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První auto „hacknuté“ na dálku
Setkání Black Hat, uspořádané v Las Vegas v
rámci konference DefCon, přineslo varování pro
automobilky. Šestidenní konference věnovaná
zranitelnosti softwaru byla do značné míry zaměřena
na rizika týkající se automobilů.
Chris Valasek a Charlie Miller jsou uznávanými
specialisty na proniknutí do elektronických systémů.
Před třemi roky předvedli, jak prostřednictvím
notebooku ze zadního sedadla ovládají brzdy auta,
mění jeho rychlost a zcela jej vypnou. Tehdy to
automobiloví experti brali jako neškodnou zábavu.
Jenže jejich poslední ukázka vedla k tomu, že koncern
Fiat Chrysler Automobiles musí v rámci svolávací
akce nainstalovat nový software do 1,4 milionu
vozidel. Valasek s Millerem totiž předvedli, jak lze
v Jeepu Cherokee na dálku přes satelitní digitální
rádio brzdit a měnit rychlost. Činili tak z místnosti
vzdálené 15 km od vozu. Takto na dálku to zatím
ještě nikdo nedokázal.
„Automobilky tvrdí, že jejich vozy jsou stále
bezpečnější a že usilovně pracují na jejich ochraně.
Ale z pohledu těch, kteří jsou obeznámeni s prací s
daty a softwarem, je to špatné. Musejí přestat tvrdit,
že tyto systémy nelze hacknout. To je směšné tvrzení.
Uvědomte si, že každé vaše zařízení lze ovládnout,“
říká Valasek, který je ředitelem poradenské firmy
IOActive ze Seattlu.
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prostřednictvím infosystému GM OnStar pronikne
do palubní elektroniky Chevroletu Volt a nastartuje
motor. Přitom v souvislosti s případem Jeepu
Cherokee vicepresident GM Mark Reuss prohlásil,
že na zabezpečení systémů ve svých vozech
General Motors spolupracuje s americkou armádou
a společností Boeing.
Tesla Motors je automobilkou založenou
počítačovými experty ze Silicon Valley. Šéf Tesly
Elon Musk si proto riziko narušení systémů dobře
uvědomuje. Proto před rokem při setkání Black
Hat vyzval nejlepší hackery, aby mu pomohli najít
slabiny jeho systému. Kevin Mahaffey z firmy
Lookout a výzkumník firmy Cloudflare Marc Rogers
na konferenci ohlásili, že se jim podařilo získat
kontrolu nad vozem Tesla Model S. Při jízdě rychlostí
8 km/h vypnuli jeho systémy, displeje potemněly,
přestalo hrát rádio a ruční brzda vůz zastavila. Při
rychlosti nad 8 km/h dokázali zařadit neutrál. Řízení
ale zůstalo plně funkční. Jenže to dokázali, až když
svůj laptop připojili k vozu. Rogers také konstatoval,
že to, co se jim podařilo, je v přímém kontrastu s
tím, co bylo možné v případě Jeepu Cherokee: „Je
patrné, že u Tesly přemýšlejí o tom, co by se mohlo
stát a navrhují svá auta tak, aby nemohlo dojít ke
katastrofě.“

Více z konference DefCon na str. 11 (jen v pdf verzi)
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Baleno se vrací
Suzuki na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem
představí nový malý hatchback Baleno. Nové
Suzuki Baleno vychází z designového konceptu
iK-2, představeného na autosalonu v Ženevě. Vůz
vznikl na zcela nové platformě Suzuki. Koncept
iK-2 měl délku 4023 mm při rozvoru náprav 2520
mm. V Balenu bude poprvé použit nově vyvinutý
zážehový tříválec Suzuki 1,0 l BoosterJet s přímým
vstřikováním a turbodmychadlem. V nabídce budou i čtyřválec 1,25 l K-Series a turbodiesel
1,3 DDiS. Nové Baleno bude časem nabízeno také s mild-hybridním pohonem SHVS
s integrovaným startér/generátorem ISG. Suzuki Baleno se v Evropě začne prodávat
během roku 2016.
více na www.autoweek.cz
Německé a britské dodávky nesplňují evropské emisní cíle
V roce 2014 bylo v EU registrováno asi 1,4 milionu
nových lehkých užitkových automobilů, o 18 %
více než v předchozím roce. Průměrné emise klesly
z 173,2 g/km v roce 2013 na 169,2 g/km a dostaly
se tak v předstihu pod cíl stanovený pro rok 2017.
Nicméně lehké užitkové automobily prodávané
loni v Německu a Velké Británii měly vyšší emise
s průměrem 190,4 g/km, resp. 181 g/km.
Nejvyšší emise, dosahující 193,3 g/km, mají nové
vozy na Slovensku, kde se loni prodalo jen 5423 lehkých užitkových automobilů, a
v České republice (191,1 g/km), kde se prodalo 11 825 LUV. Tato čísla ale zastiňují počty
dodaných LUV v Německu (212 582) a ve Velké Británii (307 426). Přitom Německo
bylo na třetím místě, pokud jde o emise, a Velká Británie na šestém. Slovinsko, jehož
5930 LUV vypouští v průměru 186,3 g/km, se zařadilo na čtvrté místo, a Rakousko, kde
29 834 dodávkových vozů má v průměru emise 183,7 g/km, bylo páté.
více na www.autoweek.cz
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kde je i e-shop.

Volkswagen XL1 - úsporný nesmysl
Tradiční kolokvium v Boxbergu přináší nejen
seznámení s novými technickými řešeními, nabízenými
společností Bosch, ale také poskytuje příležitost
vyzkoušet si některá unikátní vozidla. Jedním z
nich byl i Volkswagen XL1, chlubící se postavením
nejúspornějšího auta světa.
Volkswagen XL1 kombinuje maloobjemový vznětový
motor, pracující s vysokou účinností, s elektrickým
pohonem. Robustní konstrukce motoru umožňuje
použití i nafty s kriticky nízkými mazacími schopnostmi.
K vysoké účinnosti vznětového motoru napomáhá
snížení hydraulických ztrát a redukce zpětného
proudění. Bosch pro tento speciální dvouválec 0,8 l
dodává vysokotlaký akumulační systém vstřikování
Common Rail CRS2 s velmi rychle reagujícími
solenoidovými vstřikovači umožňujícími velmi krátké
intervaly mezi jednotlivými vstřiky.
Dvoumístný automobil má přísně aerodynamický
tvar s minimálními rozměry, takže se o nějaké
praktičnosti u tohoto vozidla nedá mluvit. Součinitel
aerodynamického odporu cx je 0,186 a hmotnost se
podařilo použitím kompozitních materiálů snížit na
795 kg, z čehož 227 kg připadá na pohonnou jednotku.
Usedání do vozu, vysokého jen 1184 mm přes vzhůru
výklopné dveře připomíná vstup do závodního vozu.
Pro snížení aerodynamického odporu byla vnější
zpětná zrcátka nahrazena kamerami, přičemž situace

za vozem se promítá na displeje ve dveřích v místech,
kde obvykle bývá klika.
Rozjezd je zcela tichý - na elektromotor. Spuštění
vznětového motoru provází chrčivý hluk, protože
v zájmu úspory hmotnosti zde není žádná hluková
izolace. K tomu se přidávají citelné vibrace. Vibrace ani
hluk nejsou moc intenzivní, nicméně jsou nejvýraznější
v typicky městské rychlosti.
Nečekal jsem sportovní jízdu, ale 121 N.m spalovacího
motoru a 100 N.m elektromotoru při nízké hmotnosti
slibuje mnohem víc, než neochotný rozjezd, takže
udávané hodnotě zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,9 s
se nechce věřit.
Práce s pedálem akcelerátoru vyžaduje rozvahu,
protože při sebemenším uvolnění začne pohonná
jednotka velmi výrazně rekuperovat a vůz rychle
zpomaluje. O nějakém pohodlí natož o praktičnosti
zde nemůže být ani řeči. Sedím jen pár centimetrů
nad silnicí, kdy na běžná vozidla vzhlížím jako řidič
osobního auta na kamion a pocit bezpečí tedy
rozhodně nemám.
Po několikerém projetí zatáčkovitého okruhu s velkým
převýšením se soukám z vozidla s prodejní cenou
111 000 eur (3 miliony Kč), jehož smysluplnost mi nyní
uniká ještě víc, než když
více na
jsem do něho usedl.

www.autoweek.cz

Všechna nová BMW s nouzovým voláním E-Call
Všechna nová BMW dostávají od července 2015 do výbavy
z výroby systém nouzového volání E-Call a funkci BMW
Teleservices. Obě tyto služby zabezpečuje ve vozidle pevně
integrovaná SIM karta, která slouží pro komunikaci vozidla
s okolním světem. Tísňové volání BMW E-Call se aktivuje
manuálně tlačítkem a v případě nehody automaticky. Po
aktivaci hovoru BMW E-Call dojde v České republice ke
spojení vozu s číslem integrovaného záchranného systému
112. Na trzích západní Evropy, USA a Japonska komunikuje systém tísňového volání
E-Call s telefonickým centrem BMW datově a je schopen kromě hlasového spojení
posádky a záchranného týmu předat také informace o přesné pozici vozu, stejně tak
jako o intenzitě nárazu a počtu aktivovaných airbagů.
Služba BMW Teleservices zajišťuje komunikaci automobilu a servisu. Služba BMW
Teleservices zajistí také přímé spojení se servisem či asistenční službou v případě
nečekaných problémů na cestě. Tyto služby díky tomu znají identifikační údaje vozu a
mohou přesněji pomoci s řešením vzniklé situace.
více na www.autoweek.cz
WindGas poskytuje ekologičtější CNG od E.on
Čeští řidiči mohou u plnicích stanic společnosti
E.on tankovat vylepšenou verzi stlačeného
zemního plynu CNG. Díky využití unikátní
technologie WindGas je palivo CNG nově
obohacováno o další složku, která je vyráběna
výhradně za využití obnovitelných zdrojů. CNG
palivo na stanicích E.on je díky tomu šetrnější
k životnímu prostředí. Technologie WindGas
funguje na principu elektrolýzy destilované H2O.
Za použití přebytků elektrické energie, která je brána z obnovitelného zdroje v podobě
větrných elektráren, vzniká štěpením vody vodík a kyslík. V následujícím kroku zvaném
metanizace může vodík reagovat s CO2, čímž vzniká výsledný produkt – metan. Ten
tvoří základní složku zemního plynu. Společnost E.on je prvním dodavatelem zemního
plynu v České republice, který technologii WindGas využívá také pro český trh.
více na www.autoweek.cz

Další témata 33. týdne na www.autoweek.cz:
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Virtuální procházka po Masarykově okruhu

Jaguar Land Rover plánuje továrnu na Slovensku
Slovenská vláda podepsala s vedením společnosti
Jaguar Land Rover předběžnou dohodu, stavící
Slovensko do čela boje o výstavbu největší výrobní
továrny anglické firmy. V Nitře se mají vyrábět nové
modely značek Jaguar a Land Rover s hliníkovou
nosnou strukturou vycházející z platformy použité
u modelu Jaguar XE, nové crossovery obou značek
a pravděpodobně také budoucí kompaktní model
Jaguaru. Předpokládá se, že první vozy z výrobní
linky sjedou v roce 2018.
V roce 2014 se po celém světě prodalo 462 678 vozů
Jaguar Land Rover (81 570 Jaguarů a 381 108 aut od
Land Roveru), což proti roku 2013 znamenalo nárůst
o 9 %. Automobilový průmysl na Slovensku v roce
2014 vyprodukoval 972 474 vozů (ještě v roce 2005
to bylo jen 270 000 aut). Podíl automobilového
průmyslu na HDP Slovenska je 12 % a počet
zaměstnanců ve 161 firmách automobilového
průmyslu je 80 000.
Studie proveditelnosti, kterou právě zpracovává

více na
www.autoweek.cz

slovenská vláda, má ověřit možnosti výstavby
továrny s roční výrobní kapacitou 300 000 vozů. Na
základě výsledků studie proveditelnosti lze konečné
rozhodnutí očekávat do konce tohoto roku.
Ve hře o investici 1,5 miliardy eur byly kromě
Slovenska ještě Česká republika, Polsko a
Maďarsko. Ve zprávě JLR se vyzdvihuje velmi dobrá
infrastruktura dodavatelů a logistika. Nespornou
výhodou Slovenska bylo, že jako jediné je součástí
eurozóny. Rozhodující v souboji s Polskem, které
nakonec zůstalo jeho jediným soupeřem, byly podle
Poláků mnohem větší přímé pobídky a daňové úlevy.
Společnost Jaguar Land Rover současně zdůraznila,
že Velká Británie je i nadále centrem jejího podnikání,
vývoje, konstrukce i výroby. Jaguar Land Rover
ve Velké Británii v posledních pěti letech vytvořil
pracovní místa pro více než 20 000 lidí, čímž se
celkový počet jeho zaměstnanců zvýšil na 36 000.
Zároveň firma vložila více než 11 miliard liber do
vývoje nových produktů a investic.

Pojištění proti krádežím aut
Slavia pojišťovna nabízí řidičům možnost připojistit si vůz proti odcizení bez nutnosti
sjednání kompletního havarijního pojištění. Cena připojištění krádeže vozidla je tak
mnohem dostupnější a navíc je dále snížena pro řidiče z méně rizikových regionů. Ti už
nebudou doplácet na motoristy z oblastí, ve kterých ke krádežím aut dochází častěji.
Nové připojištění je možné sjednat ve třech limitech krytí: 50 000, 100 000 a 150 000 Kč
a pohybuje se od 440 do 1320 Kč za rok.
Podle podkladů Slavia pojišťovny je krádež auta v ČR stále běžnou událostí. Vysoká
pravděpodobnost odcizení je zejména u vozů Škoda, nejčastěji se do hledáčku
zlodějů dostává model Octavia. Nejrizikovější z hlediska krádeží jsou automobily staré
cca 5 let. Objasnit se přitom policistům podaří jen necelou třetinu případů. Mnohé
z kradených automobilů končí rozebrané a rozprodané na součástky.
Benzina zavádí prodej léčiv
Do konce prázdnin se na 50 vybraných čerpacích
stanicích Benzina objeví volně prodejné léky.
Společnost tím odpovídá na poptávku zákazníků,
kteří už nebudou muset v případě akutních potíží
hledat během svých cest nejbližší lékárnu. Společnost
Benzina se spojila se značkou Medipoint a postupně
spouští na vybraných čerpacích stanicích prodej
volně dostupných léčiv, jako například Paralen,
Kinedril, Nurofen a Visine. Jde zejména o léky,
které mají pomoci s akutní bolestí, teplotou nebo
nevolností. Celkem je v sortimentu čerpacích stanic
Benzina 15 druhů vyhrazených léčiv, dále 20 dalších
přípravků a potravinových doplňků. Do konce srpna bude prodej léků zaveden na
vybraných 50 čerpacích stanicích na dálničních tazích, silnicích první třídy, kde je
vysoká frekvence dopravy, a ve městech, kde je nepřetržitý provoz.		
Nový typ mezinárodního podvodu s ojetinami
AAA Auto upozorňuje na nový typ mezinárodního podvodu s ojetými automobily
formou fiktivní koupě. Podvodníci s ojetými vozy vymysleli novou fintu jak vydělat na
fiktivní koupi auta. Od prodejce v České republice odeberou ojetý vůz na fakturu
s delší splatností. Následně ho použijí jako zástavu pro půjčku na jeho koupi, kterou
si vezmou od věřitele na Slovensku. Zástavy zapisují na Slovensku notáři, aniž by měli
povinnost ověřovat, jestli dlužníkovi vůz skutečně patří. K zápisu zástavy jim stačí právě
i jen nezaplacená faktura, prokazující možné budoucí vlastnictví. Když prodejce vozu
v České republice začne urgovat splatnost faktury, vůz podvodníci vrátí a obchod
stornují. Podvedeným je zejména slovenský věřitel, který půjčil na neplatnou zástavu.
Prodejce vozu pak musí řešit složitý mezinárodní právní problém. Přesně takový případ
musel řešit největší středoevropský prodejce ojetých vozů AAA Auto.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Personální změny ve středoevropském Nissanu
Nový šéf Nissan Sales Central & Eastern
Europe
Nissan přesunul dosavadního ředitele
pro střední a východní Evropu Andreye
Akifieva do Ruska. Bude tam řídit prodej,
marketing, rozvoj dealerské sítě a
poprodejní služby. Funkce generálního
ředitele Nissan Sales Central & Eastern
Europe (NSCEE) se v září ujme Antoine
Barthes. Přichází do našeho regionu z
centrály společnosti Nissan Europe ve
švýcarském Rolle, kde dříve zastával
funkci ředitele produktového marketingu
a měl na starosti kompletní modelovou
řadu vozů Nissan a Datsun v celé
Evropě. Do společnosti Nissan nastoupil
v roce 2002 a pracoval zde v několika
prodejních a marketingových funkcích
v Evropě a na Blízkém východě. Získal tak
mnoho zkušeností v oblasti distribuce a
rozvoje dealerské sítě. Byl členem týmu,
který v roce 2005 zakládal společnost
NSCEE. Odpovídal za návrh a splnění
obchodních plánů ve všech čtyřech
zemích našeho regionu. Velmi úzce
přitom spolupracoval s prodejními a
marketingovými týmy. Devětatřicetiletý
Francouz Antoine je ženatý a má tři děti.
Sídlit bude v Budapešti.

Zdeňka Fořta nahradí Marek Šafarčík
Středoevropský Nissan vyměnil nejen
generálního ředitel, ale po téměř 4,5
letech působení na pozici českého
Country Managera opouští firmu
také Zdeněk Fořt. Novým Country
Managerem společnosti v České
republice byl s platností od 17. srpna
2015 jmenován Marek Šafarčík. V této
funkci bude zodpovědný za řízení
veškerých aktivit společnosti Nissan
SCEE na českém trhu. První Markovy
vazby ke společnosti Nissan sahají
do období let 1996-2000, kdy působil
v českém zastoupení jako manažer
rozvoje dealerské sítě. Po působeních
ve značkách Audi, Peugeot a Saab
se do Nissanu v roce 2013 vrátil a
do této chvíle pracoval jako Fleet
Manager pro ČR a Slovensko.
„Mým
hlavním
úkolem
bude
pokračovat v rozšiřování dealerské
sítě a zkvalitňování služeb, které jako
distributor dealerské síti a zákazníkům
značky Nissan poskytujeme. Věřím, že
v České republice budeme nadále
pokračovat v růstu prodejů a tržního
podílu naší značky,” uvedl Marek
Šafarčík. Je ženatý, má 2 děti a je
mu 43 let. Ve volném čase se věnuje
rodině a běhání.
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Za volantem: Škoda Citigo G-Tec na CNG
Automobilky podceňují riziko hackerů
Německé konsorcium kupuje mapy Here od Nokie
Inovativní konstrukce kolenného airbagu
MotorSport Ing: ORECA 05 LMP2
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Autoservis číslo 07/2015

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro
autoopravárenství a aftermarket. Hlavním
tématem jsou odpovědi SISA na časté otázky
týkající se hospodářské soutěže v oblasti
servisu a oprav automobilů.
Z obsahu čísla:
Potvrzení předností prémiového benzinu
Bosch mění automobil v aktivní součást
internetu
Škoda Superb - technika ve službách
bezpečnosti
Peugeot 308 SW vč. kalkulace nákladů
TecCOO a techniky BlueHDi
Předplatné nebo objednávky jednotlivých
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Za volantem: Škoda Citigo G-Tec
Škoda Citigo G-Tec je k dispozici se tří- i pětidveřovou
karoserií. Díky rozvoru 2421 mm při délce 3563 mm
najdou uvnitř dostatek místa pro pohodlné cestování
čtyři osoby.
Zážehový tříválec 1,0 MPI G-Tec 2xOHC má zdvihový
objem 999 cm3. Vícebodové nepřímé vstřikování paliva MPI umožňuje bivalentní provoz, tedy na zemní
plyn nebo benzin. Největší výkon je 50 kW při 6200/
min, točivý moment 90 N.m při 3000/min. Převodovka je pětirychlostní.
Objem zavazadlového prostoru se kvůli umístění
nádrží na 72 l plynu (12 kg CNG) zmenšil jen minimálně - na 213 l (v základní podobě to je 251 l). Po
sklopení zadních opěradel vzroste na 913 l (u standardní verze to je 959 l).
Citigo CNG G-tec má kombinovanou spotřebu 4,4 m3
zemního plynu na 100 km a tedy emisemi CO2 79 g/
km (městský cyklus 5,5 m3/100 km, mimo město 3,8
m3/km). Dojezd je 620 km, z toho 400 km na plyn a
220 km na benzin. Toho je dosaženo i využitím paketu
Green tec, zahrnujícího systém Start-Stop, rekuperaci

energie při brzdění a pneumatiky se sníženým valivým odporem.
Při jízdě na plyn má motor trochu kovovější zvuk, ale
z hlediska řidiče se proti provozu na benzin neprojevuje žádný rozdíl. Rozdíl je ale patrný v okamžité
spotřebě, protože při provozu na benzin je motor
výrazně citlivější na styl jízdy, zatímco jízda na plyn
je mnohem stabilnější.
Citigo je auto především do městského provozu,
kde vyniká obratností (průměr zatáčení je jen 9,6
m) a nízkými provozními náklady. Ty by mohly být
ještě nižší, pokud by lépe fungoval systém StartStop, který motor spouští s prodlevou, takže řidič
podvědomě často přidává víc plynu, než by bylo
potřeba. Motor je příjemně živý, ale jen na rovině.
Už mírné stoupání mu rychle bere elán a volá po
podřazení. Příjemně nás překvapilo, že průměrnou
spotřebu jsme v reálném provozu dosáhli dokonce
podstatně lepší, než jsou normované údaje - jen 3,4
m3/100 km.

více na
www.autoweek.cz

Automobily jako otevřené dveře do bytu
Případ, kdy se profesionálním hackerům Valasekovi
a Millerovi podařilo na dálku přes satelitní digitální
rádio (DAB) firmy Harman proniknout do ovládacích
systémů Jeepu Cherokee, ukazuje na rostoucí riziko
spojené s moderními automobily. S tím, jak se rozšiřují možnosti výměny informací on-line a vozidla jsou
už trvale připojena k vnějším sítím, roste nebezpečí
ohrožení podobně, jako u domácích nebo firemních
počítačů. V případě automobilů je to ovšem mnohem závažnější, protože nejde jen o problém spojený
s jednotlivými vozidly, ale s celými sítěmi komunikujícími s nimi.
Automobilky by se konečně měly tímto problémem
začít vážně zabývat. Problém v automobilech je skutečně vážný. Hackeři totiž mohou přes navigaci nebo
zábavní systémy proniknout k životně důležitým
řídicím systémům vozidla. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg to vysvětlil Jens Hinrichsen působící u
nizozemského dodavatele mikročipů NXP: „Síť v automobilu je jako obytný dům - když už jste uvnitř,
můžete volně procházet z pokoje do pokoje. Automobilky proto musí nainstalovat zabezpečení proti
vnějším útokům tak, aby z každého pokoje udělaly
nedobytný hrad. Pak budete muset otevřít speciální
zámky pro zvlášť důležité oblasti.“
Automobilový průmysl ovšem reaguje v zaběhnutých

kolejích. Případ Jeepu se řeší jen svolávací akcí 1,4
milionu vozů a instalací nového softwaru. Mezi zákazníky firmy Harman patří i automobilky BMW, Daimler a Volvo Cars. Představitelé společnosti Harman
ovšem tvrdí, že problém se týká jen vozů koncernu
FCA vybavených systémem UConnect a 8,4“ displejem.
Potvrzují se tak slova Chrise Valaseka, že si automobilový průmysl stále neuvědomuje, že se jedná o systémový problém, který je potřeba začít řešit. Valasek
a Miller si systém FCA vybrali jako ukázkový, ale tvrdí,
že úplně stejně lze k proniknutí do systému vozidla
využít jakékoliv DAB radio.
U počítačů je jejich ochrana ponechána na uživateli. Jak tomu je u aut zatím není jednoznačně dáno odpovídá za bezpečnost jeho počítačů uživatel nebo
výrobce? "Auta jsou dnes jen o něco víc než pojízdné
počítače. Znamená možnost proniknutí do jejich systémů, že bychom do nich také měli instalovat bezpečnostní software? Nebo jsou za ochranu cestujících
v autech proti digitálnímu narušení odpovědné automobilky? Je to zajímavá křižovatka na digitální silnici.
V budoucnu budou všechny vozy pro vnější útočníky
stejně snadno dostupné, jak je elektroměr u vašeho
domu,“ říká zakladatel společnosti WhiteHat Security
Jeremiah Grossman.

více na
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Německé konsorcium kupuje mapy od Nokie
Automobilky Audi, BMW Group a Daimler spojily síly,
aby od finského výrobce telefonů Nokia koupily firmu
Here, vyvíjející digitální mapy a lokalizační služby
pro více než 200 zemí. Nákup společnosti Here by
měl německým automobilkám pomoci dále rozvíjet
systémy pro automobily s autonomním řízením, které
využívají mapy silnic definovaných miliardami bodů.
Společnost Here se zabývá navrhováním lokalizačních
cloudů založených na údajích získaných od vozidel,
různých dopravních zařízení a dopravní infrastruktury
dodávaných v reálném čase, prognózám a
personalizovaným lokalizačním službám. Here
pracuje i na velmi přesných mapách a zařízeních
pro autonomní řízení. S podporou mobilních sítí,
připojením a autonomně řízenými auty může působit
inteligentně tím, že překalkuluje doporučenou cestu
na základě nových informací o událostech na trase,
např. dopravní zácpě nebo nehodě, které se přenášejí
do systému.

Automobilky naznačily, že společnost tvořící mapy Here
a jejich auta budou spolupracovat prostřednictvím
předávání informací o provozu nebo stavu vozovky
do centrálního serveru, odkud by se tyto informace
měly redistribuovat ostatním automobilům. Tato
"Technologie roje" (Swarm Technology) by pomohla
ostatním řidičům předcházet nehodám nebo je
například připravit na zledovatělou vozovku.
"Here uživatelům nabídne neustále se zlepšující
produkt, posouvající o krok dál cestu k vysoce
automatizovanému řízení a lokálně orientovaným
službám. S tím, jak poroste objem dat přenášených
anonymně z vozidel, stanou se služby mnohem
pohodlnější, propojenější a ještě více uzpůsobené
na míru individuálním požadavkům jednotlivých
uživatelů," uvedly automobilky ve společném
prohlášení.

více na
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Inovativní konstrukce kolenního airbagu
Airbagům jsou od jejich uvedení na trh před 35 lety
připisovány desetitisíce zachráněných životů. Jejich
integrování do automobilu je také jedním z klíčových úkolů,
s nimiž se musí konstruktéři a designéři vypořádat. Ford
je první výrobce automobilů, který integroval speciální
plastový kolenní airbag do víka schránky v palubní desce.
Nový Ford Mustang je první automobil na trhu vybavený
novým druhem kolenního airbagu uloženého ve víku
schránky před spolujezdcem. Ve srovnání s umístěním
v přístrojové desce ponechává toto řešení více prostoru
pro nohy. Namísto textilního vaku je tvořen plastovým
měchem, ukrytým mezi vnější a vnitřní plochou víka
schránky před spolujezdcem.

hmotnost i počet součástek. Navíc jsme díky ní mohli
posunout palubní desku dál dopředu, aby měl spolujezdec
více místa pro nohy. Naše novinka otevírá zcela nové
spektrum možností airbagů vyráběných vstřikováním
plastů. Airbag ve schránce před spolujezdcem by mohl
být jen začátek,“ řekl vedoucí konstruktér zádržných
systémů Fordu Sean West.
Nový Ford Mustang je sériově vybaven osmi airbagy a
u severoamerických institucí, které posuzují bezpečnost
automobilů, si již vydobyl nejvyšší možné hodnocení.
Poprvé ve své více než půlstoleté historii je k dostání i
v Evropě.

Při délce 46 cm a šířce 28 cm je tento airbag oproti
běžnému kolennímu airbagu o 65 % lehčí, poskytuje však
srovnatelnou ochranu. Při nehodě se měch za pouhých 20
ms nafoukne malým plynovým generátorem, uloženým ve
schránce, a vytlačí víko schránky ven. Tomuto inovativnímu
řešení bylo zatím uděleno 23 patentů. Společnost nyní
aktivně prověřuje další možnosti uplatnění technologie,
jež využívá místo látkového vaku plastový měch.
„Je to nový způsob přístupu ke konstrukci airbagu. Během
roku jsme si prošli stovky prototypů, než jsme nalezli
to správné řešení. Stálo to za to. Výsledná konstrukce
kombinuje funkce dvou součástí v jedné a šetří tak prostor,

více na
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ORECA 05: Rozený vítěz
Nový prototyp ORECA 05 kategorie LMP2 je
důstojným nástupcem modelů ORECA 03 a 03R. Svou
důvěru do tohoto závodního speciálu vložily závodní
týmy KCMG a Thiriet by TDS Racing.
Ze dvou odjetých závodů v ELMS a WEC si novinka
odnesla jedno třetí místo a jedno vítězství. Červnová
24hodinovka v Le Mans ale má daleko vyšší úroveň.
Spolupráce s týmem KCMG nesla ovoce od prvních
tréninkových dnů. Vítězství v kvalifikaci završilo
prvenství v závodě. Posádka Nicolas Lapierre, Richard
Bradley a Matt Howson strávila na čele bez jedné
hodiny celý závod.
„Pro KCMG a ORECA Group to byl velký den, na který
jsme čekali od roku 2011, kdy poprvé vyjel náš první
prototyp LMP2. Původně jsme se ani neopovažovali
myslet na vítězství, ale s KCMG jsme to dokázali,“
radoval se zakladatel značky ORECA Hugues de
Chaunac.
Vývoj vozu probíhal výhradně s využitím CFD. Místo na
konvenční aerodynamický tunel se inženýři spoléhali
na softwarové analýzy poskytující excelentní korelaci

simulace se skutečnými výsledky na závodní dráze.
ORECA 05 je oproti téměř dvoumetrovým prototypům
široká pouze 1900 mm. Designéři tím šli na ruku
chystaným pravidlům na rok 2017. Co ubylo na šířce,
to vůz dohání na délce se 4640 mm je o 40 mm delší
než model 03 a rozvor náprav se protáhl o 80 mm na
2950 mm. S uzavřeným kokpitem je prototyp o něco
vyšší, bez 45 mm měří rovný metr.
ORECA 05 má integrované bezpečnostní panely ze
zylonu, spadajícího do skupiny vláken s mimořádně
vysokou pevností. V případě nehody tyto panely
zabraňují proniknutí mechanických komponent do
monokoku. Přestože jsou tyto panely povinné jen
v kategorii LMP1, ORECA se rozhodla tuto technologii
použít i v LMP2.
ORECA brala v potaz i napjaté rozpočty závodních
týmů, takže 05 bude po minimálních úpravách
použitelný i v období po změnách pravidel LMP2
v roce 2017, což týmům umožní optimalizovat
jejich investici. V současnosti nesmí cena prototypu
s uzavřeným kokpitem přesáhnout 450 000 eur.
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