Applications of Integrated
Driver Assistance
(AIDA)

Systemen en diensten voor de automobilist

“De Integrated Driving Assistant (IDA)
helpt de automobilist bij het kiezen en
houden van een veilige snelheid,
afstand en koers. IDA zorgt voor veilig
inhalen, ritsen en afslaan. IDA let op de
verkeerslichten en waarschuwt voor
obstakels. IDA wijst de meest vlotte,
goedkoopste of meest comfortabele
route, en houdt de gewenste aankomsttijd in de gaten. IDA informeert en
ondersteunt de automobilist van morgen en houdt rekening met zijn/haar
voorkeuren en reisdoel. De automobilist
reist meer ontspannen, veiliger en
vlotter.”
Toekomstmuziek? Allerminst….
De eerste generatie bestuurdersondersteunende systemen staat in de
showroom: navigatiesystemen die
actuele verkeersinformatie gebruiken,
adaptive cruise control (deze regelt snelheid en volgafstand) en lane departure
warning. Deze systemen vormen de
eerste stappen naar de Integrated
Driving Assistant.
Om vervolgstappen te kunnen nemen,
is nader onderzoek nodig. Inzicht is
vooral nodig in de effecten van
bestuurdersondersteunende systemen
op bestuurders, in termen van rijprestatie en gedragsaanpassingen, en
op verkeersstromen, in termen van
verkeersveiligheid en doorstroming.
Om dit inzicht te versterken hebben
TNO en de Universiteit Twente de
krachten gebundeld in het kenniscentrum Applications of Integrated
Driver Assistance (AIDA).

Automobilisten krijgen de komende jaren de beschikking over een scala
aan Intelligent Transport Systems (ITS). In het intelligente voertuig
krijgt de bestuurder de beschikking over ondersteunende diensten en
systemen, zoals:
• pre-trip: informatie en advies over vertrektijdstip, vervoerwijze
en route
• navigatie: real-time informatie over reistijd en advies over route
• besturing: systemen die rijtaken ondersteunen of overnemen
Na een periode van intensieve R&D komt de eerste generatie systemen
en diensten commercieel beschikbaar, met een beperkte functionaliteit
en in 'stand alone' uitvoering. De volgende generatie zal worden ontwikkeld op basis van ervaringen in de praktijk en een verdere toename
van de mogelijkheden van de techniek. De tweede generatie bestaat uit
geïntegreerde diensten en systemen, mogelijk communicerend met de
wal en andere auto's, met een geavanceerde interactie met de bestuurder,
rekening houdend met zijn voorkeuren en motieven.
De verwachtingen ten aanzien van ITS zijn hoog. Overheden en wegbeheerders verwachten dat ITS zullen leiden tot een efficiënter, veiliger
en schoner vervoersysteem. Voor gebruikers van het vervoersysteem
bestaat het perspectief voor een snelle en betrouwbare verplaatsing,
die bovendien kan worden gecombineerd met het gebruik van ICTgebaseerde diensten. Voor industriële aanbieders van vervoermiddelen
en infrastructuur leiden ITS tot belangrijke productvernieuwing en
ontstaan mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. Aan deze
verwachtingen zal pas kunnen worden voldaan wanneer voldoende
inzicht bestaat in het toepassingsdomein, zoals het gebruikersperspectief,
benodigde algoritmes voor systemen en diensten, raming van effecten,
de interactie tussen intelligente voertuigen en intelligente infrastructuur
en verkeersgedrag.

Het kenniscentrum AIDA

Het programma

Vanuit overheden en aanbieders van op ICT gebaseerde
systemen en diensten bestaat een sterk groeiende behoefte
aan kennis van mogelijkheden en effecten van de bestuurdersondersteunende systemen en diensten. Het kenniscentrum AIDA is opgericht door TNO en de UT vanuit de
noodzaak de kennisontwikkeling op dit gebied te versterken.

Binnen de eerste 5 jaar van AIDA zal het onderzoek en
onderwijs worden gestart en zal AIDA internationaal op de
kaart worden gezet. AIDA wordt in 2003 gestart met vier
bouwstenen:

Het kenniscentrum AIDA heeft als doel het verrichten van
vernieuwend onderzoek en het opleiden van studenten op
het gebied van bestuurders-ondersteunende systemen en
diensten, waarin sprake is van integratie en coördinatie van
deelsystemen en -diensten.
AIDA richt zich op onderzoek naar geïntegreerde bestuurdersondersteunende systemen en diensten binnen de volgende thema's:
• Gebruikersperspectief: welke wensen en eisen heeft de
weggebruiker ten aanzien van ondersteunende systemen
en diensten en in hoeverre kunnen ondersteunende
systemen en diensten daaraan tegemoet komen?
• Ontwerp van algoritmes voor de functionele werking van
ondersteunende systemen en diensten, bijvoorbeeld het
inwinnen van informatie op het onderliggende wegennet
en bij incidenten, of het voorspellen van reistijden.
• Raming van effecten: wat zijn de effecten van ondersteunende systemen en diensten op de verplaatsing (zowel
objectief als subjectief vanuit de bestuurder) en op de
verkeersafwikkeling, in termen van doorstroming,
betrouwbaarheid, verkeersveiligheid en milieu?
• Interactie tussen intelligente voertuigen en intelligente
infrastructuur. Welke meerwaarde ontstaat als interactie
mogelijk is tussen intelligent voertuigen en intelligent
infrastructuur? Welke nieuwe concepten ontstaan voor
voertuiggeleiding en verkeersbeheersing gebaseerd op
uitwisseling van informatie en afstemming van acties tussen voertuigen onderling en voertuigen met de wal?
• Verkeersgedrag. Hoe verandert het gedrag van bestuurders
wanneer ze de beschikking krijgen over bestuurdersondersteunende systemen en hoe werkt dit door ten aanzien van
verkeersveiligheid, acceptatie en doorstroming?

• Een deeltijdhoogleraar 'Applications of Integrated Driver
Assistance', die tevens als programmaleider optreedt.
• Twee promovendi: een promovendus die gaat werken aan
de ontwikkeling van een intelligente reisassistent en een
promovendus die gaat werken aan de integrale afweging
van rijtaakondersteunende systemen.
• Een uitwisselingsprogramma tussen TNO en de UT, dat
via uitwisseling van personeel, werkbijeenkomsten en
colloquia de wederzijdse kennisuitwisseling bevordert.
• Een gebruikersgroep, die de relevantie van het onderzoek
bewaakt en waarin belanghebbenden vanuit de overheid
en het bedrijfsleven gevraagd wordt deel te nemen.
De gebruikersgroep heeft als doel de uiteindelijke
bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten te bevorderen,
door vooraf en tijdens het onderzoek feedback te geven op
de plannen en tussenresultaten.
De ambitie van AIDA is het bereiken van een internationale
toonaangevende kennispositie met aantoonbare toepassingen
in de praktijk. Dit doel zal enerzijds worden nagestreefd
door publicaties in internationale gerefereerde tijdschriften
en publicaties en presentaties op internationale congressen.
Anderzijds zal AIDA actief bijdragen aan de vertaling van
de resultaten naar concrete toepassingen.
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AIDA is gevestigd aan de Universiteit Twente, bij de
afdeling Verkeer, Vervoer & Ruimte van de faculteit
Construerende Technische Wetenschappen. Het onderzoek
wordt voor een belangrijk deel ondergebracht in het speerpuntinstituut Centrum voor Telematica en Informatie
Technologie (CTIT). Binnen TNO wordt AIDA opgezet
vanuit TNO Inro en TNO Technische Menskunde.
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