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snímače a měřicí technika

Obr. 3. Cubesat BDSAT

znamným partnerem pro dodávky v podsta-
tě jakýchkoliv zákaznických provedení elek-
tronických jednotek určených pro provoz ve 
vesmírném prostoru.

Zatím však tyto jednotky vyrábějí ručním 
osazováním a pájením kvalifikovaní a pro tuto 
činnost certifikovaní spolupracovníci. Takto 

se vyrábí např. velmi perspektivní produkt, 
výsledek vlastního vývoje: banka superkapa-
citorů. Tato banka je oproti dosud užívaným 
elektrickým bateriím schopna poskytnout při 
menší hmotnosti větší proudy při napájení 
elektrických systémů satelitů.

Právě pro ověření vlastností snímačů tlaku 
popsaných v úvodu článku a banky superka-
pacitorů byl zahájen projekt BDSAT za stát-
ní podpory MPO v programu Trio. Při řešení 
tohoto projektu vznikl ve spolupráci s vědec-
kými pracovišti VUT Brno, CEITEC a Spa-
cemanic nanosatelit v podobě krychle o hra-

Obr. 4. Spacegateway – projekt I-Hab

Obr. 2. Jednotka řízení polohy antén pro 
projekt JUICE

loty vlivem slunečního zá-
ření. Zároveň je sledována 
teplota okolí snímači na so-
lárních panelech satelitu. Tak 
je možné správně vyhodnotit 
chování snímačů tlaku. O na-
pájení celého systému se sta-
rají zmíněné solární články. 
Nabíjejí také banku super-
kapacitorů, která je periodic-
ky vybíjena do umělé zátě-
že. Zaznamenává se nabíjecí 
a vybíjecí charakteristika ve 
vesmírném prostředí.

Rovněž bude ověřena 
radiační, tepelná, vakuová 
i mechanická odolnost sou-
částek v kosmickém pro-
středí.

Na základě zkušenos-
tí a kvalifikace získané při 
rea lizaci uvedených projektů 
dostala společnost BD SEN-
SORS zakázku na vývoj a do-
dávku snímačů absolutního 
tlaku tlakové diference pro 
nově připravovanou stanici 
s lidskou posádkou na oběž-
né dráze Měsíce (obr. 4).

Všechny uvedené aktivity 
jsou úspěšnými kroky k cíli 
stát se spolehlivým a kvalifi-

kovaným dodavatelem snímačů tlaku a elek-
tronických zařízení pro projekty Evropské 
kosmické agentury.

(BD SENSORS s. r. o.)

ně 10 cm (obr. 3). Dne 1. dubna 2022 byl na-
nosatelit BDSAT vynesen raketou Falcon 9 
společnosti SpaceX na nízkou oběžnou dráhu 
Země. Instalované snímače měří tlak v uza-
vřených prostorech vystavených změnám tep-
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y   FEL ČVUT koordinuje 
výzkum „férové“ umělé 
inteligence

Umělá inteligence (AI) stojí v pozadí 
mnoha systémů, od doporučování obsahu na 
sociálních sítích přes strojové vidění auto-
nomních vozidel až po rozhodnutí o přidě-
lení půjčky v bance. Tyto příklady demon-
strují, jak zásadní dopad algoritmy AI mají. 
Jejich uspokojivé fungování je proto rozho-
dující pro jednotlivce i pro společnost jako 
celek. Návrhem vysvětlitelných a transpa-
rentních algoritmů umělé inteligence se bude 
zabývat mezinárodní projekt AutoFair, který 
získal grant ve výši přesahující 3,8 milionu 
eur v evropském programu Horizon Europe. 
Z celkového počtu 206 žádostí ve výzvě Hu-
man-01 jich uspělo 46.

Tříletý projekt AutoFair byl vybrán k fi-
nancování jako jediný projekt koordinovaný 
institucí z České republiky. Jeho hlavním ře-
šitelem je dr. Jakub Mareček z Centra umělé 

inteligence na FEL ČVUT. Ta z grantu dosta-
ne 15 milionů korun. Zbývajících 80 milionů 
korun si rozdělí dalších sedm členů konsor-
cia, mezi kterými jsou vědci z Imperial Co-
llege London, izraelského technologického 
institutu Technion a Národní a Kapodistriá-
novy univerzity v Athénách. Partnerské insti-
tuce doplní ještě průmyslové firmy, které po-
skytnou potřebná data k modelování a ověří 
využitelnost výsledků v praxi. Půjde o nad-
národní společnosti i lokální start-upy vy-
užívající umělou inteligenci.

Cílem projektu AutoFair je zaručit, že al-
goritmy AI nebudou nikomu stranit. Umělá 
inteligence fungující jako černá skříňka, do 
jejíhož rozhodování nemá člověk vhled, totiž 
představuje značné riziko. Algoritmus může 
fungovat pro mnoho lidí uspokojivě, ale pro 
některé velmi špatně. Jednou ze strategií, jak 
s tímto rizikem pracovat, je práce s daty. Vý-
běr dat pro učení systému musí být skutečně 
reprezentativní a nesmí přenášet předsudky 
ve společnosti do vývoje algoritmů. Opačnou 
strategií je veřejnosti důsledně vysvětlovat 

fungování a omezení systémů AI. Tato stra-
tegie se týká komunikace po implementa-
ci AI. Projekt AutoFair kombinuje oba tyto 
přístupy: chce vylepšit samotné algoritmy 
a zároveň vzdělávat koncové uživatele. Opí-
rá se proto o poznatky z počítačových a da-
tových věd, teorie řízení, optimalizace a dal-
ších vědních disciplín, včetně etiky a práva.

Výstupy projektu budou testovány na 
třech případových studiích průmyslového 
využití. Prvním z nich je automatizace fé-
rového hodnocení při náboru zaměstnanců, 
druhým je odstranění genderové nerovnos-
ti v reklamě a třetím je eliminace diskrimi-
nace některých klientů bank. Vznik tří pří-
padových studií doprovodí expertní skupi-
ny složené ze zástupců byznysu, veřejných 
orgánů, nevládních organizací i politiků. 
Cílem je, aby se výstupy projektu podaři-
lo promítnout také do plánované regulace 
umělé inteligence, kterou připravuje Ev-
ropská komise.
[Tisková zpráva FEL ČVUT v Praze, 29. 3. 2022.]
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