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Belichaamde Evolutie van Robot Organismen

Berend Weel

Vrije Universiteit

Dit proefschrift bevat onderzoek naar het doel van Belichaamde Evolutie van

Robot-organismen. Het doel was onderzoeken of het mogelijk is om een systeem

te maken waarin robot-organismen evolutie ondergaan. Dit is een voorbeeld van

‘ontwerpen in de tweede orde’. Dat wil zeggen, in plaats van dat wij rechtstreeks

een robot-organisme ontwerpen, bouwen we een systeem dat robot-organismen

automatisch kan ontwerpen. Een systeem van deze aard kan nuttig zijn wanneer

het voor ons niet goed mogelijk is om te bepalen wat een goed ontwerp is. Een

voorbeeld hiervan is het verkennen van een planeet in een ander zonnestelsel.

We kunnen van te voren niet weten wat de omstandigheden op zo’n planeet zijn.

Het is daarom niet mogelijk om vooraf een robot te ontwerpen die daar effectief

kan werken. We kunnen in plaats daarvan een systeem naar zo’n planeet sturen

dat automatisch robot-organismen bouwt, deze robot-organismen uitprobeert en

aan de hand daarvan steeds betere robot-organismen maakt. In dit proefschrift

worden zulke nieuwe robot-organismen ontworpen via kunstmatige evolutie.

De titel van dit proefschrift bevat drie belangrijke onderdelen voor het

systeem dat wij voor ogen hebben: belichaming, evolutie en robots-organismen.

Figuur S.1: De KIT robot: een
voorbeeld modulaire robot

Een robot-organisme is een organisme dat

bestaat uit meerdere robot-modules. Een

voorbeeld van zo’n module is te zien in

Figuur S.1. Elke module is in staat om

een deel van zijn lichaam met een motor

te bewegen, heeft een aantal sensoren en

heeft een klein computertje om bereke-

ningen te doen. Dit computertje wordt

gebruikt om de sensoren uit te lezen en te

bepalen hoe de motor het lichaam moet

bewegen, hier huist bij wijze van spreken



het brein van de robot. Naast deze mogelijkheden kan elke module zich met

andere modules verbinden. Door meerdere modules met elkaar te verbinden

ontstaat een robot-organisme dat in staat is om zich als collectief te bewegen.

Het onderzoek in dit proefschrift gaat over systemen met kunstmatige

evolutie. Kunstmatige evolutie is gëınspireerd op de principes van evolutie

zoals die voorkomen in de natuur. De regels van evolutie beschrijven een

proces dat dingen aanpast aan de hand van hun geschiktheid. In de natuur

betekent dit dat de soort die het beste aan de omgeving is aangepast overleeft

en zich voortplant. In de computer kunnen deze principes worden toegepast

om bijvoorbeeld numerieke functies te optimaliseren. In dit proefschrift wordt

evolutie gebruikt om de lichamen en breinen van robot-organismen aan te passen

zodat ze geschikt zijn voor de omgeving waarin ze zich bevinden en de taak die

ze moeten uitvoeren.

In dit onderzoek is de evolutie belichaamd, dit betekent dat de evolutie

plaats vindt op het robot-organisme zelf en terwijl deze zich in de echte wereld

bevindt. Dit in tegenstelling tot traditionele kunstmatige evolutie van robots,

waarbij evolutie plaats vindt in de computer en voordat deze aan de echte

wereld wordt blootgesteld. Hierbij wordt alleen het eindproduct in de echte

wereld geplaatst.

Voordat we het hierboven beschreven systeem echt kunnen bouwen moe-

ten we weten hoe dit in elkaar moet zitten. We hebben daarom onderzoek

gedaan naar drie belangrijke componenten voor zo’n systeem: De geboorte van

nieuwe organismen, het leren van nieuwe vaardigheden tijdens het leven, en de

voortplanting van robot-organismen.

Met dit onderzoek hebben we potentiële oplossingen onderzocht voor elk van

deze onderdelen. We hebben een aantal van deze oplossingen samengebracht

in een eerste versie van een systeem voor belichaamde evolutie van robot-

organismen. Dit zogenaamde ecosysteem van evoluerende robot-organismen is

nu nog in simulatie, maar we zijn druk bezig om het naar echte hardware te

vertalen. Het gebruik van simulatie lijkt tegenstrijdig, maar het stelt ons in

staat om ideeën en theorieën snel uit te proberen en daarmee te bepalen welke

dingen potentie hebben en welke niet. Het bouwen van een systeem in de echte
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Figuur S.2: Met de hand ontworpen ouder robots

wereld is duur en ingewikkeld, we willen daarom geen tijd en geld besteden aan

die dingen waarvan we van te voren kunnen bepalen dat ze niet gaan werken.

De eerste stappen voor het maken van het ecosysteem in echte hardware zijn

inmiddels gezet en de eerste ouder-robots die we hebben gebouwd zijn te zien in

Figuur S.2. Wie weet leven deze robot-organismen binnenkort lang en gelukkig.
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