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Samenvatting

De algemene langetermijnvisie achter de onderzoekslijn is het Evolution of Things

concept om een programmeerbaar evolutionair systeem te hebben dat werkt met fysieke

artefacten, d.w.z. robots in dit proefschrift. The Triangle of Life beschrijft een generieke

architectuur van robotsystemen, waarin zowel morfologieën als controllers een evolutie

ondergaan. In dit proefschrift richten we ons op de kindertijdfase van de ToL voor

het leren van effectieve bewegingsvaardigheden in modulaire robots met evolueerbare

morfologieën.

Voortbeweging is een fundamentele taak voor het ontwerpen van robots die andere

nuttige taken uitvoeren. Ten eerste hebben we bestudeerd hoe we richtinggestuurde

voortbeweging kunnen leren. Ten tweede hebben we doelgestuurde voortbeweging

onderzocht. Deze algoritmische studies worden uitgevoerd in gesimuleerde en fysieke

modulaire robots. Hiertoe onderzochten we leeralgoritmen in termen van datum- en

tijdefficiëntie en onderzochten we real-time robotvisie om doelen te identificeren en te

volgen. Ten slotte onderzochten we multi-robotintelligentie om gedragsstrategieën te

leren voor een collectieve taak.

Dit proefschrift bevat verschillende bijdragen. Ten eerste een methode voor richt-

inggestuurde voortbeweging op modulaire robots in simulatie en de experimentele

validatie in de echte wereld. Ten tweede een tijdbesparende black-box optimizer,

het Bayesian-Evolutionary Algorithm, die kan worden gebruikt om adequate robot-

controllers te leren. Ten derde, een methode voor doelgestuurde voortbeweging op

modulaire robots om doelen te benaderen en te volgen. Deze methode bevat twee be-

langrijke ingrediënten: een nieuwe gesloten-lus controllerarchitectuur met sensorische

feedback en een intern referentiekader om links en rechts in elke lichaamsvorm te
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onderscheiden. Ten vierde, twee methoden voor real-time robotvisie die op een Rasp-

berry Pi worden uitgevoerd om objecten te herkennen. Om de taken van één robot te

generaliseren naar een groep robots, hebben we tot slot de intelligentie van meerdere

robots onderzocht door gesimuleerde en real-world evolutie van gedragsstrategieën te

combineren via een evolutionaire benadering.

Samenvattend, dit proefschrift leverde methoden om hersenen te leren voor de

langetermijnvisie van het Evolution of Things-concept. Dat wil zeggen, voor robot-

systemen waarin zowel morfologieën als controllers evolueren in realtime en in reële

ruimte. Zo’n evolutionair robotsysteem kan worden gebruikt om geschikte robots voor

uitdagende toepassingen. Het werk dat in dit proefschrift wordt beschreven, levert een

bijdrage aan deze visie door te laten zien hoe ‘pasgeboren’ robots vaardigheden en

taken snel na de geboorte kunnen leren
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