík na pod-
lahu – nejvyšší koncentrace a radostné napě-
tí visely ve vzduchu. Po poslední aktualiza-
ci softwaru ISS a systému Cimon, audiotestu 
a zkoušce navigační kamery Alexander Gerst, 
od 3. října první německý velitel ISS, svého 
nového umělého spoluobyvatele mezinárod-
ní vesmírné stanice uvedl do plného provozu.

Světová premiéra v kosmu

Světová premiéra, první rendez-vous ně-
meckého astronauta evropské vesmírné agen-
tury ESA s autonomně se pohybujícím inteli-
gentním pomocníkem astronautů Cimonem, 
trvala téměř 90 minut [2].

Poté co Alexander Gerst v modulu Co-
lumbus mezinárodní stanice ISS vyjmul své-
ho umělého pomocníka z jeho obalu a probu-
dil ho slovy: „Probuď se, Cimone!“, okamžitě 
byl robotem vyzván slovy: „Co pro tebe mohu 
udělat?“. Po tomto prvním „rozhovoru“ nechal 

Cimon – inteligentní pomocník astronautů začal 
pracovat ve vesmíru

Alexander Gerst svého pomocníka Cimona – 
zatím ještě řízeného na dálku ze Země – volně 
se vznášet v modulu. Tím byl uveden do pro-
vozu důležitý systém zajišťující vedení, navi-
gaci a autonomní řízení zařízení Cimon.

Následovala autonomní navigace s něko-
lika otočkami a pohyby ve všech směrech 
a Cimon byl schopen vyhledat obličej Ale-
xandra Gersta a navázat kontakt s jeho očima 
(obr. 1). Jako demonstraci svých asistenčních 

schopností Cimon ukázal svůj „obličej“ na 
displeji na kulovitém tělese zařízení, prezen-
toval návod na školní experiment s tvorbou 
krystalů a přehrál hudební skladbu. Se svojí 
integrovanou kamerou natočil krátký videozá-
znam a udělal fotografii Alexandra Gersta. Na 

závěr Alexander Gerst umístil svého nastáva-
jícího pomocníka zpět na jeho místo v modu-
lu Columbus stanice ISS. Během všech těchto 
činností Gwendolyne Pascuaová, zodpovědná 
v Biotescu za projekt, hovořila přímo s Ale-
xandrem Gerstem a doprovázela ho po celý 
experiment: „Hlasové spojení fungovalo do-
konale a já jsem velmi spokojená s tím, jak 
hladce spolu Cimon a Alex spolupracovali.“

Převratný pokrok se zařízením s umělou 
inteligencí

„Je to neuvěřitelný pocit a úžasná radost 
pozorovat, že zařízení Cimon skutečně vidí, 
slyší, rozumí a mluví. Toto první opravdové 
použití nového typu zařízení v kosmu pro nás 
znamená kus historie kosmických letů a před-
stavuje začátek, doufejme že dlouhotrvají-
cího, jeho používání na stanici ISS,“ shrnul 
první dojmy Dr. Christian Karrasch, vedoucí 
projektu Cimon v Německé kosmické agen-
tuře (German Space Agency), která je sou-
částí DLR (obr. 2). „Interakce s umělou inte-
ligencí je pro mne zcela fascinující. Zařízení 
Cimon je v této podobě celosvětově jedineč-
né tím, že je speciálně koncipované k použi-
tí na mezinárodní vesmírné stanici. Vstupu-
jeme zde na ‚novou pevninu‘ a se zařízením 
Cimon rozšiřujeme dosavadní technický ho-
rizont v Německu.“

„Uvedením robotického pomocníka ast-
ronautů Cimon do reálného provozu se nám 
podařilo naši vizi změnit ve skutečnost. Jde 
o veliký krok důležitý pro kosmické lety s lid-
skou posádkou, kterým jsme nyní společně 
vykročili. Realizací zařízení Cimon jsme po-

Příspěvek navazuje na článek [1], který přinesl základní informace o prvním inteligentním 
pomocníku astronautů s názvem Cimon (Crew Interactive Mobile Companion) a jeho za-
mýšlené první misi v kosmu na palubě Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Zařízení Cimon 
je nyní od 15. listopadu 2018 v provozu na palubě ISS, kde splňuje veškerá očekávání.

Obr. 1. Alexander Gerst a jeho nový kolega Cimon na Meziná-
rodní vesmírné stanici ISS (foto: DLR)

Obr. 2. Kolektiv střediska Biotesc na vysoké škole v Luzernu po úspěšné premiéře robotického 
asistenta Cimon na stanici ISS (foto: DLR)
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ložili základní kámen pro rozvoj sociálních 
asistenčních systémů, které se mohou uplatnit 
při extrémních provozních podmínkách ne-
jenom v kosmu,“ doplnil Till Eisenberg, ve-
doucí projektu Cimon ve společnosti Airbus.

Inteligentní pomocník astronautů Cimon 
využívá k přenosu dat síť WLAN na stani-
ci ISS a prostřednictvím satelitního spoje-
ní a pozemních stanic zajišťuje interneto-
vé spojení s cloudem firmy IBM. Co se po-
tom v mozku Cimonu odehrává, vysvětluje 
Matthias Biniok, vedoucí projektu ve spo-
lečnosti IBM, takto: „Jestliže je Cimonu po-
ložena otázka nebo se s ním hovoří, mění 
systém umělé inteligence Watson tento au-
diosignál nejprve na text, kterému systém 
umělé inteligence rozumí, popřípadě ho in-
terpretuje. Výsledkem je velmi přesná odpo-
věď, která je opět převedena na řeč a ode-
slána zpět na mezinárodní vesmírnou stani-
ci. Tak je možné vést přirozený, dynamický 
hladký dialog.“

Bernd Rattenbacher, vedoucí pracovní-
ho týmu v pozemním řídicím středisku na 
vysoké škole v Luzernu, k uvedenému do-
dal: „Datové spojení se Zemí běží přes sa-
telit k agentuře NASA a k řídicímu centru 
Columbus při DLR v Oberpfaffenhofenu. 
Odtud jde signál k nám, do pozemní stanice 
Cimon ve středisku Biotesc na vysoké ško-
le v Luzernu, které je přes internet spojeno 
s cloudem firmy IBM ve Frankfurtu. Čis-
tá doba průchodu signálu přes satelity činí 
0,4 s v jednom směru. K zajištění bezpeč-
ného přenosu dat je aktivováno mnoho fire-
wallů a kanálů VPN.“

Vědecké aspekty projektu Cimon

Inteligentní pomocník astronautů Cimon 
má také vědecké poslání. V tomto ohledu jsou 
odbornými poradci projektu Dr. Judith-Iri-
na Buchheimová a prof. Alexander Choukèr 
z kliniky pro anesteziologii univerzity LMU 

v Mnichově (Ludwig-Maxmilians-Universi-
tät München). Podle Dr. Buchheimové může 
Cimon jako partner s umělou inteligencí a do-
provod astronauty účinně podporovat při jejich 
obrovském množství experimentů, servisních 
úkonů a údržbářských prací, které provádějí, 
a tím zmenšit zatížení stresem. V dlouhodo-
bém výhledu by Cimon a jeho následovníci 
nejen měli pomáhat astronautům ve vesmíru, 
ale mohli by se uplatnit v lékařství a v péči 
o postižené pacienty, v oblasti vzdělávání nebo 
v interakci člověka se strojem.
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y   Papouch spustil nový e-shop
Téměř po devíti letech Papouch spustil 

nový e-shop s průmyslovou elektronikou. 
Kromě moderních funkcí přináší i některé 
nové produkty a další rychle přibývají. Za-
jímavou novinkou jsou průmyslové modu-
ly pro bezdrátový přenos dat, měřič kon-
centrace CO2 s rozhraním Ethernet a brzy 
přibudou levná čidla teploty s komunika-
cí Modbus. 

Specialitou obchodu je možnost na zá-
kladě poptávky vytvořit nabídku do jedné 
minuty, což jistě uvítají všichni nákupčí. 

Obchod je umístěn na webových strán-
kách www.papouch.com.

(ed)

  ABB zahajuje výstavbu 
závodu na výrobu robotů 
v Šanghaji

Společnost ABB investuje 150 milio-
nů dolarů do nové továrny na výrobu ro-
botů a výzkumného centra v Číně, ve měs-
tě v Kang qiao poblíž Šanghaje. Na ploše 
67 000 m2 bude vedle výrobního závodu pů-
sobit také centrum výzkumu a rozvoje, za-
měřené na rozvoj inovací v oblasti umělé 
inteligence (AI). Centrum bude využíváno 
jako otevřený inovační hub, kde bude ABB 
úzce spolupracovat se svými zákazníky na 
vývoji automatizačních řešení.

V Asii se robotická zařízení ABB uplat-
ňují zejména ve výrobě automobilů, elektro-
niky, potravin, nápojů a léků a rovněž v lo-
gistice. Podle předpovědí ABB by měl celo-
světový prodej robotů vzrůst ze současných 
80 mi liard dolarů na 130 miliard dolarů 
v roce 2025. Čína je největším trhem s ro-

boty na světě, jeden ze tří robotů prodaných 
v roce 2017 na celém světě mířil do Číny.

Výroba v nové továrně má být zahájena 
v roce 2021. Bude založena na automatizač-
ních buňkách, které umožní robotům přesou-
vat se z jedné stanice do druhé. Oproti tradič-
ním výrobním linkám umožní toto uspořádání 
výroby větší flexibilitu a možnost přizpůsobit 
roboty potřebám zákazníků. Automaticky ří-
zená vozidla (AGV) budou dodávat díly ro-
botům přesně ve chvíli, kdy budou třeba. Ko-
laborativní technologie zajistí, že vedle sebe 
budou moci bezpečně pracovat lidé a roboty. 
Továrna bude představovat kompletní digitál-
ní výrobní ekosystém využívající „digitální 
dvojče“, které umožní každému, od manaže-
rů přes techniky až po týmy obsluhy a údržby, 
porozumět datům a využívat kapacitu strojo-
vého učení s cílem zlepšit výkon a maxima-
lizovat produktivitu. Strojové učení bude vy-
užíváno při kontrole montáže robotů, což po-
vede k velmi dobré kvalitě.

ABB Robotika má tři závody rozmístě-
né po celém světě: nová továrna v Šangha-
ji, která nahradí současnou místní továrnu, 
bude sloužit zákazníkům v Asii. Továrna ve 
švédském Västerås poskytuje podporu zákaz-
níkům v Evropě, výrobní závod Auburn Hills 
v Michiganu je zaměřen na zákazníky v Se-
verní a Jižní Americe. (ABB)

  Siemens se podílí na 
revitalizaci jednotky parciální 
oxidace v Unipetrolu

Společnost Siemens zvítězila ve výběro-
vém řízení vypsaném společností Unipetrol 
RPA na revitalizaci výrobní jednotky par-
ciální oxidace. V této jednotce se vyrábí vo-
dík zpracováním ropných zbytků (po rafinér-

ské destilaci ropy). Vodík Unipetrol využívá 
především jako surovinu pro navazující ra-
finérské výroby a výrobu čpavku. Malá část 
vodíku se používá na výrobu superčistého 
vodíku, který se z části používá na výrobu 
etylenu a plastových granulátů, jako je poly-
etylen či polypropylen. Projekt revitalizace 
jednotky parciální oxidace v hodnotě téměř 
400 mi lionů korun mimo jiné zahrnuje dodáv-
ku vzduchem izolovaných vysokonapěťových 
rozváděčů NXAIR včetně ochran, distribuč-
ních transformátorů Geafol, rozváděčů nízké-
ho napětí v pevném i výsuvném provedení či 
kompenzací. „Nově dodaná elektroenergetic-
ká část renovované jednotky parciální oxidace 
bude účinnější než stávající řešení. Ušetří ná-
klady, sníží emise a zvýší spolehlivost celého 
zařízení,“ uvádí Tomáš Hüner, ředitel Smart 
Infrastructure společnosti Siemens.

Siemens dodá i řídicí systém, transformáto-
ry, kabeláž a nízkonapěťové přípojnice. Projekt 
realizuje ve společnosti Siemens úsek Distri-
bution Systems, který dodává nízkonapěťové, 
vysokonapěťové a generátorové rozváděče, dis-
tribuční a trakční transformátory, technologie 
pro akumulaci elektrické energie nebo nabíjecí 
infrastrukturu pro elektromobilitu.

„Jednotka parciální oxidace je v provozu 
od roku 1971 a prochází pravidelnou moder-
nizací. Aktuální revitalizace je nejrozsáhlejší 
investicí do této jednotky od přelomu tisíciletí 
a je rozfázována na řadu dílčích projektů, kte-
ré postupně uskutečníme v řádu několika let,“ 
vysvětluje Josef Černý, ředitel agrochemic-
kého segmentu společnosti Unipetrol RPA.

Jednotka parciální oxidace patří k důleži-
tým výrobním zařízením společnosti Unipetrol 
a je lokalizována v petrochemické části jejího 
litvínovského závodu, který je největším che-
mickým areálem v České republice.

(Siemens)


