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Alive and Kickin’: Stappen van de baby in Robotica

Milan Jelisavcic

Vrije Universiteit Amsterdam

Het concept ‘evolutie’ en ons begrip daarvan hebben hun ontwikkelingspad.

In de 19e eeuw werd dit concept belangrijk toen het werd gebruikt om a

posteriori de opkomst van het leven op aarde te verklaren. In de 20e eeuw werden

principes uit de evolutieleer geimplementeerd in computerprogramma’s om zo

oplossingen voor optimalisatie- en ontwerpproblemen te vinden. In dit nieuwe

veld, Evolutionary Computing, zijn de geëvolueerde entiteiten digitaal. In de

21e eeuw komt Evolutionary Computing in een nieuwe fase met de ontwikkeling

van algoritmen die evolutie toepassen op fysieke entiteiten. Fysieke entiteiten

kunnen worden levenloos (bijv. Ko�emokken) en levendig zijn (bijv. Robots).

Het toepassen van evolutie op levenloze objecten is al interessant, maar dit geld

nog veel sterker voor levendige objecten omdat we die kunnen waarderen om

wat ze doen, niet alleen om wat ze zijn. Het was ons doel om bij te dragen aan

deze volgende stap, om het evolutieproces van een simulatieomgeving terug te

brengen naar de echte wereld en het toe te passen op fysieke entiteiten.

De entiteiten waar we het hier over hebben zijn robotorganismen. We

hebben het hier over modulaire robotorganismen, samengesteld uit functionele

componenten. Het onderzoeksdoel was om de haalbaarheid van de Evolutie

der Dingen te demonstreren en de onderdelen ervan te bestuderen. We zien

‘Geboorte’, ‘Levenslang Leren’ en ‘Voortplanting’ hiebij als de hoofdonderdelen.

Voor een robot bestaat Geboorte uit het samenstellen en leveren van een nieuwe

robotentiteit. Levenslang Leren bestaat uit het onder controle krijgen van het

robotlichaam en het leren om te gaan met de omgeving. Voortplanting bestaat

uit het kiezen van een partner uit de robotpopulatie en uit het reproduceren

met die partner. Van deze onderdelen bleek het Levenslang Leren de meest

uitdagende.

We onderzochten onderdelen voor de evolutie van modulaire robots. De

onderzoeksvraag was hierbij: hoe kan een dergelijk systeem worden ontwikkeld
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en wat zijn herbij de belangrijkste factoren?

De belangrijkste bijdrage in dit proefschrift is een proof-of-concept van echte

robots die kunnen reproduceren. We presenteerden hiertoe een eenvoudige

implementatie van het Triangle of Life-concept - een systeem waar in robots

interacteren, leren en reproduceren. Er werd een populatie van twee robots

gefabriceerd en een complete levenscyclus gedraaid. Dit resulteerde in de

‘geboorte’ van een nieuwe robot met de eerste twee robots als ouders. Hoewel

de afzonderlijke stappen van het systeem tot het uiterste zijn vereenvoudigd,

valideren ze samen de onderliggende concepten en bieden ze een generieke

aanpak voor het maken van minder eenvoudige versies van het Triangle of Life

concept.

Hiernaast hebben we een nieuw type controller met een unieke eigenschap

onderzocht. Het unieke van deze controller is dat hij is samengesteld uit

twee delen - een lichaamsspecifiek (Coupled Di↵erential CPG) en lichaams-

onanhankelijk (CPPN) deel. De CD-CPG-structuur wordt bepaald aan de

hand van het lichaam van de robot en regelt het gedrag van een robot op basis

van gewogen waarden van zijn verbindingen. De CPPN-structuur bepaalt de

gewogen waarden van CD-CPG-verbindingen en is geoptimaliseerd met behulp

van het HyperNEAT-algoritme. De voordelen van het toepassen van zo’n

duale controller zijn (a) de mogelijkheid om de Lamarckiaanse evolutie in een

kunstmatig systeem te implementeren, (b) de mogelijkheid om de prestaties

van lichamen en breinen te vergelijken, en (c) de mogelijkheid voor sociaal leren

(dwz kennisoverdracht).

Ten slotte vergelijken we de evolutionaire opstellingen van Darwin met die van

Lamarck, waar niet alleen het robotbrein, maar ook de robotlichamen evolueer-

baar zijn. Dergelijke systemen hebben een leerperiode direct na de ‘geboorte’

nodig om ervoor te zorgen dat de controllor past bij het nieuw samengestelde

lichaam. De hoofdboodschap luidt: het overerven van geleerde controllers van

de ouder-robots versnelt het leren van de kinder-robots en het is dus aan te

raden om een Lamarck-opstelling te gebruiken. Deze worden, opvallend genoeg,

ook verschillend tussen de opstellingen van Darwin en Lamarck, terwijl deze

opstellingen zelf alleen verschillen in hoe controllers worden gevormd.
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