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Kijk mam, zonder handen!

Aspecten van Autonomie in Voertuigen

Te land, ter zee en in de lucht: we zijn omringd door transportatiesystemen.

Een immer groeiende wereldpopulatie en verregaande globalisering zorgt ervoor

dat men steeds meer afhankelijk wordt van efficiënte transportatiemethoden.

Dit proefschrift gaat over autonome voertuigen, waarbij er geen mens bij de

besturing aan te pas komt. Enkele relevante vragen die hierbij komen kijken:

Hoe plan je de route van een autonoom vliegtuigje? Hoe zorg je ervoor dat een

zelfrijdende auto op tijd remt? Hoe zorg je ervoor dat een zelfrijdende auto zich

houdt aan de rijstijl die de bestuurder de auto oplegt? Dit zijn enkele vragen waar

dit proefschrift over gaat.

Het proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over autonome,

onbemande vliegtuigjes. Als er een afweging gemaakt moet worden tussen explo-

ratie (bekijk zo veel mogelijk) en exploitatie (bekijk zo goed mogelijk) van een on-

bekend terrein, is het van belang dat het vliegtuig tijdens de vlucht een keuze kan

maken om op basis van observaties (bijvoorbeeld: een interessant object wordt ge-

signaleerd) in de buurt te blijven, in plaats van de oorspronkelijke route te blijven

vliegen. Voor dit stuk onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een Particle Swarm

Optimiser (PSO) die, voordat de vlucht daadwerkelijk plaatsvindt, een optimale

route bepaalt op basis van bepaalde voorkennis over het te verkennen terrein. Op

het moment dat het vliegtuigje in de lucht is, treedt een mechanisme in werking

dat een afweging maakt tussen doorvliegen of rondcirkelen boven een object, op

het moment dat dat gedetecteerd wordt.

Het tweede en grootste gedeelte van mijn proefschrift gaat over zelfrijdende

auto’s op snelwegen. Een trend die al langere tijd aan de gang is, is de transitie

naar intelligente transportatiesystemen, waarin auto’s steeds autonomer te werk

gaan. Radars, Wi-Fi, GPS en andere sensoren kunnen gegevens over locatie en snel-
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heid van de omringende auto’s meten en zo de zelfrijdende auto informeren over

een aan te houden afstand. Een belangrijk aspect hiervan is veiligheid. Immers,

sensoren zijn niet perfect: radars kunnen meetfouten maken, Wi-Fi kan uitvallen.

Dit proefschrift beschrijft een methode waarmee je, gegeven deze onzekerheid van

je sensoren, kan berekenen wat de minimale afstand is die je tot je voorganger

moet aanhouden.

Een ietwat futuristischer hoofdstuk van dit proefschrift gaat over behoeftes van

bestuurders die vertaald kunnen worden naar rijstijlen van zelfrijdende auto’s.

Sommige bestuurders willen hard rijden, anderen juist comfortabel, en voor weer

anderen is zuinigheid een belangrijke doelstelling. Deze doelstellingen zijn vaak

conflicterend. Ik beschrijf een methode waarmee er meerdere regelaars voor zelfri-

jdende auto’s worden gemaakt, die elk een unieke prioritering van doelstellingen

vertegenwoordigt.

In het laatste deel van mijn proefschrift behandel ik een generalisatie van de

methode die de meerdere doelstellingen van bestuurders probeert te optimalis-

eren. Deze multi-objective evolutionaire methode heb ik losgelaten op een verza-

meling standaardproblemen.

Autonome voertuigen worden een steeds belangrijker onderdeel van onze

toekomst. Dit proefschrift behandelt een aantal belangrijke aspecten om dichter

bij deze toekomst te komen. Sommige bijdragen van dit proefschrift zijn relevant

voor bestaande systemen, en andere bijdragen worden pas relevant in een wat

verdere toekomst. Maar we twijfelen er niet aan dat deze toekomstvisie werkeli-

jkheid wordt.


