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průmyslové a servisní roboty

„S.inteligentním.pomocníkem.astronautů.
Cimon-2. (Crew Interactive Mobile compa-
nion,.viz.obr. 2).hodláme.navázat.na.úspěš-
nou.misi.jeho.předchůdce.Cimon-1,.který.se.
po.více.než.jednom.roce.pobytu.na.ISS.vrá-
til.zpět.na.Zemi.v.srpnu.2019,“.řekl.Chris-
tian.Karrasch,.vedoucí.projektu.Cimon.v.Ně-
meckém.středisku.pro.letectví.a.kosmonau-
tiku.DLR..Přístroj.Cimon-1.při.své.premiéře.
přesvědčivě. ukázal,. že. mobilní. zařízení. na.
bázi.techniky.umělé.inteligence.na.vesmírné.
stanici.funguje,.což.bylo.potvrzeno.i.90mi-
nutovým. přímým. přenosem. z. jeho. společ-
né.seance.s.německým.astronautem.Alexan-
drem. Gerstem,. členem. týmu. evropské. ves-
mírné.agentury.ESA.

Modernizovaný model Cimon-2

V.pořadí.druhý.model.inteligentního.po-
mocníka. astronautů. –. zařízení. Cimon-2. –.
vyrobila. podle. zadání. odboru. pro. správu.
kosmických.letů.DLR.s.finanční.podporou.
Spolkového. ministerstva. pro. hospodářství.
a.energie. (BMWi).opět. společnost.Airbus,.
sídlící.ve.Friedrichshafenu.a.Brémách..Till.
Eisenberg,.vedoucí.projektu.Cimon.ve.spo-
lečnosti.Airbus,.souhrnně.konstatoval,.že.při.
povýšení.zařízení.Cimon.na.model.Cimon-2.
šlo.o.větší.počet.účelných.modernizací..Ze-
jména.byly.nainstalovány.citlivější.mikrofo-
ny.spolu.s.robustnějším.a.výkonnějším.mo-
delem.řídicího.počítače,.zdokonalen.podsys-
tém.regulace.pohybu.a.polohy.a.vylepšena.
schopnost.zařízení.orientace.v.prostoru..Vý-
razně.byly.zdokonaleny.také.stabilita.kom-
plexních. aplikačních. programů. a. konver-
zační.schopnosti.zařízení,.především.funkce.
rozpoznávání.hlasu.hovořící.osoby.

Společnost.IBM.odpovídá.při.vývoji.za-
řízení. řady. Cimon. za. zavedení. umělé. inte-
ligence.. Matthias. Biniok,. vedoucí. projektu.
Cimon. ve. společnosti. IBM,. k. tomu. objas-
ňuje:.„Při.prvním.použití.na.stanici.ISS.pří-
stroj.Cimon-1.jedinečným.způsobem.proká-

Inteligentní pomocník astronautů Cimon-2  
na cestě ke stanici ISS

zal.svou.funkceschopnost.v.extrémních.pro-
vozních.podmínkách.a.ukázal,.že.s.použitím.
systému.umělé.inteligence.IBM.Watson.lze.
účinně.podporovat.práci.astronautů.na. ISS..
Při.vývoji.modelu.Cimon-2.nám.šlo.zejmé-
na.o.zlepšení.srozumitelnosti.řeči.v.souvis-
losti.s.kontextem.a.o.zavedení.do.praxe.lin-
gvistické. analýzy. emocí. s. použitím.zvuko-
vého.analyzátoru.systému.Watson.“.Přístroj.
Cimon-2.je.tudíž.schopen.vyhodnotit.emoč-
ní.projevy.astronautů.a.reagovat.na.ně.podle.
situace..Díky.tomu.se.dokáže.v.případě.po-
třeby.změnit.z.vědeckého.asistenta.na.vníma-
vého.účastníka.rozhovoru,.plného.pochopení.
pro.svého.partnera.“

Schopnost autonomního provozu po 
nejméně tři roky – velká očekávání

Důležitým.úkolem.při.vývoji.modelu.Ci-
mon-2.bylo.také.rozšířit.dobu.trvání.jeho.so-

běstačného. provozu. na. nej-
méně. tři. roky.. Během. této.
prodloužené. provozní. doby.
hodlá.řešitelský.tým.realizo-
vat.některé.další.kroky,.jako.
např.. umístit. systém. umělé.
inteligence.Watson.do. clou-
du.na.ISS..Tím.by.se.dosáh-
lo.důležitého.milníku.na.ces-
tě.k.realizaci.zcela.autonom-
ních. asistenčních. systémů..
Podle. Christiana. Karrasche.
by. se. poté. posádka. při. letu.
na.Měsíc.nebo.na.Mars.mohla.
i.bez.trvalého.datového.spo-
jení. se. Zemí. spolehnout. na.
služby.asistenčního. systému.
využívajícího.umělou. inteli-
genci..V.méně.odvážné.vizi.
by.při.použití.na.Zemi.bylo.
např..možné.poskytnout.úpl-
nou.podporu.činnosti. člově-
ka.při. zajišťování.náročných.
úkolů.v.oblastech.s.chybějí-
cí.či.slabou.infrastrukturou.

Odborníci. z. agentury.
ESA.nyní.se.zájmem.očeká-
vají,.co.zařízení.Cimon-2.na.
vesmírné.stanici.ISS.předve-
de.a.nakolik.se.nový,.zdoko-
nalený.model.inteligentního.

pomocníka.astronautů.při.provozu.ve.stavu.
beztíže.dlouhodobě.osvědčí.
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Nový inteligentní pomocník astronautů Cimon-2 je připraven k práci na mezinárodní 
vesmírné stanici ISS. Ve čtvrtek 5. prosince 2019 v 18:29 středoevropského času vzlé-
tl přístroj Cimon-2 na palubě dopravní rakety Dragon americké firmy SpaceX z kosmo-
dromu Cape Canaveral na Floridě ke stanici ISS, kde bude, stejně jako jeho předchůd-
ce, pracovat v evropském výzkumném modulu Columbus (obr. 1).

Obr. 1. Vzlet rakety SpaceX-19 s inteligentním pomocníkem 
astronautů Cimon-2 na palubě (foto: DLR – ICC)

Obr. 2. Inteligentní pomocník astronautů Cimon-2 v pozemní 
zkušebně (foto: DLR – ICC)

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách www.automa.cz


