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Andy Verkeyn (◦ Roeselare,
1975) behaalde in juli 1997
het diploma van licentiaat in
de informatica en het diplo-
ma van geaggregeerde voor het
secundair onderwijs (groep 2)
in de informatica aan de Uni-
versiteit Gent. Sinds okto-
ber 1997 is hij verbonden aan
de vakgroep Informatietechno-

logie, eerst een jaar als wetenschappelijk mede-
werker in het kader van een informatiseringspro-
ject voor de Vlaamse MilieuMaatschappij, nadien
als assistent voor vakken rond softwareontwikke-
ling en als doctoraal onderzoeker. In mei 2002
voltooide hij de doctoraatsopleiding in de toege-
paste wetenschappen.
Andy Verkeyn verricht onderzoek naar het ge-
bruik van vaagheid bij de modellering van milieu-
hinder. Zijn onderzoeksinteresses zijn het model-
leren van vage en onzekere informatie, vaaglogi-
sche inferentie systemen, aggregatieoperatoren en
computationele intelligentie.
Hij is auteur of co-auteur van 25 publicaties waar-
onder 4 artikels in internationale tijdschriften en
3 hoofdstukken in boeken.
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U wordt vriendelijk uitgenodigd

op de openbare verdediging van het

doctoraatsproefschrift van

Andy Verkeyn

Introductie van vaagheid

in geluidshindermodellen

Fuzzy modeling

of noise annoyance

De verdediging vindt plaats op

dinsdag 1 juni 2004 om 10 uur

in de Jozef Plateauzaal van de

Faculteit Toegepaste Wetenschappen,

J. Plateaustraat 22, 9000 Gent.

Na de verdediging volgt een receptie,

waarop u van harte welkom bent.

Samenvatting van het proefschrift

Het inschatten en opvolgen van geluidshinder, als
indicator voor de gevolgen van geluid op de mens,
is belangrijk in het streven naar duurzame ont-
wikkeling. In het proefschrift wordt het concept
geluidshinder grondig geanalyseerd, als een inhe-
rent vaag concept. Mensen kunnen erover tegen
elkaar spreken (bv. “ik ben tamelijk gehinderd”),
maar kunnen de mate van hinder niet als een ge-
tal uitdrukken. Het kan ook niet gemeten wor-
den, enkel via enquêtes kan men de mate waarin
mensen geluidshinder ervaren vaststellen. Boven-
dien is de kennis van de bëınvloedende factoren
nog vrij beperkt en zijn hun verbanden nog onze-
ker (bv. invloed van de leefomgeving). Om deze
vaagheid en onzekerheid op een realistische ma-
nier in rekening te brengen, wordt een beroep ge-
daan op de theorie van de vaagverzamelingenleer
en de vaaglogica, die toelaten om graduele over-
gangen tussen concepten op een wiskundige ma-
nier te modelleren.
Een eerste aandachtspunt is de representatie van
geluidshinder. De huidige aanpak waarbij lin-
güıstische termen die een mate van geluidshinder
aanduiden voorgesteld worden met scherpe gren-
zen, wordt als ontoereikend beschouwd (bv. “erg
gehinderd” vanaf 7,2 op 10). Elke term voorstel-
len met een vaagverzameling, laat wel toe om de
inherente vaagheid op een correcte manier weer
te geven. Enkele methodes om deze vaagverza-
melingen te construeren worden bestudeerd, aan-
gevuld en gëıllustreerd aan de hand van gegevens
verzameld in een internationale studie naar de be-
tekenis van 21 hindertermen, uitgevoerd in 9 ta-
len. Enkel door te steunen op de gelijkenissen tus-
sen de vaagverzamelingen, kan men vrij intüıtieve
vertalingen vinden voor de geassocieerde termen,
wat bewijst dat deze voorstellingswijze de reali-
teit goed benadert.

In een tweede luik van het proefschrift worden
deze vaagverzamelingen gebruikt om de mate van
hinder door een bepaald type bron te modelleren.
In plaats van de klassieke –statistische– modellen,
die enkel op basis van de blootstelling aan ge-
luid het percentage “ernstig gehinderden” in een
groot gebied voorspellen, streven we naar een mo-
del op individuele basis, dat rekening houdt met
alle factoren die een invloed hebben op de erva-
ring van geluidshinder (bv. leeftijd). Op basis
van een conceptueel hindermodel gedistilleerd uit
de bestaande literatuur, wordt een structuur voor
een geluidshindermodel uitgewerkt waarin de be-
schikbare, soms nog hypothetische kennis voor-
gesteld wordt met lingüıstische ALS-DAN vaagre-
gels. Aan elke regel wordt een zekerheidsgraad ge-
koppeld, die door minimalisatie van de voorspel-
lingsfout op enquêteresultaten automatisch be-
paald wordt en aangeeft hoe zeker de regel is.
Vaak is men ook gëınteresseerd in de globale hin-
der door geluid. Klassiek doet men hiervoor be-
roep op het “ergste bron” model dat –zonder dui-
delijke interpretatie– de hoogste mate van hinder
van alle bronnen als resultaat aanneemt. In dit
proefschrift, wordt het onderliggend cognitief pro-
cess ontrafeld als een verzameling van regels, die
vervolgens vervaagd worden. Voorts worden voor
de accumulatie van hinder ook enkele andere ag-
gregatie operatoren (vaagintegralen) onderzocht.
Tot slot, worden de ontwikkelde modellen ge-
toetst aan de realiteit met behulp van de gegevens
van twee verschillende enquêtes. De voorspellin-
gen blijken beter te zijn dan met de klassieke mo-
dellen, en de waarnemingen stemmen overeen met
de reeds beschikbare kennis in het domein. Bo-
vendien zijn de lingüıstische modellen en hun in-
terne redeneerprocessen een stuk eenvoudiger te
interpreteren, en kunnen ze gebruikt worden om
hypothetische kennis te verifiëren.


