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›Dick de Waard

› Rijksuniversiteit Groningen

› Verkeerspsychologie

Automatisch rijden:
Mens en techniek (maar vooral: mens)
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Deze presentatie

› Automatisering is niet alles of niets
› Menselijk toezicht op automatisering, fouten, 

problemen (ja gewoon problemen, geen uitdagingen), 
Menselijke reactie en aanpassing aan automatisering

› Oud onderzoek nog steeds relevant....
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Flemisch 2008
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Volledige automatisering



 | 5

AHS: 1999
› experiment



Vragen

› Oordeel over nieuwe taak, acceptatie
› Waargenomen risico afh. van volgafstand
› Waargenomen risico afh. van positie in ‘platoon’
› Systeem falen-overname ? [nood]



Opzet

› Twee keer op bezoek,  condities:
› Normaal rijden (N)
› Autom. (AHS 1)
› Autom. (AHS 0.25)
› Autom., leider (Lead / Lead*)

› Lead* = special conditie



Lead*: The emergency situation



  

------------------------------------------------------ 5%
                                                                        --------------30%
                                                                                            -------------15%
                                                                          No response: 50%De Waard, D., Van der Hulst, M., Hoedemaeker, M., & 

Brookhuis, K.A. (1999). Driver behavior in an emergency situation 
in the Automated Highway System.  Transportation Human Factors, 1, 67-82



Acceptatie

› Autom. (AHS 1)
› Autom. (AHS 0.25)
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Problemen

› Overdracht van control
• Van handmatig naar automatisch, maar vooral in 

omgekeerde richting
• Gemengd Verkeer
• Mogelijkheden en de mens
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 Automatisering en veiligheid...



Lets nail this



Hammer 

Time



ERROR



Increase Automation



ERROR



MORE AUTOMATION!



ERROR

Increasing automation also 
increases the consequences of 

errors



 | 21HOE gaan we om met een dergelijke grote 
ramp?



“Automation does not replace human 
performance, it changes human 
performance”

Raja Parasuraman, see Sheridan 2002



Verantwoordelijk?? Test-la
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Nog altijd technische beperkingen

› ACC (Adaptive Cruise Control)
› Lane Departure… (Lane? Which lane???)
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Laag niveau
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› Sensoren die falen
› Verkeerde informatie als bron (denk aan Air France 

vlucht AF447 en Turkish Airlines TK1951 in 2009)
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Iets  hoger niveau
› Patroon herkenning
› Generaliseren naar andere omgevingen
• Rule based AI (Als-Dan) to Machine Learning 

(Data driven AI )  Self learning
• Meeste automatische auto’s gebruiken beide 

benaderingen
• Komt nog steeds nieuwe situaties tegen

› Als mens maken we ook al lerend fouten, accepteren 
we dat ook van auto’s?

› Welke fouten kunnen we ons veroorloven? (vgl arts)



 | 28

Hoogste niveau

› Ethiek? Alles van te voren doordenken vs. instinct
› Kunnen we alles voorzien of trainen?
› Nieuwe situaties
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Ethiek

› Hacken, Terrorisme, Smokkelen, ‘Robojacking’
• “Ik rem voor dieren”?
• Hard rijden? Mogen we nu dronken rijden?

› Wettelijk/aansprakelijk



mm-dd-yy | 30Interactie met kwetsbare 
verkeersdeelnemers (langzaam verkeer)
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Een nieuw Rijbewijs?

Thema’s [Dariu Gavrila]

- Is het een object of mens?

- Intenties begrijpen (beide kanten uit)

- Regels overtreden….

- Plagen of erger…
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Gedragsaanpassing

› Normale menselijke respons
› Tesla, grenzen opzoeken
› Airbus fly by wire?
• Ongeval bij Mulhouse 1988
• “Titanic effect”
• “Envelope protection”



Automatic Vehicles
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Mix met huidig verkeer

› bla
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15 km/h???

http://www.bikecitizens.net/
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Safety
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Geen reclame voor automatische voertuigen
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Bijzondere groepen
› (Verlengde) mobiliteit voor patiënten, ouderen
› Mijden bepaalde situaties nu (duisternis) 
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Conclusie
› (potentieel) Negatief: acceptatie door 

gebruikers, ongewenste aanpassing gedrag 
(vertrouwen, grenzen opzoeken), als het 
misgaat...

› Positief: mobiliteitsbehoud, veiligheid
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Dank voor uw 
aandacht

d.de.waard@rug.nl
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