
N E D E R L A N D S E S A M E N VAT T I N G
van het proefschrift

HYDRODYNAMI SCHE PERCEPT I E met
KUNSTMAT IGE INTELL IGENT I E

Het op afstand detecteren van objecten in het water
met behulp van een 2D-gevoelige stromingssensor-array en neurale netwerken

object

•  snelheid
•  grootte
•  vorm (§ )
•  richting (§ )
•  locatie 
   •  coördinaten (§ , , , )
   •  waarschijnlijkheid (§ )

sensor-array

•  de�ectie (§ )
•  vloeistofsnelheid, v
   •  parallel aan array, x 
   •  loodrecht op array, y
•  dimensies voor metingen
   •  ruimte (§ , , , , )
   •  tijd (§ , , , , )

vloeisto�nteractie

hydrodynamische perceptie

via neurale netwerken

via simulatie (ii) of meting (iii, iv)
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Vissen hebben een unieke kijk op hun omgeving onder water. Ze lijken zelden tegen
de wand van een aquarium aan te botsen, ze kunnen in scholen zwemmen, en bovendien
kunnen sommige vissen in donkere grotten of in de duistere diepte van oceanen tóch
veilig navigeren. Naast de vijf zintuigen die wij als mensen kennen, beschikken zij over
een zesde zintuig. In dit proefschrift bootsen we dit zintuig na en proberen we het te
verbeteren.
Dit zesde zintuig wordt soms omschreven als voelen op afstand, en het wordt mo-

gelijk gemaakt door het zijlijnorgaan. Dit orgaan bestaat uit stromingsdetectoren die de
vloeistofsnelheid in de richting langs de zijlijn meten. Vissen kunnen met dit zintuig de
nabije vloeistofstromingen interpreteren en op deze manier hun omgeving waarnemen.
In dit proefschrift noemen we dit proces hydrodynamische perceptie. Dit stelt hen in staat
om voedsel, prooidieren, en roofdieren op afstand te detecteren, en is ook belangrijk
voor scholingsgedrag.
Het zijlijnorgaan heeft verscheidene onderzoekers geïnspireerd om sensorsystemen te

bouwen die dit zesde zintuig kunnen nabootsen, een zogenoemde kunstmatige zijlijn (en:
artificial lateral line). Een kunstmatige zijlijn bestaat meestal uit een aantal sensoren
naast elkaar; dit wordt ook wel een sensor-array genoemd. Deze systemen worden
gebruikt om de nabije hydrodynamische omgeving te meten om obstakels te detecteren
of om eigenschappen van de vloeistofstroming te bepalen, zoals hoe turbulent of hoe
uniform die stroming is.
In dit proefschrift ontwikkelen we een nieuw type stromingssensor-array. We doen

onderzoek naar de informatie die een bewegend object achterlaat in de stroming van
het water én naar hoe we deze informatie kunnen gebruiken om eigenschappen van dat
object te bepalen met behulp van kunstmatige intelligentie.

hydrodynamische perceptie

De afbeelding op de vorige pagina laat schematisch zien hoe een bewegend object door
middel van vloeistofinteractie het water verplaatst en hoe deze stroming gemeten kan
worden met een sensor-array. Het modelleren of simuleren van deze vloeistofinteractie
tussen het bewegend object en de nabije vloeistof is niet eenvoudig: het beslaat een
onderzoeksveld op zich. In de wis- en natuurkunde staat het uitzoeken van een dergelijk
model bekend als een voorwaarts probleem (en: forward problem). Het voorwaartse
probleem is in dit geval om vast te stellen hoe de verschillende eigenschappen van een
bron bijdragen aan een meetbare verandering in het nabije vloeistofveld.
Bij hydrodynamische perceptie redeneren we de andere kant op. We willen juist

eigenschappen van de bron bepalen aan de hand van de gemeten stroming. Dit wordt
omschreven als het inverse probleem (en: inverse problem). Ook het oplossen van inverse
problemen is een vakgebied op zich en is niet gelimiteerd tot stromingsmetingen. Ook
toepassingen zoals CT-scans, sonar, en seismische metingen gebruiken een invers model
om aan de hand van een verzameling meetpunten de samenstelling van een volume
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te bepalen of objecten te detecteren. Deze verschillende toepassingen zijn vaak wel
gebaseerd op andere principes.
Hydrodynamische perceptie werkt in het zogenoemde nabije veld (en: near field),

wat betekent dat de afstand waarop je objecten kunt detecteren via hydrodynamische
perceptie beperkt is ten opzichte van bijvoorbeeld sonar, dat werkt in het zogenoemde
verre veld (en: far field). Sonar en seismische metingen zijn immers gebaseerd op
geluid, wat verder draagt en dus minder snel afzwakt: geluidssignalen nemen af met het
kwadraat van de afstand, terwijl hydrodynamische signalen met de derde macht van de
afstand afzwakken.

Informatie via vloeistofinteractie

Zoals eerder beschreven is het voorwaartse probleem om vast te stellen hoe de verschil-
lende eigenschappen van de bron bijdragen aan een meetbare verandering in het nabije
vloeistofveld. Wanneer we specifiek naar de aaneenschakeling van de metingen langs het
sensor-array kijken, sprekenwe van hetmeten van een zogenoemd stromingsprofiel. Aan
de hand van een vereenvoudigd voorwaarts model, kunnen we een aantal eigenschappen
van de bron direct afleiden via dit gemeten stromingsprofiel.
We gebruiken in eerste instantie een vereenvoudigd vloeistofmodel, dat ten eerste

aanneemt dat er geen turbulentie ontstaat. Ten tweede gaat dit vloeistofmodel er ook
van uit dat het object bolvormig is. Hoe groter, sneller, en dichterbij het object is, des te
sterker is het hydrodynamisch signaal. Maar het object beïnvloedt ook de gemeten vorm
van het stromingsprofiel. Hierbij is zowel de relatieve locatie, als de bewegingsrichting,
en de vorm van het object van belang.

onder een hoekverder weg ander objectsneller of groterstandaard bolvorm

vy

vx 

Figuur nl.1: 2D-stromingsprofielen voor een aantal variaties van een object dat parallel beweegt
ten opzichte van het sensor-array. De horizontale as beschrijft de meetpunten langs
het array, de verticale as beschrijft de gemeten vloeistofsnelheid.

Als we kijken naar een bolvormig object dat parallel beweegt ten opzichte van het
sensor-array, hebben de grootte en snelheid van de bron geen invloed op de vorm
van de x- en y-stromingsprofielen (figuur nl.1), maar wel op de gemeten amplitude.
Daarentegen heeft de afstand van de bron een iets ingewikkeldere relatie tot een gemeten
stromingsprofiel. Wanneer het object dichterbij is, neemt de amplitude toe, en wordt
het profiel ook smaller. Wanneer het object verder weg is, neemt de amplitude juist af,
maar zien we ook een verbreding van het gemeten stromingsprofiel. Dit is bijvoorbeeld
te zien aan de nulpunten van het profiel, die verder van het midden liggen. De vorm
van dit profiel verandert niet met de afstand.
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We beschouwen hier twee variaties die juist wel de vorm van een profiel beïnvloeden.
Wanneer de bron in een andere richting beweegt, vervormen de x- en y-stromingsprofiel-
en. Het x-profiel is dan bijvoorbeeld niet langer symmetrisch. Als laatste hebben we
dan nog de vorm van het object. Deze heeft ook een invloed op de vorm van het
stromingsprofiel. Maar wanneer de afstand tussen de bron en het sensor-array groter
wordt, verkleind dit effect en lijkt elk object op een bol.
In deel ii van het proefschrift maken we gebruik van dit vereenvoudigde model

voor het simuleren van een bewegende bol. Allereerst helpt deze simulatie ons om te
bepalen of hydrodynamische perceptie überhaupt mogelijk is met neurale netwerken.
Daarnaast stelt ze ons ook in staat om kwalitatief objectieve vergelijkingen te maken
tussen verschillende inverse methoden.We kunnen bovendien gemakkelijk variaties van
sensor-arrays uitproberen. Zo kunnen we in een simulatie het aantal metingen kiezen
of de gevoeligheid en het aantal sensoren aanpassen, maar is dit in een testopstelling
niet eenvoudig is; in sommige gevallen is het zelfs niet mogelijk.
Een simulatiestudie gebaseerd op het eerdergenoemde vereenvoudigde vloeistof-

model kent ook zijn limieten. Een dergelijk model is gebaseerd op aannames die alleen
standhouden wanneer de snelheden van de objecten en het water beperkt zijn. Daarom
is het ook nodig om echte metingen uit te voeren om vast te stellen of hydrodynamische
perceptie niet alleen werkt in een simulatie, maar ook in de praktijk. Daarom bestaan
deel iii en iv van het proefschrift uit experimentenmetmetingen van stromingsprofielen
van trillende bollen, bewegende bollen, en bewegende objecten met een andere vorm.

Hydrodynamische perceptietaken

Bij hydrodynamische perceptie onderscheidenwe in dit proefschrift een aantal deeltaken,
die elk als doel hebben het eerder beschreven inverse probleem deels op te lossen. Con-
creet willen we aan de hand van een gemeten stromingsprofiel een aantal eigenschappen
achterhalen van de bron, zoals de locatie, bewegingsrichting, en de vorm. Binnen dit
proefschrift hebben we kwalitatief vier verschillende hydrodynamische perceptietaken
gedaan met behulp van kunstmatige intelligentie:

• het bepalen van de locatie van een object (hoofdstukken 3, 5, 6, en 7);
• het bepalen van de bewegingsrichting van een object (hoofdstuk 5);
• het bepalen van de vorm van een bewegend object (hoofdstuk 8);
• en het bepalen van de waarschijnlijkheid dat een of meerdere bronnen aanwezig zijn
in een bepaald volume (hoofdstuk 4).
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belangrijkste resultaten

In de vorige sectie hebben we kort beschreven hoe een object zijn vloeistofomgeving kan
beïnvloeden via vloeistofinteractie, gevolgd door een beschrijving van vier verschillende
deeltaken van hydrodynamische perceptie.
Ten opzichte van de bestaande literatuur over hydrodynamische perceptie kunnen

we de nieuwe bijdragen van dit proefschrift aan het onderzoeksveld relateren aan drie
thema’s: schaalbaarheid, signaalverwerking met neurale netwerken, en metingen van
2D-stromingsprofielen. In de volgende secties vatten we de belangrijkste resultaten
samen voor elk van deze thema’s.

Schaalbaarheid van de technologie en de toepassing

In deel i beschrijven we het ontwerp van een nieuw type stromingssensor en het bij-
behorende mechanische model. Op de afbeelding aan het begin van deze samenvat-
ting (pagina 191) zien we een array van deze sensoren in een opstelling. Elke sensor
bestaat uit een buigzame optische glasvezelstructuur en een kleine (witte) bol die de
vloeistofkrachten oppikt.
Deze volledig optische stromingssensoren werken geheel passief; ze hebben geen

elektrische bron nodig om te functioneren. In plaats daarvan werken ze via zogenoemde
Bragg-rasters; deze zijn aangebracht in de glasvezels en maken het mogelijk om de buig-
ing van de sensoren te meten. Wanneer deze sensoren gekoppeld zijn aan een laserbron,
kunnen we aan de hand van de lichtreflectie door het Bragg-raster precies bepalen hoe
de sensor ombuigt. Een groot voordeel van dit systeem is dat de sensoren geen lokale
elektriciteit nodig hebben, en daarom op kilometers afstand kunnen worden uitgelezen.
Bovendien bestaat de sensor zelf uit roestvrije materialen: glasvezel en kunststof. Deze
eigenschappen maken dit type sensor uitermate geschikt voor langdurige en afgelegen
stromingsmetingen in een zout of agressief milieu.
Met het mechanische model kunnen we dynamische eigenschappen van de sensor

beschrijven zoals de gevoeligheid van de sensor voor verschillende frequenties. In hoofd-
stuk 2 leggen we uit hoe de vloeistofstroming omgezet wordt in een sensorbeweging en
hoe het uiteindelijke sensorsignaal eruit ziet. Via een aantal kalibratiemetingen laten we
zien dat het mechanische model een goede beschrijving is van de sensor. Dit stelt ons in
staat om de verschillende dimensies in het sensorontwerp te optimaliseren om zoveel
mogelijk gemeten signaal per vloeistofsnelheid op te wekken.
Naast het schaalbaar maken van de achterliggende technologie, onderzoeken we

ook of hydrodynamische perceptie toegepast kan worden op een grotere schaal dan
door vissen. In deel iii en iv van dit proefschrift schalen we daarom het kunstmatige
zijlijnorgaan op in enkele stappen en laten zien dat de hydrodynamische perceptietaken
succesvol uitgevoerd kunnen worden. Zie ook tabel nl.1 voor een overzicht.
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Tabel nl.1: Samenvatting van de perceptietaken elk sensor-array zoals gebruikt in de hoofd-
stukken (§) die experimenten beschrijven.

§ taak aantal sensoren lengte array detectiegebied
6 locatie 4 16 cm 36 × 11 cm
7 locatie 8 45 cm 62 × 9,5 cm
8 vorm 8 350 cm ∼ 600 × 100 cm

We beginnen met vier sensoren in een array van 16 cm om zowel een trillende als
een bewegende bron te lokaliseren. In een gebied van 36 × 11 cm komen we tot een
gemiddelde schattingsfout van 1,3 cm voor de trillende bron en 3,3 cm voor een bron die
in een rechte lijn beweegt. We schalen dit verder op naar een array van 45 cm en acht
sensoren. In een gebied van 62 × 9,5 cm kunnen we met dit langere array een bewegend
object lokaliseren met een schattingsfout van 0,72 cm.
In hoofdstuk 8 laten we een andere hydrodynamische perceptietaak zien. Met acht

sensoren in een array van 3,5 meter proberen we de vorm van een voorbijgaand object
te bepalen aan de hand van de vloeistofstroming gemeten door het array. Dit is de eerste
keer dat vormherkenning op deze schaal en met dit aantal (vijf) verschillende objecten
wordt gedemonstreerd. Met ons geïntroduceerde classificatiealgoritme kunnen we de
vorm van het voorbijgaand object voorspellen met een nauwkeurigheidsscore (F1) van
98%.
Kortom, zowel de gebruikte technologie als hydrodynamische perceptie blijkt be-

hoorlijk opgeschaald te kunnen worden ten opzichte van de biologisch voorkomende
afmetingen. Er zijn daarbij wel limieten aan de afstanden waarop bronnen kunnen wor-
den gedetecteerd. Omdat het sensorsysteem passief is, hangt de detecteerbare afstand
vooral af van de bron: hoe groter en sneller de bron, hoe meer water wordt verplaatst.
Hierdoor wordt het hydrodynamische signaal sterker en dus de maximale detectieaf-
stand groter.

Signaalverwerking met neurale netwerken

In dit proefschrift zijn voornamelijk kunstmatige neurale netwerken gebruikt om de
hydrodynamische perceptietaken uit te voeren. De vele verschillende types neurale
netwerken hebben elk hun eigen karakteristieke eigenschappen die hen beter geschikt
maken voor een bepaalde toepassing; zie ook de afbeelding in de introductie op pagina 8.
We experimenteren daarom met verschillende types neurale netwerken om te bepalen
welk type neuraal netwerk of signaalverwerking optimaal is voor de vier genoemde
hydrodynamische perceptietaken. Deze zijn ook verderop aangeduid in tabel nl.2.
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Hoofdstuk 9 bevat een uitgebreide discussie over de verschillende types netwerk en
signaalverwerking zoals gebruikt in de hoofdstukken 3 tot en met 8. We vatten hier de
hoofdpunten samen. We hebben verschillende soorten neurale netwerken vergeleken,
met als standaard een eenvoudig maar krachtig type: de ELM. Deze werd vergelekenmet
de MLP, het ESN, en de LSTM. Bovendien werd het CNN ook gebruikt in hoofdstuk 4
om een beeld te maken van de omgeving. Al deze netwerken, mits geoptimaliseerd om
overfitting te voorkomen, zijn aantoonbaar geschikt om één van de hydrodynamische
perceptietaken uit te voeren.
Voor elk van de vier perceptietaken, kan een andere manier van dataverwerking

optimaal zijn. Hierbij maken we onderscheid tussen hoe de spatiële dimensie (ruimte)
en temporele dimensie (tijd) van de gemeten signalen verwerkt wordt.

locatie Wanneer we een trillende bron moeten lokaliseren (hoofdstukken 5 en 6), of
een bron die onvoorspelbaar beweegt (hoofdstukken 3 en 4), zit de meeste informatie
in de spatiële dimensie: de meetpunten van elke sensor in het array. De temporele
dimensie wordt in deze gevallen voornamelijk gebruikt om de signaal-ruiskwaliteit van
het signaal te verbeteren. Zekerwanneer het object een vaste trillingsfrequentie heeft, kan
de kwaliteit van het spatiële stromingsprofiel via een zogenoemde Fouriertransformatie
merkbaar verbeterd worden.
Wanneer de beweging van de bron meer voorspelbaar is (hoofdstuk 5), of zelfs een

rechte lijn volgt (hoofdstukken 6 en 7), dan zijn zowel de spatiële als de temporele
dimensie van de metingen van belang. Er zijn twee manieren om de informatie van
de temporele dimensie te gebruiken. De impliciete manier is door het gebruiken van
neurale netwerken met een interne dynamiek, zoals bij de ESN en het LSTM-netwerk.
Deze interne dynamiek zorgt voor een soort feedback over de tijd. Dit houdt in dat
de uitvoer van het netwerk niet alleen gebaseerd is op de huidige invoer, maar ook
afhankelijk is van de informatie die daarvoor aan het neurale netwerk gevoerd is. De
interne representatie van de geschiedenis is in dit geval niet direct inzichtelijk. De andere
manier is het expliciet toevoegen van geschiedenis door meerdere stromingsprofielen
als invoer te geven; in plaats van alleen het huidige stromingsprofiel, bieden we een
klein aantal voorafgaande metingen aan. Deze expliciete manier kan worden toegepast
bij elk type neuraal netwerk.
Voor het bepalen van de locatie is dus de spatiële dimensie in elk geval van belang.

Afhankelijk van de het type bronbeweging, kan het in sommige gevallen beter zijn om
de temporele dimensie te gebruiken om de kwaliteit van het spatiele profiel te verbeteren,
maar zijn in de meeste gevallen beide van belang.

bewegingsrichting We hebben alleen in simulatie gekeken naar het bepalen van
de bewegingsrichting van een object. Hoewel de bewegingsrichting al gecodeerd zit in
de spatiele dimensie, namelijk het stromingsprofiel (zie afbeelding nl.1), is het voordelig
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om meerdere tijdpunten te beschouwen om het traject en op die manier de richting van
de bron te bepalen.

vorm In hoofdstuk 8 bepalen we de vorm van een object aan de hand van het temporele
stromingsprofiel. Omdat het array flink is opgeschaald zonder het aantal sensoren te
vergroten, is de spatiële resolutie te laag om direct de vorm van het object goed te
bepalen. In dit geval wordt de spatiële informatie gecombineerd of gemiddeld tot een
paar kenmerkende waarden (en: features) per tijdstap.

aanwezigheid In hoofdstuk 4 voeren we een geheel ander type taak uit. Voor de
vorige taken reduceren we de stromingsprofielen tot een aantal waarden, zoals de coör-
dinaten van de bron. Voor de huidige taak proberen we met een convolutioneel neuraal
netwerk (CNN) juist een grote hoeveelheid waarden te voorspellen: een volledig zoge-
noemde hydrodynamische afbeelding. Deze hydrodynamische afbeelding geeft voor
elke coördinaat in 2D de waarschijnlijkheid aan of zich hier een bron bevindt. We
simuleren twee arrays om via twee hydrodynamische afbeeldingen de locatie in 3D te
vinden van één of meerdere bronnen. Bij deze toepassing lijkt het expliciet toevoegen
van temporele informatie niet veel te helpen, maar er is nog ruimte voor experimentele
variaties die iets anders kunnen uitwijzen.

Tabel nl.2: Uitgebreide samenvatting van de perceptietaken en elk type sensor. Voor elk van de
hoofdstukken (§) die simulaties (sim) en experimenten (exp) beschrijven, geven we
ook het type dataverwerking aan.

§ taak sensoren type bron type nn type invoer

MLP, ELM,3 locatie 1D sim bewegend
ESN

spatieel

4 aanwezigheid 1D sim bewegend CNN beide
locatie & 1D sim & trillend &5
richting 2D sim bewegend

ELM beide

trillend &6 locatie 2D exp
bewegend

ELM beide

OS-ELM,7 locatie 2D exp bewegend
LSTM

beide

8 vorm 2D exp bewegend ELM temporeel
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Over het geheel genomen lijkt het optimaal om zowel de temporele als de spatiële di-
mensie van de meting te gebruiken. Dit kan zijn om het signaal-ruisniveau te verbeteren
of om extra zinvolle informatie toe te voegen voor de uiteindelijke schatting.

Uitbreiding naar het meten van 2D-stromingsprofielen

In dit proefschrift laten we zien dat we verschillende taken succesvol kunnen uitvoeren
met de 2D-gevoelige sensoren van hoofdstuk 2. In de (kunstmatige) zijlijnliteratuur
wordt vooral gewerkt met 1D-stromingsprofielen. Ten opzichte van deze profielen zien
we dat de nieuwe y-component van de vloeistofsnelheid een complementair effect heeft.
Deze nieuwe component staat loodrecht op het array en wordt in de biologische zijlijn
door de vis niet benut.
Het complementaire effect is het duidelijkst zichtbaar in de stromingsprofielen zoals

in figuur nl.1. Wanneer de ene component een nulpunt heeft in het stromingsprofiel,
heeft de ander vaak een maximum of minimum. Dit houdt in dat er op deze speciale
punten een aanzienlijke verbetering is van de signaal-ruisverhouding. Dit ligt in lijn met
onze observatie dat de bepalingen op basis van de 2D stromingsprofielen beter bestand
zijn tegen ruis dan wanneer traditionele 1D profielen gebruikt worden. Bovendien wordt
het detectiegebied dat correct wordt gemeten door de sensoren daardoor ook groter,
voornamelijk in de breedte. Zie ook de resultaten van de experimenten in hoofdstukken
6 en 7.
Doordat we in hoofdstuk 8 kijken naar verschillende combinaties van zogenoemde

stromingskenmerken (en: flow features), wordt ook duidelijk dat het combineren van
deze twee vloeistofcomponenten tot de beste resultaten leidt voor vormherkenning. Uit
deze studie wordt ook duidelijk dat de nieuwe y-component op zichzelf tot een betere
vormherkenning leidt dan de parallelle x-component, zoals gemeten door de meeste
kunstmatige zijlijnorganen in het onderzoeksveld.
Al met al zijn sensoren die beide meetrichtingen combineren uitermate geschikt voor

het uitvoeren van hydrodynamische perceptietaken, zoals het lokaliseren van een object
en het bepalen van de vorm.

conclusie

In dit proefschrift wordt vooral gefocust op het bepalen van de locatie, de richting, en
de vorm van een nabij object. Er zijn verschillende vervolgstappen en toepassingen
denkbaar voor de ontwikkelde technologie. Dit is een passieve (en daardoor ondetecteer-
bare) methode om nabije objecten in het water te detecteren en te herkennen. Het
meetprincipe werkt bovendien in troebel water én in het donker; dit is een voordeel,
want dat is iets wat sonar- en camerabeelden nog wel eens kan dwarszitten.
Zo kan hydrodynamische perceptie via kunstmatige intelligentie een toevoeging zijn

op het bijhouden van waterverkeer in waterwegen en havens, al is het detectiegebied
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van deze technologie wel kleiner ten opzichte van sonar en camera’s. Omgekeerd zou de
technologie gebruikt kunnen worden voor veilige navigatie wanneer we het toepassen op
een schip. Juist omdat sonar op de zeer korte afstanden minder betrouwbaar is, kan deze
technologie helpen om een beter beeld te vormen van de omgeving. Vissen gebruiken
het zijlijnorgaan bijvoorbeeld ook om nabije wanden en andere obstakels te detecteren,
maar deze toepassing laat zich minder eenvoudig nabootsen; de eigen boeggolven en
trillingen van een vaartuig kunnen gemakkelijk interfereren met het hydrodynamisch
signaal.

We hebben in dit proefschrift veelbelovende eerste stappen gezet voor nieuwe toepassin-
gen van hydrodynamische perceptie. De nieuwe bijdragen kunnen worden samengevat
in drie thema’s. We hebben aangetoond dat hydrodynamische perceptie aanzienlijk
kan worden opgeschaald, dat neurale netwerken zeer geschikt zijn voor deze hydrody-
namische perceptietaken, en dat de uitbreiding naar 2D-sensoren de prestaties over het
algemeen verbetert.




