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Inleiding
Systemen voor rijassistentie, zoals cruise control of Blind Spot Detection Warning (dat waarschuwt
voor weggebruikers in de dode hoek) richten zich op het verhogen van veiligheid en comfort van de
bestuurder. Daarnaast kunnen assistentie systemen het maatschappelijke voordeel bieden om de
verkeersefficiëntie te vergroten. Geavanceerde vormen van cruise control maken het bijvoorbeeld
mogelijk om met kortere volgafstanden te rijden. Systemen voor rijassistentie zijn gebaseerd op gedeeltelijke automatisering van de rijtaak. Er zijn echter een aantal nadelen verbonden met het automatiseren van de rijtaak. Zo kan gedeeltelijke automatisering leiden tot een verminderd inzicht in de
verkeerssituatie en tot vermindering van rijvaardigheden. Deze achteruitgang is met name een probleem als de bestuurder moet ingrijpen wanneer automatisering plotseling beëindigt. De voordelen
die rijassistentie kan bieden t.a.v. verkeersefficiëntie en de nadelen die verbonden zijn aan automatisering, vragen om een nieuwe benadering voor het ontwikkelen van rijassistentie. Centraal staat
daarin het beantwoorden van de vraag: Welke vormen van rijassistentie zijn geschikt voor welke
rijsituaties?
Supported driver model
Voor het beantwoorden van bovenstaande vraag is een supported driver model ontwikkeld. Dit
model onderscheidt verschillende support levels (vormen van rijassistentie) gerelateerd aan verschillende performance levels (prestatie niveaus) waarop een taak kan worden uitgevoerd. De
support levels verschillen bijvoorbeeld daarin of assistentie wordt geboden bij het waarnemen van
de omstandigheden van een taak of bij het uitvoeren van een taak.
Opdracht
Voor het onderzoeken van de invloeden van de verschillende support levels op het uitvoeren van de
rijtaak als geheel, is een rijsimulator game nodig. Tijdens deze simulator game is het de bedoeling dat
proefpersonen een rijtaak uitvoeren waarin stelselmatig gevarieerd wordt met verschillende vormen
van assistentie. Om dit mogelijk te maken is wellicht een rijtaak noodzakelijk die abstracter is dan de
werkelijkheid, maar de game dient te worden ervaren als rijtaak. De nadruk bij deze opdracht ligt op
het ontwerpen van de taak en de omgeving waarbinnen de taak plaatsvindt. Ervaring met het omzetten van games (programmeren en testen) strekt tot aanbeveling, maar is niet perse noodzakelijk.
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