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Nieuwe technologie Jaguar Land Rover helpt
stress te verminderen

Jaguar Land Rover onderzoekt nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-technologie

om veranderingen in onze gemoedstoestand tijdens het rijden te herkennen en er

beter op in te spelen.
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De technologie maakt gebruik van een op de bestuurder gerichte camera en biometrische

detectie. Hiermee wordt de stemming van de bestuurder gevolgd en geëvalueerd om vervolgens

een aantal instellingen in de auto automatisch aan te passen. Denk aan verwarming, ventilatie,

airconditioning, media en omgevingsverlichting. De instellingen worden gewijzigd op basis van

de gezichtsuitdrukkingen van de bestuurder en helpen stress te verminderen. Uit onderzoek*

blijkt dat 74% van ons aangeeft zich elke dag moe of gestrest te voelen.

 

Het systeem dat stemmingen herkent, gebruikt de nieuwste AI-technologie om zich

voortdurend aan te passen aan nuances in de gezichtsuitdrukkingen van de bestuurder en op

basis daarvan de instellingen automatisch te wijzigen. Na verloop van tijd leert het systeem de

voorkeur van een bestuurder kennen en maakt het steeds meer gepersonaliseerde

aanpassingen. Zo verandert bijvoorbeeld de kleur van de omgevingsverlichting als het systeem

stress detecteert, of wordt de temperatuur in de auto verlaagd en een favoriete afspeellijst

geselecteerd bij tekenen van vermoeidheid.

 

Deze technologie wordt ook getest voor passagiers achterin. Jaguar Land Rover past hiervoor

een camera in de hoofdsteun toe. Als het systeem tekenen van vermoeidheid detecteert, kan het

automatisch de lichten dimmen, de ramen donkerder maken en de temperatuur in de rug

verhogen om de passagier op de achterbank te helpen in slaap te vallen.

 

Stemmingsdetectiesoftware is de volgende stap in Jaguar Land Rovers driver-

trackingtechnologie. De Driver Condition Monitor – die in staat is om te detecteren of een

bestuurder slaperig begint te worden en vervolgens waarschuwt en adviseert om een pauze

in te lassen – is beschikbaar in alle voertuigen van Jaguar en Land Rover.

 

*https://www.mentalhealth.org.uk/publications/stress-are-we-coping

https://www.mentalhealth.org.uk/publications/stress-are-we-coping


https://landrovernederland.pr.co/images/321833
https://landrovernederland.pr.co/images/321834
https://landrovernederland.pr.co/images/321835


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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