
Rola Augmented Reality w przemyśle samochodowym
Nie od dziś wiadomo, że nowoczesne technologie zawsze idą w parze z przemysłem i procesem jego 
doskonalenia. Od samej pracy koncepcyjnej, poprzez modelowanie i obrazowanie prototypów, po właściwy 
etap produkcji i tworzenia realnych elementów, wspomagają nas nie tylko maszyny, ale i aplikacje stworzone
przez studia zatrudniające wielu ekspertów. Najnowszą i zarazem najbardziej nowoczesną z obecnych 
technologii, jakie wspierają przemysł jest Augmented Reality. Jej prekursor, Ivan Sutherlan już w latach 60-
tych XX wieku prowadził pierwsze badania na potrzeby Sił Powietrznych USA oraz NASA, ale boom na tego 
typu rozwiązania w przemyśle nastąpił o wiele później. Dziś przybliżę nieco informacji o roli AR w segmencie 
motoryzacyjnym.

Sprzęt to podstawa

Przygotowanie produkcji do wykorzystania nowoczesnej technologii, jaką jest Rozszerzoną 
Rzeczywistość, wymaga między innymi zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt. Zanim Augmented Reality 
zostanie wdrożona do firmy zajmującej się produkcją aut, należy zintegrować ze sobą trzy 
podstawowe elementy systemu. Pierwszymi z nich są czujniki, które w czasie rzeczywistym 
przetwarzają informacje na temat położenia usera/przedmiotu oraz otaczającego go środowiska. 
Najczęściej funkcję tę pełni kamera, w innych przypadkach elektroniczny kompas czy odbiornik GPS. 
Kolejnym i bardzo istotnym ze względu na indywidualne zastosowanie każdego z rozwiązań, jest 
zaprogramowane urządzenie, które wyposażone jest w dedykowaną aplikację. To ono decyduje o 
tym jak interpretować setki zmiennych i danych, aby wyświetlić użytkownikowi odpowiednio 
przygotowaną wizualizację. Ostatnim, obowiązkowym elementem całej układanki jest wyświetlacz, 
który przekazuje obraz rzeczywistości rozszerzonej. Jego funkcję mogą pełnić zarówno monitory 
komputerów, urządzeń mobilnych, jak i specjalnie zaprojektowane okulary.

AR pomaga tworzyć
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Augmented Reality jest sposobem z pogranicza wirtualnego i rzeczywistego świata. W przemyśle 
motoryzacyjnym łączy się praktyczne aspekty zarówno AR, jak i Virtual Reality. Każda także ma swoje 
charakterystyczne narzędzia:

Virtual Reality korzysta głównie z tzw. Powerwall, czyli interaktywnego ekranu, za pomocą którego 
designerzy i inżynierowie pracują zwykle nad designem auta. Odbywają się tu prace i symulacje, które
mają na celu uzyskanie optymalnego wyglądu zarówno bryły auta, jak i jego wnętrza.

Augmented Reality korzysta z pomieszczenia, które nazywa się Jaskinią (Cave). W miejscu tym realnie
stworzone elementy można badać, analizować i testować poddając wirtualnym testom. 

https://www.youtube.com/watch?v=s7leZay2jGM 

Technologia Augmented Reality niesie za sobą wiele nowych możliwości, a jej zalety zostały już 
dawno dostrzeżone przez korporacje motoryzacyjne. W praktyce oparcie prac nad designem modeli i 
procesu inżynieryjnego poszczególnych modeli aut prowadzi do wyraźnego skrócenia czasu 
wdrożenia zmian i ogólnych prac nad projektem. Samochód, jako element, który ma zyskać realny 
kształt na początku staje się czysto wirtualnym tworem, nad którego doskonaleniem pracuje cały 
sztab specjalistów. O wiele łatwiej jest im planować ulepszenia, wskazywać wady w konstrukcji 
konkretnych podzespołów czy urządzeń, kiedy bez konieczności tworzenia prawdziwego prototypu 
można przeprowadzać praktycznie wszystkie niezbędne testy i symulacje. Augmented Reality 
prowadzi nas o krok dalej.  Jak to wygląda w praktyce i jakie przynosi korzyści?

Plany i założenia koncernów
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Według danych przedstawionych w raporcie sprzed ponad 10 lat, BMW Group na stworzenie 
nowego modelu samochodu potrzebowało aż 6 lat. Kiedy wprowadzano AR do rzeczywistego użytku 
podczas prac koncepcyjnych, w założeniu proces ten miał skrócić się do 2 lat, a nawet 1 roku. Łatwo 
wyobrazić sobie jak bardzo niedostosowany do współczesnych wymagań byłby model samochodu, 
nad którym prace rozpoczynałyby się dziś, a który swoją premierę miałby dopiero w 2020 roku. 
Zwłaszcza w sytuacji, gdy każdego dnia technologia zaskakuje niejednego z nas. Władze koncernu już 
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w 2003 roku wprowadziły rozwiązanie Cave (jaskini), która stała się miejscem przeglądów 
geometrycznych projektantów aut.

Nie był to pierwszy z koncernów motoryzacyjnych, który w wirtualnej rzeczywistości i AR odnalazł 
szansę. Pierwszą bowiem korporacją, która zastosowała te technologie w procesie projektowania i 
tworzenia pojazdów było General Motors z USA. W zasobach firmy pojawiła się nie tylko wyżej 
wspomniana ‘jaskinia’, ale także Powerwall – multikanałowa ściana projekcyjna.

Zaledwie rok później koncern Benz stworzył swoje pierwsze auto koncepcyjne bazując właśnie na 
metodach Virtual Reality i Augmented Reality. Projekt przyjął się na tyle dobrze, że postanowiono 
wydać 8 milionów Marek (ok. 4 miliony Euro) na budowę własnego centrum projektowania 
wirtualnego.

Zaledwie 4 lata później rodzima marka Volkswagen postanowiła zainwestować 20 milionów Euro w 
budowę dwóch osobnych kompleksów projektowych – jedno wyposażone było w Powerwall, służące 
pracy designerów, drugim zaś było Cave, służące badaniom ergonomii, widoczności drogi i pobocza 
przez kierowcę czy symulacjom jazdy.

Wartą uwagi firmą z branży motoryzacyjnej jest stajnia Jaguara i Land Rovera. Koncern 
motoryzacyjny ma w swoim posiadaniu studio typu jaskinia już od 2008 roku. Jego budowa trwała rok
i kosztowała ponad 8 milionów Funtów Brytyjskich, ale wysiłek opłacił się. Dzięki skróceniu okresu, w 
którym inżynierowie opracowują nowe modele firma w ciągu 2 lat zdołała zaoszczędzić potrójną 
wartość kosztów utworzenia Cave.

W jaskini lwa
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Stworzenie miejsca, w którym można przeprowadzać symulacje przeglądów geometrii CAD Data to 
jedno z najlepszych rozwiązań w dziedzinie rozwoju technologii, jakie przedsięwzięli inżynierowie 
koncernów samochodowych. Do tej pory tego typu zaplecze stosowane było w lotnictwie, ale na 
szczęście znalazło swoje miejsce w branży automotive.

W jaskini przeprowadza się szereg testów i symulacji. Badania wspierane są przez różnego rodzaju 
aplikacje i rozwiązania. Są to między innymi:

* IC.IDO – niezwykle wydajne narzędzie służące do wizualizacji oraz symulacji w czasie rzeczywistym. 
Narzędzie pozwala zachować realne rozmiary badanych podzespołów i urządzeń, dzięki czemu daje 
realistyczny efekt.

* VDP (Visual data platform) – narzędzie, a właściwie cała grupa narzędzi służących do wizualizacji 
wszelkiego rodzaju procesów. Jest ono niezwykle pomocne m. in. w przypadku symulacji procedur 
montażu

* RTT Deltagen – tworzy realistyczne wizualizacje 3D projektów technicznych. Działa on oczywiście w 
trybie real time, dzięki czemu proces analizy obrazów czy animacji jest jeszcze bardziej owocny

* Computer Augmented Virtual Environment (CAVE) – system opracowany przez firmę InterSense, 
który umożliwia tworzenie wysokiej jakości wizualizacji, wykorzystywane w celach komercyjnych, 
przemyśle samochodowym czy na potrzeby badań uniwersyteckich.

Na rynku istnieje wiele innych rozwiązań, które znajdują zastosowanie podczas procesu produkcji 
samochodów. Każdego miesiąca pojawiają się także nowe, jeszcze lepsze i dające więcej możliwości.

Oszczędzanie przez wydawanie
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Wbrew pozorom kosztowne wdrożenie Augmented Reality do procesu projektowania i produkcji aut 
zwraca się w niedługim czasie. Jak wynika z doświadczeń światowych liderów branży motoryzacyjnej, 
wdrożenie innowacji zwraca się kilkukrotnie w ciągu pierwszych lat funkcjonowania systemu. Wynika 
to przede wszystkim ze znacznego (w wielu przypadkach kilkukrotnego) skrócenia procesu wdrożenia
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projektów do seryjnej produkcji. Niesie to za sobą także możliwość zastosowania najbardziej 
aktualnych osiągnięć technologicznych w pojazdach, których koncepcje powstają szybko nie tracąc na
jakości – wręcz przeciwnie.

Łatwo domyślić się, że jednym z kosztów starego modelu działania koncernów była produkcja 
koncepcyjnych części i podzespołów do późniejszych testów. Augmented Reality i Virtual Reality 
zdołały odwrócić proces udoskonalania projektów, sprawiając, że można przetestować rozwiązania 
już w wirtualnej fazie ich rozwoju.

Oszczędności w wielu aspektach są także osiągane podczas symulacji crashtestów, w których z jednej 
strony nie zużywa się prawdziwych modeli samochodów, a symulacje przeprowadza się kilka razy 
dziennie z zachowaniem dokładniejszego niż w przypadku manekinów odwzorowania rzeczywistości. 
W przypadku przeniesienia tego procesu do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, koszty spadają 
niemal do zera.

To dziś, a co jutro?

Rozwiązania bazujące na wirtualnym odwzorowaniu rzeczywistości i Augmented Reality rozwijają się 
każdego dnia. Jeszcze wczoraj trudno było wyobrazić sobie jak duży wkład w proces tworzenia modeli
samochodów będą miały te technologie. W planach wielu koncernów motoryzacyjnych pojawia się 
zastosowanie AR do optymalizacji samego procesu produkcji. Dzięki symulacjom możliwe będzie 
przetestowanie nie tylko koncepcji samochodu i jego podzespołów, ale także procesu wytwarzania 
jego części i elementów składowych.
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W obecnych czasach przewidywania dotyczące przyszłości AR w przemyśle automotive mogą 
wydawać się próbą wróżenia z fusów. Nigdy jeszcze technologie nie rozwijały się w tak szybkim 
tempie, dlatego trudno jest przewidywać jak daleko rozwinie się sama technologia. Można jednak 
domyślać się, że (mówiąc przewrotnie), Augmented reality wyjdzie z jaskini po to, by służyć już 
samemu kierowcy. Wielu producentów już dziś zaczyna wdrażać rozwiązania, dzięki którym każdy 
użytkownik najnowszych modeli aut będzie mógł zwiększyć bezpieczeństwo jazdy czy jej komfort 
właśnie dzięki Augmented Reality.

Dobrą przyszłość wróżyć można także wykorzystaniu Augmented Reality w procesie serwisowania 
samochodów. Specjalne okulary działające w warunkach Rozszerzonej Rzeczywistości poprowadzą 
mechanika krok po kroku przez cały proces naprawy, a połączenie zdalne z ekspertem pozwoli na 
konsultację nawet, gdy serwisanta i inżyniera dzielą tysiące kilometrów.

http://www.nextgeninteractions.com/wp-content/uploads/2012/12/cabana_ddrive_cropped.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=EUmNbNa3RYY
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