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protokol DHCP, validace certifikátů a au-
tentizační služby.

Celkový proces integrace je realizován 
v několika krocích, jak bude ukázáno dále. 
Každý krok je podrobněji popsán v již uve-
deném dokumentu ZVEI (obr. 4).

V březnu 2019 publikovalo sdružení 
ZVEI první reálné aplikace AAS. AAS se 
používají jako elektronické etikety nebo 
elektronické štítky zařízení. Etikety mohou 
číst jen oprávněné osoby a jsou dostupné 
prostřednictvím internetu. Výhodou je, že 
digitální etiketa, na rozdíl od etikety umís-
těné fyzicky na zařízení v provozu, zůstává 
vždy čitelná. Nicméně k přečtení informací 
je třeba identifikátor nebo odkaz asociova-
ný s daným zařízením.

Závěry

Definice a standardizace digitální obálky 
AAS pro Industrie 4.0 ještě není stoprocentně 
hotová, ale přesto jsou AAS již použitelné pro 
vývoj prototypů. Jejich koncept je velmi dob-
ře promyšlen a lze je použít v mnoha různých 
scénářích. Tvůrci AAS sdružení v Industrie 4.0 
Platform vyzývají dodavatele i uživatele, aby 
se podíleli na implementaci prototypů a po-
mohli tak objevit případné nedostatky definice.

Standardizační osoby, jako např. NA-
MUR, pracují na modulech MTP (Modu-
le Type Package), které umožňují realizo-
vat koncepci plug-and-produce, a sdruže-
ní OpenGroup’s Open Process Automation 
Forum ujišťují, že jejich standardy zůstanou 

kompatibilní s definicí AAS, pokud to bude 
možné a výhodné.

Valentijn de Leeuw, ARC Advisory 
Group. Překlad a úprava: Petr Bartošík
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Společnosti Bosch a Daimler dosáhly vý-
znamného pokroku na cestě k automatizova-
né jízdě automobilů: obě společnosti získaly 
souhlas od příslušných orgánů v Bádensku-
-Württembersku na jejich automatizovaný 
parkovací systém v parkovišti muzea Mer-
cedes-Benz ve Stuttgartu.

Vjet do parkovacího domu, vystoupit 
a poslat auto na parkovací místo pouhým 
poklepáním na obrazovku chytrého telefo-
nu – automatizované parkování nepotřebuje 
řidiče. Jakmile řidič opustí parkovací dům, 
auto jede do vyhrazeného prostoru a zapar-
kuje. Později se stejným způsobem vrátí do 
výchozího bodu. Plně automatizované par-
kování je možné díky bezchybné souhře in-
teligentní infrastruktury parkovacích domů, 
dodávané společnostmi Bosch a Mercedes 
Benz, a technického vybavení vozu, kte-
ré převádí příkazy z infrastruktury na jízd-
ní manévry. Snímače Bosch v garáži sledují 
koridor a jeho okolí a předávají automobilu 
informace potřebné k autonomní jízdě. Tak 
se mohou auta dokonce sama pohybovat po 
nájezdech a výjezdech mezi jednotlivými 
podlažími parkovacích domů. Jestliže sen-
zory infrastruktury zaznamenají překážku, 
vozidlo se včas zastaví. Tento systém bude 
denně používán v parkovacích garážích mu-
zea Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

Automatizovaný parkovací systém je pří-
stupný při použití aplikace v chytrém tele-
fonu a nevyžaduje žádný bezpečnostní ovla-
dač. Jde tedy o první plně automatizovanou 
parkovací funkci bez řidiče schválenou pro 
každodenní použití, která odpovídá úrov-
ni 4 podle stupnice pro autonomní vozidla 
stanovené Společností automobilových in-
ženýrů, SAE.

Parkování bez řidiče a bez lidského dohledu

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost parkovací služby byla pro spo-
lečnosti Bosch a Daimler naprostou prioritou. 
Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje ofi-
ciální postup pro schvalování automatizova-
ných funkcí řízení, které nevyžadují řidiče, 
dohlížely na projekt od samého začátku míst-
ní úřady – regionální správní úřad ve Stuttgar-
tu a ministerstvo dopravy Bádenska-Württem-
berska spolu s odborníky z německé certifikač-

ní autority TÜV Rheinland. Jejich cílem bylo 
posoudit provozní bezpečnost automobilové 
a parkovací technologie v garážích.

Výsledkem je komplexní bezpečnostní 
koncepce s příslušnými testovacími a schva-
lovacími kritérii, která mohou být uplatněna 
na jiné podobné projekty. V tomto konceptu 
vývojáři definovali, jakým způsobem vozi-
dlo bez řidiče detekuje chodce a další vozy 

na jeho cestě a spolehlivost zastavení v pří-
padě, že narazí na překážku. Rovněž nasta-
vili bezpečnou komunikaci mezi všemi sou-
částmi a stanovili podmínky pro spolehlivou 
aktivaci parkovacího manévru.

Cesta k plně automatizovanému parkování

Bosch a Daimler začaly vyvíjet plně au-
tomatizovaný systém parkování bez řidiče 
v roce 2015. V létě 2017 bylo jejich pilot-

ní řešení v parkovací gará-
ži muzea Mercedes-Benz 
ve Stuttgartu poprvé před-
staveno veřejnosti s řidi-
či a bez řidičů za volan-
tem. Po intenzivním tes-
tování mohli návštěvníci 
muzea od roku 2018 vyu-
žít parkovací službu v pří-
mém provozu, za doprovo-
du vyškoleného bezpeč-
nostního personálu. Byla 
zkoušena také koncepce 
osvětlení na vozidlech. 
Tyrkysové osvětlení zna-
mená, že je vozidlo v au-
tomatickém režimu jízdy, 
a informuje kolemjdoucí 
a ostatní účastníky silnič-

ního provozu o tom, že vozidlo řídí samo. 
Zkušenosti z uvedených zkoušek byly vy-
užity v nedávno vydaném standardu SAE 
3134. Nyní je již parkovací služba v kaž-
dodenním provozu parkovací garáže muzea 
Mercedes-Benz, aniž by byl zapotřebí další 
dohled bezpečnostního řidiče.

(Bosch)

Obr. 1. Autonomní zaparkování je možné díky bezchybné sou-
hře inteligentní infrastruktury parkovacích domů a technického 
vybavení vozu


