
Jaguar Land Rover stap dichter bij autonoom rijden in
stadsverkeer
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Samenvatting Jaguar Land Rover demonstreert autonome voertuigtechnologie
waarmee toekomstige modellen geheel zelfstandig in stadsverkeer
kunnen rijden. De techniek, genaamd Autonomous Urban Drive,
‘gehoorzaamt’ verkeerslichten en kan omgaan met rotondes en T-
splitsingen.

Details Autonomous Urban Drive is ontworpen en ontwikkeld in het Verenigd
Koninkrijk. Het is een stap dichter bij het bereiken van ‘niveau vier’ op het
gebied van autonomie, dat het komende decennium in de modellen van
Jaguar Land Rover zal worden toegepast.

Autonome voertuigen van niveau vier zijn in staat volledig zelfstandig en
zonder interventie van bestuurder te rijden in specifieke omgevingen, zoals
dorpen en steden. Met behulp van de nog in ontwikkeling zijnde Autonomous
Urban Drive technologie kunnen passagiers in deze Range Rover Sport een
locatie selecteren, waarna dit prototype de beste route bepaalt. Het voertuig
kan in een complexe stadsomgeving navigeren, zoals beproefd op de HORIBA
MIRA testfaciliteit.

Jaguar Land Rover ontwikkelt zowel volledige als semi-autonome
voertuigtechnologie om klanten een keuze te bieden, terwijl een aangename
en veilige rijervaring in alle gevallen gegarandeerd is. De visie van het
autoconcern is om de zelfrijdende auto inzetbaar te maken op alle mogelijke
momenten in het leven, voor on- en off-road rijden en in alle omgevingen en
weersomstandigheden.

Tony Harper, Director of Engineering Research bij Jaguar Land Rover: “The
automotive landscape is changing faster today than ever before. As a
technology company, our innovation is continuous and our cars of the future
will become more capable, cleaner, more connected, more desirable and
smarter. Our Autonomous Urban Drive research is Jaguar Land Rover’s next
step in our development of both fully and semi-autonomous vehicle
technologies. However, we aren’t looking at simply replacing the driver, and
making cars ‘driverless’. Future technologies will give the driver more not
less – they will assist and ultimately enhance the driving experience.”

Autonomous Urban Drive wordt gedemonstreerd als onderdeel van het
onderzoeksproject UK Autodrive, waarmee een investering van 20 miljoen
pond gemoeid is en waarmee het Verenigd Koninkrijk een vooraanstaande
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positie inneemt in de ontwikkeling van connectiviteit en autonome technologie.
Jaguar Land Rover werkt samen met Ford en Tata Motors’ European
Technical Center om nieuwe technologie te testen, waarmee auto’s onderling
kunnen communiceren, maar ook met de infrastructuur.

Vandaag worden de laatste tests afgerond op de Midlands-testomgeving van
HORIBA MIRA. Tegen het einde van dit jaar starten de eerste tests op wegen
in Milton Keynes en Coventry. Die zullen in eerste instantie plaatsvinden op
gesloten wegen en daarna op openbare wegen tussen het overige verkeer.
Het project wordt in de zomer van 2018 afgerond.

Connected voertuigtechnologie:Intersection Collision Risk Warning
(ICRW) waarschuwt de bestuurder als het niet veilig is om een kruising over
te steken door een verhoogde kans op een botsing. ICRW kan het aantal
ongevallen en de impact daarvan verminderen en verkeersopstoppingen
terugdringen.

In Vehicle Signage (IVS) stuurt weg- en verkeersinformatie, zoals
wegwerkzaamheden of een wijziging van de snelheidslimiet, rechtstreeks naar
de display van de auto, waardoor bestuurders minder afhankelijk zijn van de
fysieke wegtekens. Ook deze technologie helpt ongevallen en
verkeersopstoppingen te voorkomen.

Emergency Vehicle Warning (EVW) waarschuwt bestuurders als voertuigen
van noodhulpdiensten naderen en in welke richting. Deze technologie heeft
als doel de veiligheid te verbeteren, de reistijd van de hulpdiensten terug te
dringen en verkeersopstoppingen te verminderen door de bestuurders tijdig te
attenderen.

Over UK Autodrive
Autodrive UK is een consortium van toonaangevende technologie- en
automobielbedrijven, lokale overheden en academische instellingen die
samenwerken in een drie jaar durend, Britse onderzoek op het gebied van
connectiviteit en autonome voertuigtechnologie. Het project omvat een reeks
tests en demonstraties op openbare wegen in Milton Keynes en Coventry in
2018. Het project richt zich ook op andere aspecten van geautomatiseerd
rijden, met inbegrip van veiligheid, cyberveiligheid, juridische en
verzekeringsvraagstukken en de publieke acceptatie van autonome
voertuigen.

Niveaus van autonomie
Niveau 0 - geen automatisering: Er is geen automatisering, louter de
bestuurder heeft controle over het voertuig.
Niveau 1 - bestuurdershulp: De bestuurder wordt geassisteerd bij één
functie, zoals cruise control.
Niveau 2 - gedeeltelijke automatisering: De bestuurder wordt geassisteerd
bij twee functies, bijvoorbeeld snelheid en besturing dankzij Traffic Jam Assist.
Niveau 3 - voorwaardelijke automatisering: De auto rijdt autonoom in een
specifieke omgeving, maar indien nodig kan de bestuurder de controle
overnemen als de situatie te uitdagend wordt.
Niveau 4 - hoge automatisering: De auto kan zelfstandig rijden in specifieke
omgevingen, zoals in stadsverkeer of op snelwegen, zonder enige
bestuurdersinterventie.



Niveau 5 - volledige automatisering: Er is geen menselijke controle over
het voertuig nodig. Het voertuig kan een reis maken zonder enig menselijk
ingrijpen.
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Over Land Rover Nederland

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren
van authentieke vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de
grootste omvang van capaciteiten in hun respectievelijke segmenten. Daarbij
neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit
omvat duurzame productie, ontwikkeling van nieuwe technologie en de
humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit verbeteren. De
assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig
klimaatneutraal. Zie www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere
nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum
van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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