
Slimme pods met virtuele ogen van Jaguar
Land Rover doen onderzoek naar vertrouwen
in zelfrijdende auto
Jaguar Land Rover heeft intelligente autonome voertuigen (pods) voorzien van

‘virtuele ogen’ om het vertrouwen van mensen in zelfrijdende voertuigen te

begrijpen en onderzoeken. Uit onderzoek blijkt dat 63% van de voetgangers en

fietsers zich zorgen maakt over hun veiligheid als ze de weg moeten oversteken in

de toekomst.

 

De vriendelijk ogende ‘eye pods’ hebben een belangrijke functie: uitzoeken hoeveel informatie

zelfrijdende auto’s in de toekomst moeten delen met voetgangers om deze kwetsbare

weggebruikers te laten vertrouwen in de technologie.

 



Als onderdeel van dit project heeft Jaguar Land Rover een groep van cognitieve psychologen

aangesteld om beter te begrijpen hoe voertuiggedrag het vertrouwen van de mens in nieuwe

technologie kan beïnvloeden. De testwerkzaamheden maken onderdeel uit van het door de

overheid ondersteunde UK Autodrive-project.

 

De intelligente pods rijden autonoom op een speciaal aangelegd straatdeel in Coventry en

analyseren tegelijkertijd het gedrag van voetgangers als die wachten om over te steken. De

‘ogen’ van de pods zijn ontwikkeld door een team van engineers van de Future Mobility-divisie

van Jaguar Land Rover. De pods zoeken de voetganger op – lijken er direct naar te 'kijken' – en

maken aan weggebruikers duidelijk dat het de voetgangers heeft geïdentificeerd, waarna de

pods zich voorbereiden op een eventuele uitwijkmanoeuvre.

 

Engineers leggen het vertrouwensniveau in de persoon vast vóór- en nadat de pod ‘oogcontact’

maakt om uit te zoeken of een pod voldoende vertrouwen geeft om mensen over te halen om te

stoppen. Voorgaande studies tonen aan dat ongeveer 63% van de voetgangers en fietsers

aangeeft zich minder veilig te voelen als ze de weg moeten delen met zelfrijdende voertuigen*.

 

Veiligheid blijft topprioriteit bij alle investeringen van Jaguar Land Rover in zelfrijdende

technologie en in het streven naar het verkrijgen van een toonaangevende positie in autonome,

verbonden, elektrische en gedeelde mobiliteit. De proef ligt in lijn met de doelstellingen op

lange termijn: auto’s veiliger maken, mensen meer kostbare tijd geven en mobiliteit verbeteren

voor iedereen.

 

Pete Bennett, Future Mobility Research Manager bij Jaguar Land Rover, zegt: “It’s

second-nature to glance at the driver of the approaching vehicle before stepping into the road.

Understanding how this translates in tomorrow’s more automated world is important. We

want to know if it is beneficial to provide humans with information about a vehicle’s intentions

or whether simply letting a pedestrian know it has been recognised is enough to improve

confidence.”

 

De tests maken deel uit van een grotere studie naar hoe toekomstige, verbonden en autonome

voertuigen menselijke gedragskenmerken en reacties tijdens het rijden kunnen kopiëren. Meer

dan vijfhonderd testonderwerpen zijn onderzocht met de zelfrijdende pods, ontworpen door UK

Autodrive partner Aurrigo.
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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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