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Resum del Projecte 

El següent projecte té com a objectiu l’estudi dels algorismes 

d’aprenentatge per a reforç en micro-robots.  

Comença amb la descripció del concepte intel·ligència col·lectiva i les 

seves característiques principals. Seguidament es presenten conceptes 

com la robòtica col·lectiva i més concretament els robots basats en el 

comportament, així com algunes aplicacions reals. També es mostren 

diferents estrategies de control existents i mètodes de disseny de 

comportament que es poden fer servir. 

A continuació, es dona una visió general de l’aprenentatge per reforç, 

per posteriorment, tractar més concretament un tipus d’algorisme 

anomenat Q-learning. 

Mitjançant un micro-robot programable, es posen en pràctica els 

algorismes d’aprenentatge per reforç Q-learning amb diferents 

arquitectures de comportaments. Gràcies a la implementació pràctica es 

treuen conclusions dels efectes que tenen els diferents paràmetres dels 

algorismes, així com les diferents arquitectures emprades. 
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Resumen del Proyecto 

El siguiente proyecto tiene como objetivo el estudio de los algoritmos 

de aprendizaje por refuerzo en micro-robots. 

Empieza con la descripción del concepto inteligencia colectiva i sus 

características principales. Seguidamente se presentan conceptos como la 

robótica colectiva y más concretamente los robots basados en el 

comportamiento, así como algunas aplicaciones reales. También se 

muestran diferentes estrategias de control existentes y métodos de 

diseño de comportaments que se pueden utilizar. 

A continuación, se da una visión general del aprendizaje por refuerzo, 

para posteriormente, tratar más concretamente un tipo de algoritmo 

llamado Q-learning. 

Mediante un micro-robot programable, se ponen en práctica los 

algoritmos de aprendizaje por refuerzo Q-Learning con diferentes 

arquitecturas de comportamiento. Gracias a la implementación práctica se 

extraen conclusiones de los efectos que tienen los diferentes parámetros 

del algoritmo, así como las diferentes arquitecturas utilizadas. 
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Abstract 

The aim of this project is the study of reinforcement learning algorithms 

for micro-robots. 

It begins with the description of the collective intelligence concept and 

its main characteristics. Then it presents concepts such as collective 

Robotics and more specifically the robots based on behavior, as well as 

some real-world applications. Also it presents various existing control 

strategies and behavior design methods that can be used. 

Following, a general overview reinforcement learning is given. 

Afterwards a more specific type of algorithm called Q-learning is covered. 

By means of a micro-programmable robot, the learning algorithms Q-

learning are put into practice with different architectures of 

behaviors. Conclusion about the effects of the different parameters of the 

algorithms, as well as the different used architectures are drawn thanks 

to the practical implementation. 
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1 INTRODUCCIO 

1.1 Context del projecte 

A la natura hi han molts exemples on es pot veure la capacitat d'un 

sistema per adaptar-se al seu entorn, millorant el seu rendiment 

mitjançant l'exposició a un problema. Alguns d’aquests exemples són el 

cervell, el sistema immunològic, l'evolució del material genètic, les 

llengües d'una societat, l'enfortiment del teixit muscular en resposta a 

l'exercici, i fins i tot la manera en què una planta creix cap a la llum.  

Aquestes idees relacionades s'han modelat àmpliament pels 

investigadors en una varietat d'àrees incloent la genètica, la neurociència, 

la psicologia, la etologia, la biologia i les ciències de la computació. 

En l'actualitat un dels camps de recerca punter en robòtica el 

constitueixen els micro-robots, robots de mida petita dissenyats per 

realitzar una tasca repetitiva i que en el mateix entorn de treball són 

capaços de col·laborar entre ells per dur a terme una tasca global. 

L’aprenentatge per reforç és un mètode d’intel·ligència artificial 

àmpliament utilitzat als micro-robots per tal de que estiguin en constant 

aprenentatge, corregint la seva conducta si el medi canvia i adaptant-se 

en cada moment per tal d’optimitzar les tasques el  més possible. 

1.2 Objectius 

Els objectius del projecte són estudiar els algorismes d’aprenentatge 

per reforç i més concretament el Q-Learning. Es vol estudiar els efectes 

dels paràmetres de control dels algorismes Q-learning així com les 

possibles estratègies de control que es poden implementar en una  

aplicació real mitjançant un micro-robot.  

Es volen veure els problemes que plantegen la implantació d’aquests 

tipus d’aprenentatge en una aplicació real i els resultats que es poden 

obtenir amb aquesta modalitat d’intel·ligència artificial. 

Per fer aquest estudi es disposa d’un robot anomenat “Moway”, un petit 

robot autònom programable. El robot Moway està dotat d’una sèrie de 

sensors que li donen informació de l’entorn real. També disposa de dos 
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motors, un a cada roda, per poder desplaçar-se i modificar la seva 

trajectòria sobre un terreny llis; tot això comandat a través d’un 

microcontrolador mitjançant un bus de comunicacions I2C. 

1.3 Estructura de la memòria 

A la primera part de la memòria, els capítols 2 al 4 serveixen per a 

enquadrar els micro-robots dins dels camps de la intel·ligència col·lectiva, 

la robòtica col·lectiva i els robots basats en el comportament . 

Concretament, al capítol 2 es defineix el concepte d’intel·ligència 

col·lectiva així com dos característiques clau en aquest tipus 

d'intel·ligència: la autoorganització i la estigmergia. Posteriorment, el 

capítol 3 presenta les característiques principals de la robòtica col·lectiva i 

també algunes aplicacions reals. Per a concloure aquesta primera part, els 

robots basats en el comportament es presenten al capítol 4, fent primer 

una presentació dels diversos mecanismes de control basat en el 

comportament existents, els mètodes de disseny de comportaments i la 

codificació i la coordinació d’aquests. 

A la segona part, els capítols 5 al 7 tracten en detall l’aprenentatge per 

reforç. Primer, el capítol 5 dóna una visió general del seus fonaments , 

per després, al capítol 6, tractar un tipus particular d’algorisme 

d’aprenentatge per reforç, anomenat Q-learning, mostrant a més els 

resultats empírics extrets de diverses implementacions al Moway, basades 

en diferents arquitectures de control que aconsegueixen que el micro-

robot aprengui a empènyer una capsa. Finalment, al capítol 7, es tracten 

diverses simplificacions d’algorismes Q-learning en micro-robots i la seva 

aplicació experimental al Moway. 
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2 INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA 

2.1 Introducció 

S’entén per intel·ligència a l’habilitat d’interactuar amb l’entorn de tal 

manera que se satisfaci la condició de viabilitat i a la vegada es mantingui 

la identitat del individu (Theraulaz, 1995). Així, un equip posseirà cert 

grau d’intel·ligència col·lectiva si és capaç de satisfer la seva viabilitat, 

sent aquesta requerida per a la viabilitat de l’individu (Theraulaz, 1995). 

A partir de la intel·ligència col·lectiva neix el terme Swarm 

intelligence (SI) per descriure el comportament col·lectiu de sistemes 

descentralitzats i auto-organitzats, naturals o artificials. L’expressió va ser 

introduïda per Gerardo Beni i Jong Wang al 1989, en el context de 

sistemes robòtics cel·lulars. 

Els sistemes SI estan compostos d'una població d'agents simples que 

interactuen localment entre ells i amb el seu entorn. Els agents segueixen 

un conjunt de regles simples, i encara que no hi hagi un control 

centralitzat dictant les normes de comportament, la interacció local, i en 

cert grau aleatòria, entre aquests, provoca l’aparició d'un comportament 

global intel·ligent, desconegut per a ells mateixos. Com a exemples de 

sistemes naturals SI tenim: colònies d’insectes, pasoreig de ramat, 

creixement bacterià, congregació en vols d'aus, etc. 

La resolució de problemes fent ús de la ‘metàfora del insecte social’ 

s'ha convertit en un tema de gran interès durant l’última dècada. Aquest 

tipus d’intel·ligència emfatitza la descentralització, les interaccions 

directes o indirectes entre agents simples, la flexibilitat i la robustesa. El 

número d’aplicacions satisfactòries està creixent exponencialment en els 

camps d’optimització combinatòria, xarxes de comunicació i robòtica. 

Cada vegada més investigadors estan interessats en aquesta forma 

d’intel·ligència artificial. 

L'aplicació dels principis swarm intelligence a robots es denomina 

robòtica col·lectiva (swarm robotics). 
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2.2 Insectes Socials 

Els anomenats insectes socials són insectes que viuen organitzats en 

colònies i presenten tres característiques marcades: integració de grup, 

divisió del treball, i superposició de generacions.  

En una colònia, un insecte no realitza totes les tasques, sinó més bé 

s’especialitza en un sub-conjunt de tasques, en funció de la seva 

morfologia, edat o possibilitats. Aquesta divisió del treball en tasques, 

executades simultàniament per individus especialitzats, es creu 

que és molt més eficient, que la seva realització seqüencial per individus 

no especialitzats. A més, cal destacar, que en moltes espècies 

polimòrfiques, s'ha observat un alt grau de plasticitat a la divisió del 

treball; de manera que l’eliminació d'un tipus de treballadors, era 

ràpidament compensada per altres individus, que usualment no 

realitzaven d’aquestes accions. Com a exemple d’insectes socials: 

formigues talladores de fulles, formigues teixidores, abelles mel·líferes, 

termites, etc. 

Hi ha molts exemples a la natura on es poden veure les grans habilitats 

dels insectes socials, sent difícil d'explicar l’alt grau de complexitat i 

sofisticació de les seves fites col·lectives sense l'existència d'un supervisor 

o estructura de control central. De fet, alguns dels mecanismes que 

suporten aquesta cooperació descentralitzada estan genèticament 

determinats (diferencies anatòmiques, etc.), però molts altres aspectes 

de l'activitat social en insectes és auto organitzada. 

Una altra de les característiques importants del comportament dels 

insectes socials és la resolució de problemes de forma flexible –

adaptant-se a entorns canviants– i robusta –les colònies funcionen fins i 

tot quan alguns individus fallen en l’execució de les seves tasques.  

Atès que els insectes socials tenen habilitats cognitives limitades, el 

disseny d‘agents artificials (p.ex. robòtics) que imitin el seu 

comportament pot ser relativament simple fins a un cert nivell. 
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2.2.1 Modelat del comportament col•lectiu en 

insectes socials 

Per tal de dissenyar sistemes intel·ligents artificials és de gran utilitat 

l’estudi del comportament col•lectiu en insectes socials. 

Primer és molt important entendre els mecanismes que generen aquest 

comportament col•lectiu; és aquí on el modelat juga un rol important. 

Modelar és molt diferent a dissenyar un sistema artificial. Modelar 

consisteix en revelar el que realment passa en sistema natural, com per 

exemple, en una colònia d’insectes. 

El model no només ha de reproduir algunes de les característiques del 

sistema natural en estudi, sinó que la seva formulació ha de ser 

consistent amb el que es coneix sobre ell mateix. Per això els paràmetres 

no poden prendre valors arbitraris, i els mecanismes i estructures del 

model han de tenir plausibilitat biològica. A més, el model ha de ser capaç 

de fer prediccions contrastables i, idealment, ha de poder experimentar 

amb totes les variables i paràmetres. 

2.3 Divisió  del treball en insectes socials 

Una peculiaritat observada en les diverses espècies estudiades 

d’insectes socials, és la divisió del treball. Aquesta divisió del treball està 

basada en l'especialització dels diversos membres que componen una 

colònia. Amb el transcórrer generacional aquestes adaptacions han 

provocat l'aparició d'un polimorfisme marcat en moltes d'aquestes 

espècies. 

Wilson [9] va experimentar amb una espècie de formiga polimòrfica, 

alterant la composició percentual dels diversos tipus de membres de la 

colònia, és a dir, la proporció entre membres d'alt rang i baix rang. En els 

seus experiments, va descobrir que els membres d'alt rang eren capaços 

de reemplaçar, progressiva i eficientment en les seves funcions, als 

membres de baix rang, quan una fracció d'aquests últims era retirada. 

Bonabeau et al. [10] van elaborar un model, basat en llindars de 

respostes, per tractar d'explicar les observacions fetes per Wilson.  
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2.4 Autoorganització 

La autoorganització, SO per les seves sigles en anglès, es defineix com 

un conjunt de mecanismes dinàmics, que permeten formar estructures o 

patrons a nivell global d'un sistema, mitjançant la interacció dels seus 

components de més baix nivell. Les regles que especifiquen les 

interaccions entre els components del sistema, s'executen només amb 

informació local, sense tenir en compte el patró global. Aquest patró 

global és una propietat emergent del sistema i no es imposada per algú 

extern.  

L’autoorganització és un component  molt important en una gran 

varietat de fenòmens col•lectius d’insectes socials. Un exemple 

d’autoorganització es pot veure a les estructures que formen les 

formigues quan surten en recerca d'aliment. La colònia està 

descentralitzada per moltes entitats, relativament simples, interactuades i 

amb un objectiu general comú. La interacció s’aconsegueix mitjançant les 

feromones que desprenen quan aconsegueixen aliment per aconseguir l’ 

objectiu comú: la recerca d’aliment. 

L’autoorganització ofereix grans avantatges que poden ser aprofitats en 

el disseny de sistemes intel·ligents.  

2.4.1 Principis bàsics de l’autoorganització 

A continuació es descriu els principis basics d’un sistema auto-

organitzat. 

Retroalimentació positiva 

La retroalimentació positiva promou la creació d’estructures; mitjançant 

el reclutament i el reforç. Per exemple el reclutament en direcció a una 

font d'aliment és una retroalimentació positiva, que es tradueix, en el cas 

d'abelles mel·líferes, en danses. Quan una abella troba una font de 

nèctar, aquesta torna al rusc i diposita el nèctar recol·lectat; seguidament 

pot començar a dansar, per indicar la direcció i la distància de la font de 

nèctar als seus companys. 
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Retroalimentació negativa 

La retroalimentació negativa; mitjançant la saturació, la competició i 

l’exhaust; contraresta la retroalimentació positiva i ajuda a estabilitzar el 

patró col•lectiu.  

Amplificació de fluctuacions 

L'ampliació de les fluctuacions permet el descobriment de noves 

solucions, i poden actuar com llavors des d’on algunes estructures poden 

ser engendrades i créixer. Les fluctuacions poden ser: passeigs aleatoris, 

errors, commutació aleatòria de tasques, etc. Per exemple, en una colònia 

de formigues, alguns individus es poden perdre degut al seguiment del 

rastre amb cert grau d'error; encara que al principi això sembli ineficient, 

els individus perduts, poden així trobar noves i no explotades fonts 

d'aliment, i reclutar nous companys. 

Interaccions múltiples  

Tots el sistemes auto organitzat depenen de múltiples interaccions 

d’individus. Aquests individus han de ser capaços d’utilitzar els resultats 

de les seves pròpies activitats, així com els de les activitats dels altres.  

2.4.2 Que produeix un fenomen auto organitzat? 

Quan es dona un fenomen auto organitzat es poden produir: 

- Estructures espai-temporals 

- Multi estats estables 

- Bifurcacions 

La creació d'estructures espai-temporals en un medi inicialment 

homogeni: 

Un exemple d’estructura espai-temporal es crea als rucs de les colònies 

d'abelles mel·líferes a partir d’un medi homogeni. Aquest patró consisteix 

en 3 regions concèntriques (un àrea central de cria, un bord circumdant 

de pol·len, i una gran regió perifèrica de mel) (Figura 2.1). El resultat és 

fruit, en gran mesura, d'un procés auto organitzat basat en informació 

local.  
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Figura 2.1:  Rusc artificial 

 

La possible coexistència de diferents punts d'estabilitat (multi-

estabilitat): 

 Degut a que les estructures sorgeixen per l'amplificació de desviacions 

aleatòries, qualsevol d’elles pot ser amplificada. El sistema convergirà a 

un punt estable entre tots els possibles, depenent de les condicions 

inicials. Per exemple, quan dos fonts d'aliment idèntiques, A i B, són 

col·locades a la mateixa distància del niu d'una colònia de formigues que 

recorren al reclutament massiu, una font és explotada massivament i 

l'altre és abandonada; les dues fonts d'aliment tenen la mateixa 

possibilitat de ser explotades, però només una de elles ho és, i la colònia 

pot escollir a qualsevol. 

 

L'existència de bifurcacions quan alguns paràmetres canvien:  

El comportament d'un sistema auto organitzat canvia dramàticament 

en les bifurcacions.  

Per exemple, les termites Macrotermes fan servir grànuls de sorra 

impregnats amb feromones per construir pilars. Es duen a terme dues 

fases successives [11]. Primer, la fase no coordinada, es caracteritza per 

la deposició aleatòria de grànuls fins que es troba la grandària crítica. 

Després, la fase coordinada, comença si el grup de constructors és 

suficientment gran (aparició de pilars o tires). L'existència d'un dipòsit 

inicial de grànuls de sorra estimulen a les termites a acumular més 

material a través d'un mecanisme de realimentació positiva, degut a que 

l’acumulació de materials, impregnats de feromones, reforça l’interès 

suscitat pels depòsits. Aquest efecte auto-catalític condueix a la fase 

coordinada. Si el número de constructors és molt petit, les feromones es 

debiliten i desapareixen; solament s'observa la fase no coordinada. Degut 
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a això no hi ha necessitat que els treballadors invoquin un canvi de 

comportament de la fase no coordinada a la fase coordinada, és 

simplement resultat del increment de la grandària del grup. 

 

Nota: Una feromona és un compost químic que fan servir alguns 

animals per comunicar-se. 
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2.5 Estigmergia 

Les interaccions que es produeixen en una colònia d’insectes poden ser 

directes o indirectes.  

Les interaccions directes són les interaccions obvies, per exemple: 

contacte visual, contacte químic, contacte per mandíbules, antenació, etc.  

Les interaccions indirectes són més subtils, per exemple: dos individus 

interactuen indirectament quan un d'ells modifica l'ambient i l'altre respon 

en la posteritat a aquest nou ambient modificat. Aquesta interacció és un 

clar exemple de estigmergia. 

La estigmergia no explica els detalls dels mecanismes pels quals els 

individus coordinen les seves activitats, no obstant, prové d’un 

mecanisme general que relaciona el comportament a nivell de colònia 

amb l’individual: l’actuació individual modifica l’entorn, el qual 

modifica el comportament d'altres individus. 

Mitjançant la estigmergia  es pot obtenir un sistema molt flexible. Quan 

l’entorn canvia, degut a una pertorbació externa, els insectes responen 

apropiadament a aquesta pertorbació; com si aquesta hagués estat 

provocada per les activitats pròpies de la colònia.  

Quan això es trasllada a agents artificials, aquest tipus de flexibilitat és 

de gran utilitat, significa que els agents poden respondre a una 

pertorbació sense haver de que ser reprogramats.  
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3 ROBÒTICA COL·LECTIVA 

3.1 Introducció  

La robòtica col·lectiva és un nou enfocament basat en el disseny 

d’intel·ligència col·lectiva, mitjançant la programació i la coordinació de 

sistemes multi-robots. Aquests sistemes estan compostos per robots 

d'escassa complexitat, anomenats agents simples. Un conjunt d’aquets 

robots simples són capaços d'abordar problemes molt més eficientment 

que un sol robot de major complexitat. El comportament dels robots 

imiten les capacitats mostrades pels insectes socials en la resolució de 

problemes: flexibilitat, robustesa, descentralització i autoorganització. 

Aquesta última característica far possible que els robots puguin treballar 

conjuntament i siguin capaços d'aconseguir resultats amb una mínima 

interferència mútua.  

Regles relativament simples poden produir un gran conjunt de 

comportaments de tipus col·lectiu, els quals impliquen canvis constants 

en la forma d'interactuar i cooperar entre els robots, així com al 

comportament global del sistema sencer. 

Les causes més importants del èxit d'aquest nou enfocament són: 

 Les limitacions de la robòtica clàssica.  

 L'avanç tecnològic ha facilitat l'ús de robots econòmics amb 

prestacions considerables.  

 L'èxit de diferents espècies d'insectes socials al llarg del temps. 

 

3.2 Característiques 

Un element clau en aquests sistemes és la comunicació entre robots. 

Si el nombre de robots no és gran, es pot implementar una comunicació 

local robot-robot; per exemple, fent ús de sistemes de comunicació sense 

fils. En cas contrari, si el nombre fos considerablement gran, un bon 

disseny ha d'aprofitar la comunicació entre agents a través de l'entorn. 

Aquesta característica, com es defineix al capítol anterior, és anomenada 

estigmergia, i pot ser clau per tal de reduir la càrrega de les 



20 

Algorismes d’aprenentatge per reforç en micro-robots 
 

 

    

comunicacions. A continuació es mostren les avantatges de l’ús de 

diversos robots. 

L’ús de diversos robots simples pot representar un avantatge a 

nivell econòmic i d’eficiència en molts problemes. Si un robot o grup 

d'aquests fallessin en la realització de les seves tasques, ja sigui per 

defectes puntuals en el seu funcionament o per la fallada total, els robots 

restants, sense necessitat de reprogramació alguna, s'adaptarien a 

aquesta nova situació, com de si d’una pertorbació es tractés, continuant 

amb l'execució de la tasca o tasques i, això sí, concloent-les molt 

probablement en un temps major. Aquesta característica permet obtenir 

un sistema robust i flexible. 

En els sistemes multi-robots col·lectius, els robots es poden programar 

de les següents formes: 

 Per realitzar una mateixa tasca de forma simultània 

 Per realitzar diverses tasques de forma simultània  

 Per realitzar diverses tasques de forma simultània i/o 

successiva 

 Per realitzar tasques diferents de forma exclusiva 

Aquestes diverses formes de realitzar tasques es basen en la divisió 

de tasques, observada en moltes espècies d'insectes socials, lligada a la 

versatilitat dels seus membres. Aquest tipus de planificació és capaç 

d'adaptar-se a les necessitats presents en la colònia, així com de fer front 

a pertorbacions externes tals com a atacs, canvis en l'entorn immediat, 

etc.  

Els fonaments del codi de programació a implementar en aquests 

sistemes radiquen en els següents principis: 

 La interacció entre els codis de dos robots s'afebleix segons el 

nombre d'aquests creix. Per tant, la comunicació no sincronitzada 

entre robots és un punt de vital importància a considerar. 

 El concepte de micro-components està fortament relacionat amb 

l'abast del codi que es controla a nivell macroscòpic. 
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 Els algorismes necessiten poder adaptar-se als problemes de forma 

dinàmica, segons les variacions o desviacions que aquests 

experimentin.  

 

La robòtica col·lectiva ofereix un conjunt d’avantatges però també 

alguns problemes que s’enumeren a continuació: 

 

Avantatges: 

Dels sistemes distribuïts: 

 No hi ha coll d'ampolla en la comunicació. 

 Robustesa a errades o pèrdua de individus. 

També ofereix avantatges dels sistemes autoorganitzats: 

 Robustesa a la aleatorietat. 

 Flexibilitat. 

 Organització d’un gran nombre d’agents. 

 

 Problemes: 

 No tots els mètodes d’intel·ligència col·lectiva es poden portar a 

la robòtica col·lectiva. 

 La teoria parla de treballar amb milers de robots, difícil de fer a 

la pràctica. 

 

3.3 Aplicacions  

Arribat a aquest punt, podríem preguntar-nos quins són les potencials 

aplicacions dels sistemes multi-robots basats en intel·ligència col·lectiva. 

Un dels primers usos que es pot imaginar, és el reemplaçament d'éssers 

humans en activitats perilloses o realitzades en ambients nocius. En la 

indústria, on ja s'usen robots basats en altres principis, representen una 

nova font d'oportunitats per augmentar la productivitat, ja sigui cooperant 

amb el personal, o reemplaçant-ho totalment en tasques on degut a la 

naturalesa són poc eficients, o perquè aquestes comporten riscos 
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considerables. En el camp de la salut, des de fa algun temps, s'investiga 

amb micro i nano robots; per exemple, en l'execució de microcirurgies. 

Aquest nou enfocament podria tractar la coordinació i la successió 

d'activitats sense la necessitat de tècniques convencionals. També es 

poden trobar aplicacions en molts camps de la ciència i la indústria, així 

com en activitats de manteniment, neteja, inspecció, reparació, 

producció, etc. 

Degut a la varietat de camps on es poden utilitzar aquests sistemes, la 

miniaturització i els costos són factors claus.  

A continuació es mostren dos exemples d’aplicacions de multi-robots. 

3.3.1 Neteja de residus tòxics  

Una aplicació potencial dels sistemes multi-robot, on s'aprecia els 

comportaments d'agrupació i classificació, descrits anteriorment en 

insectes, són la neteja de residus tòxics en un àrea delimitada, impossible 

de realitzar-se per éssers humans.  

L'objectiu és identificar, recol·lectar i transportar tots aquests residus a 

zones específiques de deixalla. El nombre de tasques pot dependre del 

nombre de tipus de residu i de la complexitat de la zona. Per exemple, 

podria ser necessària la divisió d’una tasca en dues si existeixen contínues 

interrupcions o abandons en la seva realització. 

La complexitat de la zona, afecta, de moltes formes, l'eficiència dels 

robots en el processament d'un residu, arribant fins i tot a ocasionar 

l'abandó d’una tasca que en principi tenia una alta probabilitat d'èxit.  

El problema es podria recrear segons un dels següents escenaris: 

 Un primer escenari podria estar compost per un sol tipus de 

residus distribuïts uniformement en tota l'àrea. Aquests en ser 

detectats serien transportats directament cap a la zona de 

deixalla, completant així, una sola i única tasca. El llindar de 

resposta és únic i fix en el temps. 

 Un segon escenari es podria constituir modificant una mica el 

primer; per exemple, diversificant els tipus de residus,  

diferenciant, coherentment, la zona de deixalles segons el tipus. 

Les tasques consisteixen en prendre i transportar directament 

fins a la zona corresponent de deixalla el residu detectat. Els 
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llindars són diferents per a cada tipus de tasca i susceptibles de 

canviar amb el temps, és a dir, permet l'especialització. 

En aquests dos primers escenaris no es contempla el reunir els residus 

en petits grups, per després transportar-los cap a les zones de deixalles. 

És possible dotar d'aquesta capacitat als robots per aconseguir una, molt 

probable, major eficiència. 

 La forma de recol·lectar i transportar els residus descrita en el 

primer escenari, podria modificar-se, de manera que els robots 

una vegada hagin pres un residu el dipositin al costat d'un altre, 

formant així petits grups. Quan aquests grups aconsegueixen una 

grandària o nombre “suficient”, es transportaria massivament cap 

a la zona de deixalles (podria introduir-se una flota de robots 

diferents, millor preparats per a les tasques de transport, imitant 

així la divisió en membres d'alt i baix rang observada en diverses 

espècies d'insectes socials). Aquesta forma de tractar els residus 

produeix que el nombre de tasques es dupliqui: tasca d'agrupació 

i tasca transport de residus. Això comporta l'ús de dos llindars 

diferents, un necessàriament depenent de la tasca associada a 

l'altre. Tots dos llindars podrien variar en el temps. 

 

 Un quart escenari seria molt similar al tercer amb l'afegit que els 

robots agruparien de forma diferenciada els diversos tipus de 

residus. Pel cas de dos tipus de residus, tindríem com a mínim 

tres llindars associats a les tasques de: recol·lecció-agrupació de 

residus tipus 1, recol·lecció-agrupació de residus tipus 2, i 

transport de residus cap a zona de deixalles. La diferenciació es 

dóna a la zona de deixalles, per mantenir coherència amb el fet 

de primer haver-los classificat. Fer una diferenciació, de forma 

explícita, per al transport, es podria aconseguir assignant una 

probabilitat d'èxit similar a tots dos tipus; així la probabilitat que 

els grups creixin a la mateixa velocitat només dependrà del 

nombre de residus existents, d'un o un altre tipus. Una altra 

forma podria ser ajustant apropiadament els llindars de resposta, 

de manera que les tasques de transport siguin executades 

després de que la gran majoria de tots dos tipus de residus 

estiguin agrupats, fent que les tasques de transport es realitzen 

de manera sincronitzada. 
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3.3.2 Transport cooperatiu 

Un altre possible aplicació de robòtica cooperativa és el transport 

cooperatiu d’un objecte entre diversos robots.  

Kube i Zhang [12] van dissenyat un grup de robots per transportar un 

objecte que un sol agent seria incapaç, requerint l'esforç coordinat 

d’almenys dos robots. 

L’objectiu dels agents és trobar una petita capsa dins d’un àrea 

delimitada i empènyer-la fins una de les parets. La cooperació és 

implementada sense cap comunicació directe entre els agents, fent ús de 

la estigmergia. 

Els robots consten de 2 fotocèl·lules i 2 detectors d’infraroig, amb els 

que obtenen la detecció d’objectiu, d’obstacle o de robot. També disposen 

de 2 motors, un per cada roda.  

Els comportaments programats son: 

- Aproximació al objectiu: Dirigeix el robot cap a la caixa. 

- Evitar col·lisió: El robot ha d’evitar la col·lisió. 

- Seguiment: Permet a un robot a seguir un altre. 

- Baixar velocitat: Ajusta la velocitat del motor per evitar 

col·lisions amb altres robots. 

- Buscar objectiu: S'activa durant l'exploració, fins que 

detecta l'objectiu. 

Un altre factor important és la prioritat dels comportaments. A la 

següent figura es pot veure l’ordre de prioritat de cada comportament de 

dalt a baix, de més a menys prioritat. 
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Objectiu

+ prioritat

- prioritat

Baixar velocitat

Seguiment

Buscar
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Objectiu

Robot

COMPORTAMENTSDETECCIÓ

 

Figura 3.1:  Representació esquemàtica dels comportaments en funció de 

les prioritats i la detecció 

Els resultats obtinguts milloraven a mesura que el nombre de robots 

augmentava, fins un punt on no augmentava més i començava a 

empitjorar. Aquest problema s’anomenat d’estancament.  

Per solucionar el problema d’estancament, qualsevol situació en la qual 

un robot està en contacte amb la capsa i la capsa no es mou, es van 

implementar diversos mecanismes inspirats en els insectes socials: 

reordenació i reposició. 

La reordenació consisteix en que cada comportaments té un 

comptador, que es posa a zero cada vegada que el robot es mou.  Si  la 

capsa no s'ha mogut durant un temps major que el llindar d'espera, el 

comportament corresponent canvia a l'atzar la direcció on aplica la força.  

Quan la reordenació no és suficient s’activa la reposició: el robot canvia 

de posició a l'atzar. 

Mitjança’ns els mecanismes de reordenació i reposició es  van millorar 

els resultats notablement quan el nombre de robots era més gran. 

També van demostrar que els principis d’intel·ligència col·lectiva, com 

ara, el control distribuït autoorganitzat i la comunicació entre els agents 

mitjança’ns estigmergia, és possible d’implementar al món de la robòtica. 
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4 ELS ROBOTS BASATS EN EL 

COMPORTAMENT 

4.1 Introducció 

Pel control robòtic han estat desenvolupades moltes tècniques 

d'aproximacions diferents. A continuació es presenta l’espectre 

d’estratègies de control per després descriure cada modalitat més en 

detall. 

4.1.1 Espectre d'estratègies de control 

A la taula 4.1 es mostren les característiques més importants del 

espectre d'estratègies de control emprades als robots actuals. La columna 

esquerre representa mètodes de raonament deliberatiu i la columna dreta 

representa mètodes de raonament reactiu. 

 

DELIBERITATIU 

 

 

REACTIU 

Simbòlic Reflexiu 

Estructura jeràrquica Estructura plana o per 

mòduls/comportaments 

Depenent del coneixement Sensors connectats als actuadors 

mitjançant comportaments 

Representació dependent Representació lliure 

Resposta lenta Resposta en temps real 

Alt nivell d'intel·ligència 

(cognitiva) 

Baix nivell d'intel·ligència 

Control complex / Variables 

latents 

Computació simple 

Taula 4.1:  Espectre d'estratègies de control de robot actuals 
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4.1.2 Deliberatiu 

Un sistema deliberatiu per decidir com actuar fa ús de tota la 

informació sensorial disponible així com de tots el coneixements 

memoritzats.  

El raonament és una forma de planificació, sent aquesta planificació un 

dels principals i més complexes components d’intel·ligència artificial. La 

planificació requereix l'existència d'una representació interna del món. 

Permet anticipar-se al futur, és a dir, preveure els resultats de les 

possibles accions en els diferents estats, a fi de generar plans d'actuació.  

Els passos que segueix aquesta modalitat són: primer construir tots els 

possibles plans i desprès avaluar-los per trobar l’objectiu. Els models 

interns han de ser exactes i han d’estar actualitzats. Aquesta modalitat 

permet actuar de forma estratègica i seleccionar el millor procediment 

d’acció per cada situació. Per altra banda, un món tan dinàmic i aleatori 

ho far molt difícil. Els inconvenients d’aquest model són el consum de 

molta memòria i molt temps de processat, a causa d’això, hi han pocs 

robots purament deliberatius. 

 

Sensar

Actuadors

Planejar

Actuar

Sensors

Ambient

 

Figura 4.1:  Diagrama de flux del model deliberatiu 
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4.1.3 Reactiu 

En el model reactiu hi ha una relació molt forta entre els sensors i els 

actuadors, de forma que el robot respon molt ràpidament als canvis del 

seu entorn. A la natura es pot observar com la resposta dels animals és 

majoritàriament reactiva. 

Les limitacions d’aquest model són que el robot no pot memoritzar la 

informació infinitament o aprendre a llarg termini. Es prioritza la velocitat 

de reacció i no la complexitat del raonament. 

Per altre banda, les avantatges són el consum reduït de memòria i el 

baix temps de processat. Per entorns que poden ser caracteritzats a 

priori, el control reactiu pot set un sistema molt eficient.  

 

Mòdul 1

ActuadorsMòdul 2

Mòdul n

Sensors

Ambient

 

Figura 4.2:  Diagrama de flux del model reactiu amb diversos mòduls 
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4.1.4 Híbrid 

El control híbrid reuneix les avantatges dels controls reactiu i 

deliberatiu, combinant la resposta en temps real amb la racionalitat. El 

sistema integra els dos components: reactiu i deliberatiu.  

El component reactiu s’encarrega de les necessitats més immediates, 

utilitzant directament les senyals sensorials externes amb una escala 

temporal petita. Per altre banda, el component deliberatiu utilitza 

representacions internes de l’entorn, simbòliques i altament abstractes, 

operant amb una escala temporal superior. Si les sortides dels dos 

components no entren en conflicte, el sistema no requereix coordinació, 

amb la possibilitat d’interactuar per aconseguir un benefici mutu. En cas 

contrari, el sistema reactiu té prioritat al deliberatiu. Si l’entorn presenta 

algun imprevist, primer actua el sistema reactiu i després el deliberatiu 

informa al reactiu per tal d’anticipar-se en situacions similars futures. 

Aquesta interactivitat ha de ser regulada per un component intermedi; 

per això, aquesta modalitat, és també denominada com sistema de tres 

capes (reactiva, intermèdia i deliberativa). La capa intermitja és la més 

complexa, i és on es troba la clau del correcte disseny d'un sistema 

híbrid. 

Mecanismes 

Deliberatius

Actuadors
Mecanismes 

Reactius
Sensors

Ambient

 

Figura 4.3:  Diagrama de flux del model híbrid 
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4.2 Control basat en el comportament 

La robòtica basada en el comportament és la personificació 

d’intel·ligència artificial implementada en el robot, inspirada en la biologia. 

La implementació consisteix en integrar la percepció i l'acció del robot a 

un entorn real, mitjançant mòduls de comportament. Els mòduls de 

comportament son patrons d'activitats observables, resultat de les 

interaccions entre el robot i el seu entorn. 

Els robots basats en el comportament tenen una arquitectura modular, 

on es codifiquen diverses conductes per realitzar una determinada tasca. 

El sistema de control és totalment distribuït. Es construeix capa a capa, 

de baix a dalt, de forma incremental per un procés de prova i error. Cada 

una d’aquestes capes és responsable únicament de la seva conducta 

bàsica. Es comença, al nivell més baix, per un conjunt de comportaments 

de supervivència, com per exemple, la d'evitar obstacles. A mesura que 

es va avançant, es van afegint més comportaments per proporcionar 

capacitats més complexes; per exemple, perseguir un objecte, explorar 

un entorn i així fins arribar a la totalitat de capacitats desitjades pel robot. 

Els sistemes basats en el comportament tenen la capacitat de 

reaccionar a temps real, calculant directament les accions a partir de les 

percepcions, mitjançant un conjunt de regles de correspondència 

situació/acció. La percepció està exclusivament orientada a la tasca que 

ha de fer el robot. poden Aquestes característiques permeten realitzar 

una implementació computacionalment eficient. 

Com es pot veure a la següent figura, cada comportament té unes 

condicions d’activació; en cas que es compleixin, el comportament 

s'activa, fent una o varies accions. Les accions son resultat de les dades 

rebudes pels sensors i les regles del comportament. 
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Comportament 1

Estímul Procés Acció

Condicions d’activació

Selecció

d’acció

Comportament 2

Estímul Procés Acció

Condicions d’activació

Comportament n

Estímul Procés Acció

Condicions d’activació

…

Accions

Estímuls

 

Figura 4.4:  Diagrama de flux del control basat en el comportament 

Les pautes bàsiques de la robòtica basada en el comportament són: 

 Els comportaments són implementats com regles de control. 

 Cada comportament resol una tasca que es pot observar 

externament.  

 Cada comportament pot rebre les dades dels sensors del robot del 

mateix mòdul i/o d'altres mòduls, així com, actuar en les sortides 

del mateix i/o d'altres mòduls. 

 Diversos comportaments poden rebre les dades dels mateixos 

sensors i actuar en els mateixos actuadors. 

 Els comportaments són relativament simples i són afegits al sistema 

de forma incremental. 

 Un conjunt de comportaments proporcionen al robot un nivell de 

competència determinat. 

 Els comportaments són executats concurrentment.  
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La diferencia més important amb els sistemes híbrids és que encara 

que també estigui format per capes, aquestes no es difereixen entre elles 

en termes d'escala temporal i de representació. Les capes es codifiquen 

en comportaments, processos que reben entrades i generen sortides 

entre ells. També presenten una major complexitat, degut a que el 

dissenyador ha de tractar directament amb la complexitat de les 

interaccions entre mòduls, en comptes de minimitzar aquestes 

interaccions com es feia als sistemes modulars tradicionals. 

Aquests sistemes comparteixen algunes propietats amb els 

sistemes purament reactius: els dos són creats de forma incremental i 

està constituït per mòduls distribuïts. Els basats en comportament són 

fonamentalment més potents, degut a que si necessita traçar un pla, ho 

fan gràcies a una xarxa de comportaments comunicats entre si. 
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4.3 Mètodes per dissenyar 

comportaments 

A continuació es mostren els mètodes més importants per dissenyar 

sistemes basats en el comportament. 

4.3.1 Dissenys basats en l'etologia 

El disseny basat en l’etologia consisteix en inspirar la construcció de 

comportaments en la robòtica mitjançant l'estudi del animals.  

Consultar literatura etològica

FI

Avaluació 

de resultats

Millora del model

Extracció del model

Importació del model al Robot

Experiències

 

Figura 4.5:  Diagrama de flux disseny basat en l’etologia 

4.3.2 Disseny mitjançant l'experimentació pràctica 

La premissa bàsica del disseny mitjançant l’experimentació pràctica és 

arribar al disseny d'un robot amb un set limitat de capacitats; fent 

experiments al món real, veient que far be i que no, depurant 

imperfeccions als comportaments, fins arribar a un disseny satisfactori. 
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Crear sistema simple 

FI

Avaluació 

de resultats

Afegir nous 

comportament
Experimentació

 

Figura 4.6: Diagrama de flux disseny basat en l’experimentació pràctica. 

4.3.3 Disseny basat en la classificació d'activitats 

 Les accions són seleccionades per cada situació. El disseny d'un robot 

mitjançant aquesta metodologia requereix d'un gran coneixement de la 

relació entre el medi i els agents del robot. 

Evaluació Agents i Medi 

FI

Avaluació 

de resultats

Millorar, expandir, corregir,

el comportament

Fraccionar en situacions 

Crear respostes a situacions 

Importar comportaments al Robot 

Experiències 

 

Figura 4.7: Diagrama de flux disseny basat en la classificació d’activitats 
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4.4 Codificació del comportament 

Un comportament por ser expressat com (S,R,β) on: 

o S representa el domini de tots els possibles estats interpretats 

pels estímuls  

o R representa el rang de possibles respostes  

o β representa el mapatge  β: S -> R 

El mapatge del comportament β pot ser: 

 Nul: Els estímuls (S) no produeixen cap resposta (R). Per tots S, 

β:R->0 

 Discreta: Els estímuls (S) produeixen una resposta d’un conjunt 

finit de possibles respostes, com per exemple: girar a la esquerra, 

girar a la dreta, anar endavant o aturar-se. R està constituït per un 

set de respostes estereotípiques enumerades pel domini de l'estímul 

S i especificada per β. L’algorisme de selecció respon a "If S then 

R". 

 Contínua: Els estímuls (S) produeixen una resposta continua 

(número infinit de possibles respostes) en funció de R. L’algorisme 

de selecció respon a una funció matemàtica que transforma els 

estímuls en una resposta com per exemple: Força=1/Distància2. 



36 

Algorismes d’aprenentatge per reforç en micro-robots 
 

 

    

4.5 Coordinació dels comportaments 

Als sistemes basats en comportaments es troba un fenomen comú, la 

propietat emergent (resultats inesperat), conseqüència de la 

complexitat i el dinamisme del món real, on els agents robòtics s’han de 

moure. Degut a aquest dinamisme és possible que en un moment donat 

hi hagin dos o més comportaments actius al mateix temps, cadascun amb 

la seva resposta independent. Aquesta situació pot donar un conflicte, i 

pot ser imprescindible la coordinació d’aquests comportaments.  

Per tal de coordinar els comportaments, les funcions de coordinació (C) 

es poden dividir en funció de la estratègia que realitzi: competitiva o 

cooperativa. 

 

4.5.1 Mètode competitiu  

La funció d’arbitrarietat selecciona un comportament. Aquesta selecció 

pot ser: 

 En funció de la prioritat de cada comportament (S'executa la més 

prioritària) 

 Selecció coordinada d'accions (R=RMAX(act(B1), act(B2), act(b3), act(B4))) 

 Democràcia de vots (R=RMAX(vots(B1), vots (B2), vots (b3), vots (B4))) 

 

4.5.2 Mètode cooperatiu 

El mètode cooperatiu proveeix una alternativa al mètode competitiu, la 

fusió de diversos comportaments concurrentment. (R=Ʃ(Gi*Ri)) on R és 

el conjunt de respostes i G és el vector de guany.  
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5 APRENENTATGE PER REFORÇ 

5.1 Història 

Històricament hi han dues línies principals que contribueixen a 

l’aprenentatge per reforç: la psicologia dels animals i la programació 

dinàmica. 

L'aprenentatge animal es remunta a Thorndike (1911), qui va suggerir 

que un animal quan s'enfronta a una situació ja viscuda, és més probable 

que faci una acció que va donar lloc a la satisfacció, i menys probable que 

faci una que va donar lloc a la insatisfacció. Aquesta idea intuïtiva es va 

desenvolupar també per Pavlov (1927);  una de les claus en la psicologia 

moderna. 

A finals de 1950 la frase “control òptim” va ser utilitzada per descriure 

el problema de maximitzar el rendiment d'un sistema dinàmic. Bellman va 

desenvolupar una equació per calcular la funció de valor d'un sistema 

dinàmic (equació de Bellman). Al procés de resoldre un conjunt 

d'aquestes equacions, ja sigui analítica o de forma incremental, per fer 

una primera estimació dels valors dels diversos estats del sistema, i a 

continuació derivar d'una política per maximitzar el rendiment esperat en 

llarg termini, es va anomenar Programació Dinàmica (Bellman, 1957). 

Avui la programació dinàmica representa el fonament teòric de totes les 

tècniques d’aprenentatge per reforç. 

No va ser fins a la dècada de 1980 que Barto, Sutton, Watkins i altres 

van començar a definir l’aprenentatge per reforç modern. Van aclarir la 

teoria, donant així la seva pròpia identitat al aprenentatge per reforç i el 

seu propi lloc en la literatura d'aprenentatge automàtic. 
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5.2 Introducció 

L’aprenentatge per reforç, RL per les seves sigles en anglès, es basa 

fonamentalment en la idea d’aprendre mitjançant la interacció amb 

l’entorn.  

En RL, un agent intenta maximitzar un valor escalar (càstig o premi) 

obtingut com a resultat de la seva interacció amb l'entorn. L'objectiu d'un 

sistema basat en RL és el de trobar una política d'actuació òptima, que 

relaciona l'estat de l'entorn amb una acció determinada que maximitzi la 

suma de reforços futurs. 

Les dues característiques més importants són: 

o Recerca per prova i error: No són preprogramades quines 

accions s’han de prendre, sinó que s’han d’anar descobrint quines 

accions obtenen més rendiment mitjançant l’experiència. Això té 

beneficis obvis quan els detalls d'una tasca són desconeguts o 

poc coneguts. 

o Recompensa retardada: Les accions tenen recompenses 

immediates que poden se positives o negatives, però també 

tenen com a resultat nous estats que donarà com a resultat 

recompenses posteriors.  

El principal avantatge és que no utilitza cap base de dades conegudes, 

així que l'agent no rep informació sobre quina decisió triar. L’agent ha de 

triar per descobrir aquelles accions que tenen un valor més alt. Degut a 

que no té unes respostes fixes programades, és capaç d’adaptar-se als 

canvis impredictibles de l’entorn (derives dels sensors, desgast dels 

actuadors, etc..)  

Un dels reptes que es plantegen en l'aprenentatge per reforç i no en 

altres tipus d'aprenentatge és el compromís entre exploració i explotació. 

L’objectiu de l’agent és obtenir la màxima recompensa, i per això, en 

principi selecciona les accions que tenen la recompensa acumulada més 

alta, però també, té en compte que potser hi han altres accions no 

explorades que podrien donar millors resultats, i aquí és on l’exploració té 

un paper molt important. Encara que, a priori, no obtingui uns resultats 

molt bons mitjançant l’exploració, es poden descobrir noves accions que 

donin millors resultats en el futur. 
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5.3 Procés de decisió Markov  

El procés de decisió Markov, PDM per les seves sigles en anglès, 

proporciona un marc matemàtic per la modelització de la presa de 

decisions en situacions en què els resultats es deuen, en part a l'atzar, i 

en part sota el control d'un agent. 

Com es pot veure a la figura 5.1 en cada pas de temps, l’estat és St, i 

l’agent pot triar qualsevol acció At que està disponible en l'estat St. El 

procés respon mitjançant un moviment a un nou estat St+1, i donant al 

agent la recompensa corresponent St+1. 

Agent

acció

at

recompensa

Rt+1

Entorn

estat

St+1

 

Figura 5.1: Estructura d’aprenentatge per reforç 

Segons el model PDM, la probabilitat que sigui s’ el nou estat depèn 

només del estat actual S i l'acció escollida, i no té en compte la història 

dels estats anteriors. En concret, es dóna per la funció de transició d’estat 

Pa (s,s’): 

 

 aasssSP ttt

a

ss   ,Pr 1'      (5-1) 

 

Així, donat un estat actual s i una acció a, juntament amb un estat 

següent s', el valor esperat de la recompensa és: 

 

 ssaassrER tttt

a

ss
  11 ,,    (5-2) 
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5.4 Generalització 

Una consideració clau perquè l'aprenentatge per reforç sigui útil és la 

generalització. Degut a que la capacitat de processat i emmagatzemat 

d’un sistema és limitada, la teoria de l'aprenentatge per reforç s'estén 

només, si tenim en compte que els estats i les accions són discretes, de 

manera que la generalització del conjunt d’estats i d’accions és una de les 

tasques vitals del dissenyador. 

 

Espai Accions

Espai Estats

Accions = { A1 A2 … AX}

Estats = { E1 E2 … EX}

 

Figura 5.2: Generalització del espai accions i l’espai estats 

Durant l’aprenentatge el sistema ha d'aprendre a produir l'acció 

apropiada per a cada estat, de manera que la recompensa rebuda en 

general es maximitza. La senyal de recompensa és proporcionada 

mitjançant l'avaluació externa d'un determinat parell estat-acció.  

 

 

5.5 Elements bàsics de RL 

A continuació es descriuen els elements bàsics d’un sistema 

d’aprenentatge per reforç: 

 Llista d’estats: Conjunt d'estats discrets i diferents, que 

correspon a la percepció de l'agent d'aprenentatge dels estats del 

seu entorn.  Un estat pot ser: una posició en un àrea, una 

velocitat determinada, etc... 
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 Llista d’accions: Conjunt d'accions discretes a disposició de 

l'agent. Una acció por ser: avançar, aturar-se, etc... 

 Política: La política defineix la forma què un agent es 

comportarà en un moment donat, és a dir, és el mapatge d'estats 

percebuts del medi i les possibles accions a prendre quan es 

troba en algun dels estats.  

 Funció de recompensa: És la funció que actualitza la matriu 

estat-acció mitjançant  els valors de recompensa que poden ser 

positiu, negatiu o fins i tot zero. L'objectiu del agent que utilitza 

l'aprenentatge per reforç és maximitzar el total de la recompensa 

rebuda a llarg termini. 

 Valor d’estat:  Valor d’estat és la quantitat total de recompensa 

que un agent pot esperar acumular al futur a partir d'aquest 

estat. Les recompenses determinen la conveniència immediata i 

intrínseca dels estats de l’entorn; els valors d’estat, en canvi, 

indiquen la conveniència a llarg termini dels estats després de 

prendre en compte els estats que són probables que segueixi, i 

les recompenses disponibles en aquests estats. Un sistema RL 

busca les accions que més valor d’estat tenen i no les que més 

recompenses, perquè amb aquestes accions obtindrà major 

recompensa a llarg termini.  Els valors d’estat són contínuament 

actualitzats pel agent durant tota la seva vida. De fet el 

component més important de quasi tots els algorismes de RL és 

el mètode per estimar els valors d’estat eficientment.  

 Model de l’entorn: El model de l’entorn, que pot o no ser 

conegut per l'agent, prediu el comportament del medi ambient 

mitjançant l'assignació de seqüències acció-estat per probabilitats 

i permet simular el comportament del mateix. Els models 

s'utilitzen per la planificació. La incorporació de models i 

planificacions en els sistemes d'aprenentatge per reforç és 

relativament nou. 
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6 Q-LEARNING EN ROBOTS BASATS 

EN EL COMOPORTAMENT 

6.1 Introducció 

L’aprenentatge per reforç dona la possibilitat als robots aprendre en un 

entorn desconegut i adaptar-se dinàmicament als canvis. Permet ajustar-

se als canvis de l’entorn o del propi robot, pel desgast o per la deriva en 

els seus sensors i actuadors.  Un dels problemes de l’aprenentatge per 

reforç és el temps de convergència, en alguns casos pot ser elevat. 

Gràcies a l’arquitectura basada en comportaments es pot reduir aquest 

temps de convergència, ja que, es desglossa la  tasca global en  tasques 

més simples (comportaments).  

A continuació s’enumeren els requeriments més importants dels 

algorismes d’aprenentatge per robots: 

 Immunitat al soroll: El sistema ha de ser lo suficientment 

robust, per tenir una certa immunitat a les petites pertorbacions. 

Per això es poden implementar funcions probabilístiques pel 

filtratge d’estats. 

 Ràpida convergència: Ha de ser capaç de convergir en un 

nombre raonable d’accions.  

 Incremental: Capacitat de millorar el comportament mitjançant 

l’exploració del entorn. 

 Traçabilitat: L’algorisme ha de poder ser programable i 

executable en temps real. 

 Realista: Depenent només de les dades que rep el robot pels 

seus sensors o per comunicacions. 

 

En aquest capítol es defineix l’aprenentatge per reforç q-learning i es 

descriuen dos tasques (empènyer una capsa i deambular en un recinte 

tancat) que son implementades al robot moway.   
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6.2 Q-learning 

Q-learning és una de les tècniques d’aprenentatge per reforç més 

populars actualment degut a les següents característiques: 

 No requereix d’un model d’entorn. 

 Intuïtiu i fàcil d’implementar. 

 Es pot executar de forma interactiva amb les actualitzacions 

realitzades immediatament. 

Q-learning es basa en la següent funció recompensa per actualitzar la 

taula estat-acció: 

Q(s,a) = Q(s,a) + ß [r + γ e(t) – Q (s,a)] (6-1) 

on:  

 s és l’estat anterior a l’acció a 

 a és l’acció executada 

 e(t) és el màxim valor Q(t,a) per totes les accions a en l’estat 

actual t. 

 ß és la taxa d’aprenentatge (entre 0 a 1). 

 γ és el paràmetre per reduir la influencia de e(t) (entre 0 a 1). 

6.2.1 Diagrama de flux del mètode d’aprenentatge 

Al la figura 6.3 es pot veure el diagrama de flux del mètode 

d’aprenentatge proposat per [Mahadevan i Connell, 1992]. 
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s = t

Inicialitzar la taula d’aprenentatge

Observar l’estat actual s

Seleccionar l’acció a amb el valor 

d’estat mes alt

Actualitzar Q(s,a) de la taula 

d’aprenentatge d’acord a (6-1)

Seleccionar el comportament i la 

corresponent taula d’aprenentatge

 Fer l’acció seleccionada a

Observar l’estat nou t

Rebre la recomensa r

 
Figura 6.1: Diagrama de flux del mètode d’aprenentatge 
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6.3 La tasca d’empènyer una capsa 

La tasca d’empènyer una capsa, degut a la seva simplicitat, és un bon 

exemple per implementar-lo en un micro-robot real. Es pot fer servir per 

tal d’estudiar més profundament de forma  teòrica i pràctica l’algorisme 

Q-learning en robots basats en el comportament. A continuació es 

defineixen les diverses arquitectures de comportaments que s’han 

implementat per aquesta tasca. 

6.3.1 Arquitectura amb 3 comportaments 

La tasca d’empènyer una capsa es pot dividir en 3 comportaments 

bàsics: 

 Desbloquejar: En cas de que el robot quedi bloquejat amb 

obstacles ha de ser capaç de sortir d’aquesta situació. 

 Empènyer: Quan el robot detecta una capsa ha d'empènyer-la fins 

que la perdi o quedi bloquejat. 

 Buscar: És el comportament per defecte si no detecta capsa i no 

el robot no està bloquejat. 

Desbloquejar

Bloquejat

Buscar

Empènyer

Bloquejat

Detecció capça

Detecció capça i no obstruit

No obstruit No detecció capça

 

Figura 6.2: Arquitectura empènyer capsa amb 3 comportaments 

Els tres comportaments són disponibles concurrentment i s’ha d’establir 

la prioritat de cada un d’ells segons la figura següent: 
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   Desbloquejar

   Buscar

   Empènyer

+ prioritat

- prioritat

 

Figura 6.3: Prioritat dels comportaments 

6.3.2 Arquitectura amb 6 comportaments 

Les relacions entre els comportaments, com es pot veure en la figura 

següent, són més complexes que a l’arquitectura de 3 comportaments, on 

es feia per prioritats. En aquesta arquitectura les relacions són definides 

en funció de cada comportament, mitjançant la funció d’aplicabilitat. 

Bloquejat

Bloquejat

Bloquejat

Bloquejat

Bloquejat

Desbloquejar

Buscar

Empènyer

Aproximar

Alinear

Explorar
Detecció

 capça

Detecció

 capça

Troba

 capça

Timeout

Timeout

Timeout

Timeout

Timeout

Detecció  capça

Detecció  capça

No detecció  capça

 

Figura 6.4: Arquitectura empènyer capsa amb 6 comportaments 
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En aquesta arquitectura apareixen 3 comportaments addicionals: 

 Alinear: Aquest comportament té com objectiu retornar a la 

situació d’empènyer capsa.  

 Explorar: L’objectiu d’aquest comportament és explorar en una 

nova àrea desprès d’un temps que no es troba capsa. 

 Aproximar: Mitjançant aquest comportament, després de trobar 

capsa, s’aproxima a la capsa per passar al comportament 

d’empènyer. 

El comportament d’empènyer, en aquesta arquitectura, es limita a 

empènyer la capsa; i en cas que tingui que alinear-se amb la capsa, 

degut a que no detecta algun dels dos sensor frontals, s’activa el 

comportament alinear. 

6.3.3 Implementació pràctica al moway 

Degut a les limitacions de memòria, el moway només permet 

implementar 2 comportaments d’aprenentatge Q-learning. En aquest 

assaig s’implementa l’arquitectura de 3 comportaments, simplificant el 

comportament de buscar, que es limita a avançar. Al capítol 7 es pot 

veure un mètode de simplificació que permet reduir considerablement el 

consum de recursos; i on després d’aplicar la simplificació s’implementa la 

arquitectura de 3 i 6 comportaments.  

 

Nom del programa Pushing box 1.0 

Arquitectura 2 comportaments (Empenyer- Desbloquejar) 

Matriu RL Float de 32 bits 

Nº iteracions del test 16 

Nº mostres per iteració Empènyer(10), desbloquejar(5), buscar(10) 

Taula 6.1: Configuració Q-learning (Pushing box 1.0) 
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-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

1 3 5 7 9 11 13 15

EMPENYER DESBLOQ.

 

Gràfic 6.1: Evolució de la recompensa (Pushing box 1.0) 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1 3 5 7 9 11 13 15

EMPENYER DESBLOQ.

 

Gràfic 6.2: Evolució del rati de rendiment (Pushing box 1.0) 
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 EMPENYER DESBLOQ. 

Perfor. Rate AV % 70,16 52,19 

Taula 6.2: Matriu rati de rendiment final (Pushing box 1.0) 

 

RL EMPENYER DESBLOQ. 

ESTAT 0 (L=0 R=0)     

FORWARD -0,9 -0,3 

LEFT -1,5 0,0 

RIGHT -1,5 -0,1 

ESTAT L=1 R=0     

FORWARD -2,5 -0,8 

LEFT -0,4 -1,5 

RIGHT -2,7 -1,5 

ESTAT L=0 R=1     

FORWARD -2,7 -1,5 

LEFT -2,5 -0,9 

RIGHT -1,6 -0,9 

ESTAT L=1 R=1     

FORWARD 1,0 -2,8 

LEFT -2,1 -2,4 

RIGHT -2,6 -2,7 

Taula 6.3: Matriu Q-Learning final (Pushing box 1.0) 
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6.4 La tasca deambular per un recinte 

tancat 

 

Aquesta tasca té com objectiu fer avançar el robot per un recinte tancat 

sense que s’aturi. 

A continuació es mostren els resultats del programa safe-wandering 

1.0, que conté la implementació de l’algorisme Q-learning amb format 

float : 

 

Nom del programa Safe-wandering 1.0 

Arquitectura 1 comportament (Esquivar) 

Matriu RL Float de 32 bits 

Nº iteracions del test 16 

Nº mostres per iteració 100 

Taula 6.4: Configuració Q-learning (safe-wandering 1.0) 

 

ESQUIVAR

-1,40

-1,20

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

1 3 5 7 9 11 13 15

ESQUIVAR

 

Gràfic 6.3: Evolució de la recompensa (safe-wandering 1.0) 
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ESQUIVAR

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1 3 5 7 9 11 13 15

ESQUIVAR

 

Gràfic 6.4: Evolució del rati de rendiment (safe-wandering 1.0) 

 

 ESQUIVAR 

Perfor. Rate AV % 73,28 

Taula 6.5: Rati de rendiment final (safe-wandering 1.0) 

 

 ESQUIVAR 

ESTAT 0 (L=0 R=0)   

FORWARD -0,1 

LEFT -2,8 

RIGHT -2,5 

ESTAT L=1 R=0   

FORWARD -3,0 

LEFT -2,6 

RIGHT -0,4 

ESTAT L=0 R=1   

FORWARD -2,2 

LEFT -0,1 

RIGHT -1,6 

ESTAT L=1 R=1   

FORWARD -3,3 

LEFT -1,6 

RIGHT -3,2 

Taula 6.6: Matriu RL final (safe-wandering 1.0) 
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7 ALGORISMES Q-LEARNING EN 

MICRO-ROBOTS 

 

7.1 Introducció 

El món de la micro-robòtica i la intel·ligència col·lectiva cada cop és 

més extens i el nombre d’aplicacions està en constant creixement. 

La creació cada vegada de robots més i més petits porta el repte de 

treballar amb prestacions més limitades (grandària del programa, 

memòria i temps de processat). Per això és molt important l’optimització 

dels algorismes d’aprenentatge per tal de fer-los viables en micro-robots.  

Els objectius d’aquesta optimització són:  

 Reduir la grandària del programa. 

 Reduir el temps de processat.  

 Reduir la memòria de treball. 

En aquest capítol es mostra la possible solució que Masoud Asadpour i 

Roland Siegwart van proposar al article “Compact Q-Learning for Micro-

robots with Processing Constraints”.  

Un cop descrita la simplificació es realitza aquesta optimització de codi 

al algorisme d’empènyer una capsa implementat al moway. Es podrà, per 

una banda, avaluar la reducció de memòria necessària, i per altre banda, 

avaluar els resultats obtinguts. 

 

7.2  Simplificació del algorisme Q-

learning 

Degut a que les operacions amb nombres reals amb coma flotant 

ocupen molta més memòria de programa i fan servir molt més temps de 
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processat; la simplificació de l’algorisme passa per treballar amb nombres 

enters i no amb reals.  

Cal dir que una matriu de 5 x 5 nombres reals consumeix 100 bytes, en 

canvi en valors enters fins 256 consumeix 25 bytes, un 75% menys. 

La fórmula de política d’actualització proposada es: 

 Q(s,a) = Q(s,a) + r + f (x,a,y) (7-1) 

On r és la senyal de recompensa i f (x,a,y) es defineix com a 

continuació: 

 

       γ(e(t)) si Q(s,a) < z 

f (x,a,y) =  

   0   si Q(s,a) ≥ z 

 

On: 

- z és el valor llindar del valor Q(s,a) per sumar γ(e(t))  

- e(t) és el mateix que a (6-1), el màxim valor de Q per 

l’estat s 

- γ és el factor de descompte del paràmetre e(t) que pot ser 

implementat amb operacions condicionals sense multiplicar 

(per exemple si e(t) > 32 llavors γ(e(t)) = 2). 

 

Els valors de recompensa són: 

 

  1  recompensa positiva  

r =  0 no importa 

  -1  recompensa negativa 
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Aquests valors permeten utilitzar les instruccions incrementar i 

disminuir en una unitat. Aquestes funcions són molt simples i necessiten 

poc temps de processat.  

Un inconvenient que es troba a la fórmula proposada, és la falta de la 

taxa d’aprenentatge ß, que apareix a la fórmula q-learning (6-1). Una 

opció per reduir els efectes negatius d’aquesta manca, es redueix r i γ al 

mínim possible. Una altre opció és afegir operadors de multiplicació i 

divisió per calcular: ß [r + f (x,a,y)]. Aquestes multiplicacions i divisions 

poden ser simples instruccions de desplaçament binari. 

7.3 Simplificació en la tasca d’empènyer 

capsa 

A continuació es mostren els resultats del programa Pushing Box 2_0, 

que conté la implementació de l’algorisme simplificat Q-learning amb 

format Int. : 

Nom del programa Pushing box 2.0 

Arquitectura 2 comportaments (Empènyer- Desbloquejar) 

Matriu RL Int de 8 bits 

Nº iteracions del test 16 

Nº mostres per iteració Empènyer (10), desbloquejar (5) 

Taula 7.1: Configuració Q-learning (Pushing box 2.0) 
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Gràfic 7.1: Evolució de la recompensa (Pushing box 2.0) 

 

 

Gràfic 7.2: Evolució del rati de rendiment (Pushing box 2.0). 

 

 EMPENYER DESBLOQ. 

Perfor. Rate AV % 80,63 54,69 

Taula 7.2: Rati de rendiment final (Pushing box 2.0) 
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 EMPENYER DESBLOQ. 

ESTAT L=0 R=0     

FORWARD 0 15 

LEFT 0 0 

RIGHT 0 0 

ESTAT L=1 R=0     

FORWARD 3 0 

LEFT 0 0 

RIGHT 0 0 

ESTAT L=0 R=1     

FORWARD 0 1 

LEFT 0 0 

RIGHT 13 0 

ESTAT L=1 R=1     

FORWARD 240 0 

LEFT 0 0 

RIGHT 0 0 

Taula 7.3: Matriu Q-Learning final (Pushing box 2.0) 

 

7.3.1 Comparativa dels programes Pushing Box Q-

Learning amb la simplificació al mode INT. 

 

Els resultats obtinguts en els dos casos són molt semblants i es pot 

concloure que la simplificació no comporta una pèrdua de prestacions, 

però en canvi si una reducció de memòria utilitzada al microprocessador: 

 

 ROM RAM 

Pushing_Box_1_0 

 

73% 81% 

Pushing_Box_2_0       

   (simplificació)  

48% 35% 

 

Taula 7.4: Consum de memòria amb o sense simplificació 
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7.4  Comparativa dels programes 

Pushing Box amb 3 i 6 

comportaments. 

 

A continuació es mostren els resultats del programa Pushing Box 2.1, 

que conté la implementació de l’algorisme Q-learning simplificat amb 

format INT amb 3 comportaments : 

 

Nom del programa Pushing box 2.1 

Arquitectura 3 comportaments (Empènyer-Desbloquejar-

Buscar) 

Matriu RL Int de 8 bits 

Nº iteracions del test 16 

Nº mostres per iteració Empènyer(10), desbloquejar(5), buscar(10) 

Taula 7.5: Configuració Q-learning (Pushing box 2.1) 

 

-3,50

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

1 3 5 7 9 11 13 15

EMPENYER DESBLOQ. BUSCAR

 

Gràfic 7.3: Evolució de la recompensa (Pushing box 2.1) 
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0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 3 5 7 9 11 13 15

EMPENYER DESBLOQ. BUSCAR

 

Gràfic 7.4: Evolució del rati de rendiment (Pushing box 2.1) 

 

 EMPENYER DESBLOQ. BUSCAR 

Perfor. Rate AV % 91,56 37,50 2,66 

Taula 7.6: Rati de rendiment final (Pushing box 2.1)
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 EMPENYER DESBLOQ. BUSCAR 

ESTAT L=0 R=0       

FORWARD 0 20 0 

LEFT 0 0 0 

RIGHT 0 0 0 

ESTAT L=1 R=0       

FORWARD 0 0 0 

LEFT 5 0 0 

RIGHT 0 0 0 

ESTAT L=0 R=1       

FORWARD 0 0 0 

LEFT 0 0 0 

RIGHT 15 0 0 

ESTAT L=1 R=1       

FORWARD 240 0 0 

LEFT 0 0 0 

RIGHT 0 0 0 

Taula 7.7: Matriu Q-Learning final (Pushing box 2.1) 

 

A continuació es mostren els resultats del programa Pushing Box 2_1, 

que conté la implementació de l’algorisme Q-learning simplificat amb 

format INT amb 6 comportaments : 

 

Nom del programa Pushing box 2.2 

Arquitectura 6 comportaments (Empènyer-Desbloquejar-

Buscar –Alinear-Aproximar-Explorar) 

Matriu RL Int de 8 bits 

Nº iteracions del test 16 

Nº mostres per iteració Empènyer(10), desbloquejar(5) , busca(10), 

alinear(10), aproximar(10), explorar(10) 

Taula 7.8: Configuració Q-learning (Pushing box 2.2) 
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Gràfic 7.5: Evolució de la recompensa (Pushing box 2.2) 

 

Gràfic 7.6: Evolució del rati de rendiment (Pushing box 2.2) 

 

 EMP. DESB. BUSC. ALIN. APROX. EXPLO. 

Perfor. Rate AV % 92,50 90,63 25,00 20,63 60,63 95,16 

Taula 7.9: Rati de rendiment final (Pushing box 2.2) 

 

ç 
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RL EMP. DESB. BUSC. ALIN. APROX. EXPLO. 

ESTAT 0 L=0 R=0             

FORWARD 0 21 0 0 0 240 

LEFT 0 73 14 0 0 15 

RIGHT 0 39 8 0 4 28 

ESTAT L=1 R=0             

FORWARD 0 0 0 3 7 8 

LEFT 0 8 0 165 11 0 

RIGHT 0 0 0 1 0 0 

ESTAT L=0 R=1             

FORWARD 0 0 0 2 162 17 

LEFT 0 8 0 0 0 0 

RIGHT 0 8 0 125 15 8 

ESTAT L=1 R=1             

FORWARD 240 0 0 0 0 0 

LEFT 0 35 0 0 0 0 

RIGHT 0 55 0 0 0 0 

Taula 7.10: Matriu Q-Learning final (Pushing box 2.2) 

 

Comparativa: 

Els resultats de l’arquitectura amb 6 comportament són molt millors en 

termes de “Performance Rate” degut a que els comportaments son més 

especialitzat en les tasques. 
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7.5 Estudi de l’efecte dels paràmetres 

gamma y beta. 

A continuació es mostra un estudi pràctic de l’efecte que té els 

paràmetres gamma i beta al algorisme Q-Learning. L’estudi es basa en 

l’aprenentatge del comportament empènyer de la tasca Pushing box 

estudiat en els punts anteriors.  

 

7.5.1  Estudi del paràmetre Beta 

Per començar fixem el paràmetre gamma a 0,1 i es realitzen 5 tests 

amb diferents paràmetres beta obtenint-se els resultats següents: 

 

RL (GAMMA 0,1) 
 

 
BETA 0,05 

 
BETA 0,1 

 
BETA 0,3 

 
BETA 0,5 

 
BETA 0,7 

 

ESTAT L=0 R=0           

FORWARD -3 -3 -3 -3 -3 

LEFT -2 -2 -2 -2 -2 

RIGHT -1 -1 -1 -1 -1 

ESTAT L=1 R=0           

FORWARD -2 -2 -2 -2,6 -3,1 

LEFT -0,7 -0,4 -1,3 -0,4 -3,1 

RIGHT -1,2 -1,4 -1,5 -2,7 -3 

ESTAT L=0 R=1           

FORWARD -1 -1 -2 -2,9 -3 

LEFT -0,4 -0,8 -2 -2,7 -3 

RIGHT -0,3 -0,3 -1 -0,5 -0,1 

ESTAT L=1 R=1           

FORWARD 1 1 1 1 1 

LEFT 0 -0,2 -0,1 -1,3 -2,1 

RIGHT 0 0 -0,6 -1,8 -2,1 

Taula 7.11: Matriu Q-Learning amb Gamma 0,1 
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Gràfic 7.7: Evolució de la recompensa Q-Learning amb Gamma 0,1. 

Amb valors de β molt baix (0,05 blau fosc) es pot veure que 

l’aprenentatge inicial és més lent que amb valors més grans. Si β és 

propera a 0, el valor de Q(s,a) es modifica lentament, perquè el valor de 

recompensa és proporcional a β.  

Q(s,a)=Q(s,a)* (1-β) + β *(r + γ*Qmax(s’,a)) 

Per un altre banda, si el valor de β és molt gran (0,7 blau clar), es 

torna més inestable a llarg termini. Aquest fenomen es degut a que si β 

és proper a 1, el valor de Q(s,a) depèn molt més del resultat actual i 

menys dels resultats acumulats anteriors (experiència). 

Per aquest comportament una β òptima d’aprenentatge estaria entre 

0,1 i 0,3, sent un compromís de velocitat d’aprenentatge inicial amb 

estabilitat a llarg termini.  
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7.5.2 Estudi del paràmetre Gamma 

Per començar fixem el paràmetre beta a 0,3 i es realitzen 5 tests per 

diferents gammes obtenint-se els resultats següents: 

 
RL (BETA 0,3) 

 
GAMMA 0,05 

 
GAMMA 0,1 

 
GAMMA 0,3 

 
GAMMA 0,5 

 
GAMMA 0,7 

 

ESTAT L=0 R=0           

FORWARD -3 -3 -3 -3 -3 

LEFT -2 -2 -2 -2 -2 

RIGHT -1 -1 -1 -1 -1 

ESTAT L=1 R=0           

FORWARD -2,3 -2 -2 -2,4 -3,9 

LEFT -0,9 -1,3 0,3 0,1 0,3 

RIGHT -2,3 -1,5 -2,1 -2,2 -4,1 

ESTAT L=0 R=1           

FORWARD -1,6 -2 -1,6 -2,3 -2,6 

LEFT -1,5 -2 -1,6 -2,3 -2,4 

RIGHT 0 -1 0,1 0,4 1,3 

ESTAT L=1 R=1           

FORWARD 0,8 1 1,2 1,6 2,1 

LEFT -0,4 -0,1 -0,5 -0,3 -0,3 

RIGHT -0,8 -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 

Taula 7.12: Matriu Q-Learning amb Beta 0,3 

 

Gràfic 7.8: Evolució de la recompensa Q-Learning amb Beta 0,3 
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Si  γ és propera a 0, el valor de recompensa es limita a r.  

En canvi si γ és propera a 1, al valor de recompensa se li suma γ per el 

valor màxim de Q en l’estat resultant. L’aprenentatge es far més lent 

degut a que en l’inici els valors de Q(s,a) no son gaire bons, però a 

mesura que la matriu convergeix la recompensa és més estable. 

Q(s,a)=Q(s,a)* (1-β) + β *(r + γ*Qmax(s’,a)) 

Per aquest comportament una γ òptima d’aprenentatge estaria entre 

0,1 i 0,3, sent un compromís de velocitat d’aprenentatge inicial amb 

estabilitat a llarg termini.  
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7.6 Estudi de l’efecte acció aleatòria. 

Després de fer l’estudi dels diferents paràmetres beta i gamma, es 

realitzen 3 tests per veure l’efecte acció aleatòria. 

Test 1 : Algorisme sense accions aleatòries i sense manteniment del 

comportament. 

Test 2 : Algorisme amb acció aleatòria cada 20 accions. 

Test 3 : Algorisme amb manteniment de comportament durant 5 

passos després de no estar empenyent. 

 

RL (BETA 0,3 / GAMMA 0,1) TEST 1 TEST 2 TEST 3 

ESTAT L=0 R=0       

FORWARD -3 -3 -3 

LEFT -2 -2 -2,9 

RIGHT -1 -1 -2,8 

ESTAT L=1 R=0       

FORWARD -2 -2 -2,3 

LEFT -1,3 -0,8 0 

RIGHT -1,5 -1,5 -2,1 

ESTAT L=0 R=1       

FORWARD -2 -2,3 -2,4 

LEFT -2 -2,7 -2,4 

RIGHT -1 0 -0,3 

ESTAT L=1 R=1       

FORWARD 1 1 1 

LEFT -0,1 -1,5 -1,7 

RIGHT -0,6 -1,3 -1,4 

Taula 7.13: Matriu Q-Learning amb diferents tests per veure l’efecte acció 

aleatòria 
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Gràfic 7.9: Evolució de la recompensa Q-Learning amb diversos tests per 

veure l’efecte acció aleatòria 

. 

Comparació test 2 respecte el test 1: Afegir l’acció aleatòria cada 20 

accions no aporta una millora de la recompensa. Això es degut a que el 

sistema no li cal explorar noves accions, perquè té un nombre molt reduït 

d’accions (3) i totes estan molt definides a la matriu en poques iteracions. 

En aquest cas, es pot veure com no millora els resultats i perjudica la 

mitja de recompenses. 

 

Comparació test 3 respecte el test 1: Mantenir el comportament 

d’empènyer, durant 5 passos després de no estar empenyent la capsa, 

tampoc aporta cap millora. Això es degut a que quan es perd la capsa, les 

accions que es fan no tenen com resultat una recompensa positiva.  
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Conclusions 

Mitjançant aquest treball s’han pogut veure alguns fonaments de la  

intel·ligència col·lectiva, així com la seva l’aplicació a  la robòtica. Per tal 

d’integrar aquesta intel·ligència als robots, s’ha estudiat el disseny 

mitjançant la divisió de comportaments i l’aprenentatge per reforç. S’ha 

estudiat  l’algorisme d’aprenentatge per reforç Q-learning, així com la 

implementació pràctica de diverses tasques d’aprenentatge en un micro-

robot real.  

La implementació a la robòtica real ens ha donat l’oportunitat de 

constatar la viabilitat d’aquest tipus d’automatització i, per una altra 

banda, comprovar les limitacions que es poden trobar.  

Les limitacions que s’han donat, son majoritàriament degudes a la 

tecnologia que s’ha fet servir, un robot de baix cost destinat a l’educació. 

Les restriccions més importants que s’han trobat son la reduïda capacitat 

de memòria i la sensibilitat dels sensors per detectar bloqueig. 

La simplificació de l’algorisme Q-learning ha estat clau per resoldre el 

problema de memòria, i així poder programar més de dos comportaments 

a la tasca d’empènyer una capsa. D’altre banda, el problema de la 

sensibilitat del bloqueig es va resoldre fent servir una superfície més 

rugosa i afegint un pes addicional al robot. 

Els resultats obtinguts donen validesa a les diferents fórmules i estudis 

teòrics. Malgrat les limitacions de hardware, s’ha pogut confirmar el 

potencial que pot tindre un sistema d’intel·ligència artificial, implementat 

en un micro-robot molt bàsic. Això ens far preveure un futur on el control 

intel·ligent tindrà cada cop més protagonisme.  

Aquest treball pot ser un bon punt de partida per futurs projectes. On es 

podria estudiar la robòtica col·lectiva, mitjançant la implementació 

d’algorismes d’aprenentatge per reforç fent servir diversos robots. 
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Apèndix 

Pushing box V1.0 

#include <16F876A.h> 

#DEVICE ADC= 8 

#use delay(clock=4000000) 

 

//***************************[MOWAY´S LIBRARIES]***************************** 

#include "lib_mot_moway.h" 

#include "lib_sen_moway.h" 

#include "stdlib.h" 

#include "math.h" 

//*************************************************************************** 

 

#define EEPROM_SIZE 256 

 

#define senObsMinL0 244 /* sensibilitat per el reset detecció esquerra */ 

#define senObsMinL1 254 /* sensibilitat per el set detecció esquerra */ 

#define senObsMinR0 203 /* sensibilitat per el reset detecció dreta */  

#define senObsMinR1 213 /* sensibilitat per el set detecció dreta */  

 

/*Timeout de cada comportament*/ 

#define HISTORY_MEM_PUSH      5   

#define HISTORY_MEM_UNWEDGE   2  

 

#define MEDIUM_SPEED             70 /*Velocitat mitja moway*/ 

#define NO_SENSOR_STATES         4  /*Nº d’estats (2^no_sensors=2)*/ 

#define NO_ACTIONS               3  /*Nº d’accions  (forward, left, right)*/ 

#define LT_SIZE NO_SENSOR_STATES*NO_ACTIONS /*Tamany de la matriu  

 

/*Nº de mostres per càlcul de la mitja de recompensa a cada iteració*/ 
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#define NO_OF_MEASURES_PUSH      10   

#define NO_OF_MEASURES_UNWEDGE   5 

 

#define N_TESTS   16 

 

#define PUSH      0  

#define UNWEDGE   1 

#define FIND      2 

 

float  RL_PUSH [NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];   // Matriu RL EMPENYER  

float  RL_UNWEDGE[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]; // Matriu RL DESBLOQUEJAR 

 

int8  PUSH_history=HISTORY_MEM_PUSH,       UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;    

int8  PUSH_n_test= 0,                       UNWEDGE_n_test= 0;                       

int8  PUSH_index=  0x60,                    UNWEDGE_index=  0x70;                   

int8  PUSH_measure=0,                       UNWEDGE_measure=0;                       

float PUSH_av=     0.0,                     UNWEDGE_av=     0.0;                                 

 

float Q_max, reward; 

int8  n_int=0, n_int2=0, behavior, state, new_state, action; 

int1  forward, stuck, ObjectFound, bump; 

 

 

//----------------------------------------------------- 

//-------------     LEARNING TABLE  ------------------- 

// 

/*Esborrat de la memoria ROM*/ 

void Clearmemory(void)   

{ 

int8 i; 

   for (i=PUSH_index;i<(255);i++) 

   write_eeprom(0x00+(i), 255); 
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} 

 

/*Inicializació matriu d’aprenentatge*/ 

void InitQfunc(void)     

{ 

   int8 i,j; 

   for(i=0;i<NO_SENSOR_STATES;i++) 

      for(j=0;j<NO_ACTIONS;j++) 

      { 

         RL_PUSH[i][j] = 0.0;  

         RL_UNWEDGE[i][j] = 0.0;          

      }                 

         

} 

 

/*Copia les matrius en ROM*/ 

void Save_LT (void)      

{ 

   int8 i,j; 

   for (i=0; i<NO_SENSOR_STATES; ++i) 

   { 

     for (j=0; j<NO_ACTIONS; ++j) 

     { 

         write_eeprom(0x00+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_PUSH[i][j]*10.0)); 

         write_eeprom(0x10+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_UNWEDGE[i][j]*10.0)); 

      } 

   } 

} 

 

/*Càlcul de la recompensa mitja de cada iteració*/ 

void Save_reward (float* av,int* measure,int NO_OF_MEASURES, 

                  int* n_test,int* index) 
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{ 

 (*av)+=(reward); 

 (*measure)++; 

      

 if ((*measure)==NO_OF_MEASURES)  

 { 

     if ((*n_test)<N_TESTS){ 

         write_eeprom((*index)++,(int8)((*av)*10.0/(float)(NO_OF_MEASURES))); 

         (*n_test)++; 

         (*av)=0; 

         (*measure)=0; 

         } 

 } 

} 

 

//Funció que comproba la linea 

void MOWAY_LINE(void) 

{ 

   int1 f; 

   //Comproba el valor digital dels sensors. 

   SEN_LINE_DIG(); 

 

   //Si es troba linea línea 

   if(SEN_LINE_L==1 || SEN_LINE_R==1) 

   { 

      f=forward; // es guarda l’estat anterior a girar 

      forward=0; // es pasa l’estat forward a 0 per que no detecti bloqueig 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,30); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

      forward=f; // es recupera l’estat anterior a girar      

   } 
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} 

 

/* Búsqueda de l’acció amb el Valor Q màxim  */ 

void Get_max (float Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0;     

  

   for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) 

      if(Q[new_state][i] > Q[new_state][a_qmax]) a_qmax = i;  

    

   Q_max = Q[new_state][a_qmax]; 

} 

 

/*Funció aplicabilitat*/ 

void Aplicability_function (void)            

{ 

 

switch (behavior) 

   { 

   case 0: // PUSH 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else {   

            if (ObjectFound) {behavior=PUSH;} //Es cambia bump per ObjectFound                               

              else { if (PUSH_history>0)  

                     {PUSH_history=PUSH_history-1; behavior=PUSH;} 

                     else {behavior=FIND;}  

                  }                                                  //->FIND 

            } 

      break; 

   

   case 1: // UNWEDGE 
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      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}      

      else  { 

            if (bump) {behavior=PUSH;}                               //->PUSH 

               else { if (UNWEDGE_history>0) 

                        {UNWEDGE_history=UNWEDGE_history-1; behavior=UNWEDGE;} 

                      else  {behavior=FIND;} 

                     }                                              //->FIND 

            } 

      if (!ObjectFound) stuck=0; //Es reseteja l’estat de bloqueig si no 

                                 //es detecta objete   

      break; 

       

   case 2: // FIND 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else  { 

            if (ObjectFound) behavior=PUSH; //Es cambia bump per ObjectFound  

                                                                     //->PUSH 

               else behavior=FIND;                            

            }          

      break;  

   } 

} 

 

/*Actualizació de l’estat segons els sensors*/ 

int GetState(void) 

{ 

 int s=0; 

 int1 L=0,R=0,READ_OK=0; 

 

 while (READ_OK==0) READ_OK=SEN_OBS_ANALOG(); 
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 if(SEN_OBS_L>senObsMinL1) L=1; 

   else if (SEN_OBS_L<senObsMinL0) L=0; 

 

 if(SEN_OBS_R>senObsMinR1) R=1; 

   else if (SEN_OBS_R<senObsMinR0) R=0; 

  

 if(L==1) s++;    

 if(R==1) s+=2;   

  

 switch (s) 

   { 

   case 0:  bump=0; ObjectFound=0;  //No detecta objete 

            break; 

             

   case 1:  bump=0; ObjectFound=1;  //Detecta objete a la esquerra 

            break;    

             

   case 2:  bump=0; ObjectFound=1;  //Detecta objete a la dreta 

            break;  

             

   case 3:  bump=1; ObjectFound=1;  //Detecta objete en els dos sensors (bump) 

            break;              

   } 

 return(s); 

} 

 

/*Obtenció de recompensa*/  

void Get_Reward(void) 

{ 

 switch (behavior)  

   { 
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   case 0: // PUSH  

      if((forward==1)&(bump)) reward=1.0;          

         else { 

            if (!bump) reward=-3.0;                

            else reward=0.0;                       

               } 

      break; 

    

   case 1: // UNWEDGE 

      if(stuck) reward=-3.0;                        

         else  { 

            if ((!stuck)&&(forward)) reward=1.0;   

               else reward=0.0;                   

               }       

      break; 

       

   case 2: // FIND               

     

      break; 

   }   

} 

 

/*Selecció d’acció per un estat determinat mitjançant la formula de 

  asignació de probabilitats: P(ai|x) = [Q(x,ai)+1]/[|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

  simplificada*/ 

void Select_action(float Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0; 

 float random,p=0.0,ptot=0.0; 

 int1 det=0; 

  

 random=((rand()/(RAND_MAX+1.0))*1.0); // Obtenció aleatoria de 0 a 1.0 
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 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) ptot = ptot + (exp((Q[state][i])/0.5)); 

  

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) 

 { 

   p= p +((exp((Q[state][i])/0.5))/ptot); // 

   if ((random<p)&&(det==0)) 

   { 

      a_qmax=i; 

      det=1; 

   } 

 } 

 /* Busqueda de l’acció amb el Valor Q màxim */ 

/* for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) 

   if(Q[state][i] > Q[state][a_qmax]) a_qmax = i; 

*/ 

  action= a_qmax; 

} 

 

/*Realizació de l’acció seleccionada*/ 

void Do_action() 

{ 

switch (action) 

   { 

   case 0: 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0));  

      forward=1;  

      break; 

   

   case 1: 

      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,LEFT,ANGLE,7); 
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      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

       

   case 2: 

      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED ,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,7); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

  } 

} 

 

// Detecció de bloqueig mitjançant la distancia transcurreguda cada 800ms 

// es filtra quan el moway ha realitzat un gir (forward=0) 

#int_TIMER0 

TIMER0_isr()  

{ 

if (!forward) // Si no está avançant es inicialitza n_int i n_int2 

{   

   n_int=0; 

   n_int2=0; 

   MOT_RST(RST_KM); // Es reseteja el valor de KM 

} 

          

   else if (n_int2<3) n_int2++; 

 

   if (n_int2==3) // Han passat 200ms des de l’últim gir 

   { 

      if(n_int==6) // Lectura cada 400ms despres de 200ms d’avanç 

         { 

         n_int=0;     
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         while (MOT_FDBCK (STATUS_KM));   // Lectura del registre KM 

         if ((MOT_STATUS_DATA_0<25)) stuck=1; 

         else //stuck=0; 

         MOT_RST(RST_KM); // Es reseteja el valor de KM 

         } 

      else n_int++; 

      } 

} 

 

//*************************************************************************** 

void main() 

{ 

float push_beta=   0.3,  unwedge_beta= 0.3;   

float push_gamma=  0.1,  unwedge_gamma=0.1;   

 

//Configuració PIC per utilitzar sensors i motors 

SEN_CONFIG(); 

MOT_CONFIG(); 

//*************************************************************************** 

 

//Inicializació de la memoria ROM i les matrius d’aprenentatge 

clearmemory(); 

InitQfunc(); 

Save_LT(); //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

delay_ms(2000); //Espera un temps per llegir el valor dels sensors 

//*************************************************************************** 

 

//Configuració TIMER 0 (interrupció cada 65,5ms comprobació de bloqueig) 

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_BIT); 

enable_interrupts(INT_TIMER0); 

enable_interrupts(global); 

set_timer0(0);  
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//*************************************************************************** 

 

while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

behavior=FIND; 

 

while((PUSH_n_test<N_TESTS)||(UNWEDGE_n_test<N_TESTS))    

     

{  

   MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

   state = GetState();        //Actualizació de l’estat      

   Aplicability_function();   //Funció d’aplicabilitat 

   MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

    

   switch (behavior)  

   { 

   case 0: // PUSH  

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_ON(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Activació led verd superior 

      Select_action(RL_PUSH);    //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                  

      Get_Reward();             //Obtenció de la recompensa  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&PUSH_av,&PUSH_measure,NO_OF_MEASURES_PUSH,&PUSH_n_test, 

                  &PUSH_index);  //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max(RL_PUSH);          //Obtenció valor màxim al nou estat 

      /*Actualizació de la matriu d’aprenentatge */ 

      RL_PUSH[state][action]= RL_PUSH[state][action]*(1.0-push_beta) 

                                 +push_beta*(reward+push_gamma*Q_max);  
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      break; 

   

   case 1: // UNWEDGE  

      

      LED_TOP_RED_ON_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Intermitencia led rojo superior 

      Select_action(RL_UNWEDGE); //Selecció d’acció 

      Do_action();             //Realizació de l’acció seleccionada  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                    

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&UNWEDGE_av,&UNWEDGE_measure,NO_OF_MEASURES_UNWEDGE, 

                   &UNWEDGE_n_test,&UNWEDGE_index); 

                                 //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max (RL_UNWEDGE);      //Obtenció valor màxim al nou estat 

      /*Actualizació de la matriu d’aprenentatge */ 

      RL_UNWEDGE[state][action]=RL_UNWEDGE[state][action]*(1.0-unwedge_beta) 

                                 +unwedge_beta*(reward+unwedge_gamma*Q_max);  

      break; 

       

   case 2: // FIND  

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_ON();LED_L_ON();     //Activació leds frontals 

      action=0; 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      break; 

       

   } 
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   MOWAY_LINE();                 //Comproba la linea 

    

} 

Save_LT();                       //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

MOT_STR(0,FWD,TIME,0);           //FIN TEST 

    

//****************************************************************************** 

} 

//****************************************************************************** 
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Pushing box V2.0 

#include <16F876A.h> 

#DEVICE ADC= 8 

#use delay(clock=4000000) 

 

//***************************[MOWAY´S LIBRARIES]***************************** 

#include "lib_mot_moway.h" 

#include "lib_sen_moway.h" 

#include "stdlib.h" 

#include "math.h" 

//*************************************************************************** 

 

#define EEPROM_SIZE 256 

 

#define senObsMinL0 244 /* sensibilitat per el reset detecció esquerra */ 

#define senObsMinL1 254 /* sensibilitat per el set detecció esquerra */ 

#define senObsMinR0 203 /* sensibilitat per el reset detecció dreta */  

#define senObsMinR1 213 /* sensibilitat per el set detecció dreta */  

 

/*Timeout de cada comportament*/ 

#define HISTORY_MEM_PUSH      5   

#define HISTORY_MEM_UNWEDGE   2  

 

#define MEDIUM_SPEED             70 /*Velocitat mitja moway*/ 

#define NO_SENSOR_STATES         4  /*Nº d’estats (2^no_sensors=2)*/ 

#define NO_ACTIONS               3  /*Nº d’accions  (forward, left, right)*/ 

#define LT_SIZE NO_SENSOR_STATES*NO_ACTIONS /*Tamany de la matriu  

 

/*Nº de mostres per càlcul de la mitja de recompensa a cada iteració*/ 

#define NO_OF_MEASURES_PUSH      10   

#define NO_OF_MEASURES_UNWEDGE   5 
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#define N_TESTS   16 

 

#define PUSH      0  

#define UNWEDGE   1  

#define FIND      2  

 

int8  RL_PUSH [NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];   // Matriu RL EMPENYER  

int8  RL_UNWEDGE[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]; // Matriu RL DESBLOQUEJAR 

 

int8  PUSH_history=HISTORY_MEM_PUSH,      UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;    

int8  PUSH_n_test= 0,                       UNWEDGE_n_test= 0;                       

int8  PUSH_index=  0x60,                    UNWEDGE_index=  0x70;                   

int8  PUSH_measure=0,                       UNWEDGE_measure=0;                       

float PUSH_av=     0.0,                     UNWEDGE_av=     0.0;                                

 

 

int8  n_int=0, n_int2=0, behavior, state, new_state, action, Q_max, reward; 

int1  forward, stuck, ObjectFound, bump; 

int8 index=0; 

 

 

//----------------------------------------------------- 

//-------------     LEARNING TABLE  ------------------- 

// 

/*Esborrat de la memoria ROM*/ 

void Clearmemory(void)   

{ 

int8 i; 

   for (i=PUSH_index;i<(255);i++) 

   write_eeprom(0x00+(i), 255); 

} 
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/*Inicializació matriu d’aprenentatge*/ 

void InitQfunc(void)     

{ 

   int8 i,j; 

   for(i=0;i<NO_SENSOR_STATES;i++) 

      for(j=0;j<NO_ACTIONS;j++) 

      { 

         RL_PUSH[i][j] = 0;  

         RL_UNWEDGE[i][j] = 0;          

      }                 

         

} 

 

/*Copia les matrius en ROM*/ 

void Save_LT (void)      

{ 

   int8 i,j; 

   for (i=0; i<NO_SENSOR_STATES; ++i) 

   { 

     for (j=0; j<NO_ACTIONS; ++j) 

     { 

         write_eeprom(0x00+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_PUSH[i][j])); 

         write_eeprom(0x10+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_UNWEDGE[i][j])); 

      } 

   } 

} 

 

/*Càlcul de la recompensa mitja de cada iteració*/ 

void Save_reward (float* av,int* measure,int NO_OF_MEASURES, 

                  int* n_test,int* index) 

{ 
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 (*av)+=(reward-3.0); 

 (*measure)++; 

      

 if ((*measure)==NO_OF_MEASURES)  

 { 

     if ((*n_test)<N_TESTS){ 

         write_eeprom((*index)++,(int8)((*av)*10.0/(float)(NO_OF_MEASURES))); 

         (*n_test)++; 

         (*av)=0; 

         (*measure)=0; 

         } 

 } 

} 

 

/*Actualizació de la matriu d’aprenentatge */ 

void Update_RL (int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

  int8 f=0; 

   

      if (Q[state][action]<100) 

      { 

      if (Q_max>=32) f=2; 

         else if (Q_max>=16) f=1; 

      } 

   

   if ((Q[state][action]+reward+f)>240) 

         Q[state][action]=243; 

      else  

         Q[state][action]=(Q[state][action])+reward+f; 

    

      if ((Q[state][action])>3)  

         Q[state][action]=Q[state][action]-3; 
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         else Q[state][action]=0; 

} 

 

//Funció que comproba la linea 

void MOWAY_LINE(void) 

{ 

   int1 f; 

   //Comproba el valor digital dels sensors. 

   SEN_LINE_DIG(); 

 

   //Si es troba linea 

   if(SEN_LINE_L==1 || SEN_LINE_R==1) 

   { 

      f=forward; // es guarda l’estat anterior a girar 

      forward=0; // es pasa l’estat forward a 0 per que no detecti bloqueig 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,30); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

      forward=f; // es recupera l’estat anterior a girar      

   } 

} 

 

/* Búsqueda de l’acció amb el Valor Q màxim  */ 

void Get_max (int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0;     

  

   for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) 

      if(Q[new_state][i] > Q[new_state][a_qmax]) a_qmax = i;  

    

   Q_max = Q[new_state][a_qmax]; 

} 
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/*Funció aplicabilitat*/ 

void Aplicability_function (void)            

{ 

 

switch (behavior) 

   { 

   case 0: // PUSH 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else {   

            if (ObjectFound) {behavior=PUSH;} //Es cambia bump per ObjectFound                               

              else { if (PUSH_history>0)  

                     {PUSH_history=PUSH_history-1; behavior=PUSH;} 

                     else {behavior=FIND;}  

                  }                                                  //->FIND 

            } 

      break; 

   

   case 1: // UNWEDGE 

       

      if (stuck) 

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}      

      else  { 

            if (bump) {behavior=PUSH;}                               //->PUSH 

               else { if (UNWEDGE_history>0) 

                        {UNWEDGE_history=UNWEDGE_history-1; behavior=UNWEDGE;} 

                      else  {behavior=FIND;} 

                     }                                              //->FIND 

            } 

      if (!ObjectFound) stuck=0; //Es reseteja l’estat de bloqueig si no 

                                   //es detecta objete       
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      break; 

       

   case 2: // FIND 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else  { 

            if (ObjectFound) behavior=PUSH; //Es cambia bump per ObjectFound  

                                                                     //->PUSH 

               else behavior=FIND;                            

            }          

      break;  

   } 

} 

 

/*Actualizació de l’estat segons els sensors*/ 

int GetState(void) 

{ 

 int s=0; 

 int1 L=0,R=0,READ_OK=0; 

 

 while (READ_OK==0) READ_OK=SEN_OBS_ANALOG(); 

  

 if(SEN_OBS_L>senObsMinL1) L=1; 

   else if (SEN_OBS_L<senObsMinL0) L=0; 

 

 if(SEN_OBS_R>senObsMinR1) R=1; 

   else if (SEN_OBS_R<senObsMinR0) R=0; 

  

 if(L==1) s++;    

 if(R==1) s+=2;   

  

  switch (s) 
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   { 

   case 0:  bump=0; ObjectFound=0;  //No detecta objete 

            break; 

             

   case 1:  bump=0; ObjectFound=1;  //Detecta objete a la esquerra 

            break;    

             

   case 2:  bump=0; ObjectFound=1;  //Detecta objete a la dreta 

            break;  

             

   case 3:  bump=1; ObjectFound=1;  //Detecta objete en els dos sensors (bump) 

            break;              

   } 

 return(s); 

} 

  

/*Obtenció de recompensa*/ 

void Get_Reward(void) 

{ 

 switch (behavior)  

   { 

   case 0: // PUSH  

      if((forward==1)&(bump)) reward=4;         // +1 

         else { 

            if (!bump) reward=0;                // -3 

            else reward=3;                      //  0 

               } 

      break; 

    

   case 1: // UNWEDGE 

      if(stuck) reward=0;                       // -3 

         else  { 
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            if ((!stuck)&&(forward)) reward=4;  // +1 

               else reward=3;                   //  0 

               }       

      break; 

       

   case 2: // FIND 

   

      break; 

   }   

} 

 

/*Selecció d’acció per un estat determinat mitjançant la formula de 

  asignació de probabilitats: P(ai|x) = [Q(x,ai)+1]/[|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

  simplificada*/ 

void Select_action(int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0, x=0, random; 

 int1 det=0; 

  

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) x=x+(Q[state][i]);//Obtención SUM(Q(x,ak) 

 x=x+NO_ACTIONS;                            //Obtención [|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

  

 // nº aleatori de 0 a [|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

 random=(int)((rand()/(RAND_MAX+1.0))*x);  

  

 x=0; 

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) //Búsqueda de l’acció seleccionada 

 { 

   x=x+(Q[state][i])+1; // 

   if ((random<x)&&(det==0)) 

   { 

      a_qmax=i; 
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      det=1; 

   } 

 } 

  action= a_qmax; 

} 

 

/*Realizació de l’acció seleccionada*/ 

void Do_action() 

{ 

switch (action) 

   { 

   case 0: 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0));  

      forward=1;  

      break; 

   

   case 1: 

      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,LEFT,ANGLE,7); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

       

   case 2: 

      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED ,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,7); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

  } 

} 
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// Detecció de bloqueig mitjançant la distancia transcurreguda cada 800ms 

// es filtra quan el moway ha realitzat un gir (forward=0) 

#int_TIMER0 

TIMER0_isr()  

{ 

   if (forward==0) // Si no está avançant s’inicialitzen els contadors n_int i n_int2 

      {   

         n_int=0; 

         n_int2=0; 

         MOT_RST(RST_KM); // Es reseteja el valor de KM 

      } 

    

   else if (n_int2<3) n_int2++; 

 

   if (n_int2==3) // Han passat 200ms des de l’últim gir 

   { 

      if(n_int==6) // Lectura cada 200ms despres dels 400ms primers d’avanç 

         { 

         n_int=0;     

         while (MOT_FDBCK (STATUS_KM));   // Lectura del registre KM 

         if (MOT_STATUS_DATA_0<28) stuck=1;  

         MOT_RST(RST_KM); // Es reseteja el valor de KM 

         } 

      else n_int++; 

      } 

} 

 

 

//*************************************************************************** 

void main() 

{ 

//Configuració PIC per utilitzar sensors i motors 
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SEN_CONFIG(); 

MOT_CONFIG(); 

//*************************************************************************** 

 

//Inicializació de la memoria ROM i les matrius d’aprenentatge 

clearmemory(); 

InitQfunc(); 

Save_LT(); //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

delay_ms(2000); //Espera un temps per llegir el valor dels sensors 

//*************************************************************************** 

 

//Configuració TIMER 0 (interrupció cada 65,5ms comprobació de bloqueig) 

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_BIT); 

enable_interrupts(INT_TIMER0); 

enable_interrupts(global); 

set_timer0(0);  

//*************************************************************************** 

 

while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

 

behavior=FIND; 

 

while((PUSH_n_test<N_TESTS)||(UNWEDGE_n_test<N_TESTS))    

     

{  

   MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

   state = GetState();        //Actualizació de l’estat      

   Aplicability_function();   //Funció d’aplicabilitat 

   MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

    

   switch (behavior)  

   { 
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   case 0: // PUSH  

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_ON(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Activació led verd superior 

      Select_action(RL_PUSH);    //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                  

      Get_Reward();             //Obtenció de la recompensa  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&PUSH_av,&PUSH_measure,NO_OF_MEASURES_PUSH,&PUSH_n_test, 

                  &PUSH_index);  //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max(RL_PUSH);          //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_PUSH);        //Actualizació Matriu RL    

      break; 

   

   case 1: // UNWEDGE  

      

      LED_TOP_RED_ON_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Intermitencia led rojo superior 

      Select_action(RL_UNWEDGE); //Selecció d’acció 

      Do_action();             //Realizació de l’acció seleccionada  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                    

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&UNWEDGE_av,&UNWEDGE_measure,NO_OF_MEASURES_UNWEDGE, 

                   &UNWEDGE_n_test,&UNWEDGE_index); 

                                 //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max (RL_UNWEDGE);      //Obtenció valor màxim al nou estat 
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      Update_RL(RL_UNWEDGE);     //Actualizació Matriu RL 

      break; 

       

   case 2: // FIND  

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_ON();LED_L_ON();     //Activació leds frontals 

      action=0; 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      break; 

       

   } 

   MOWAY_LINE();                 //Comproba la linea 

    

} 

Save_LT();                       //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

MOT_STR(0,FWD,TIME,0);           //FIN TEST 

    

//****************************************************************************** 

} 

//****************************************************************************** 
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Pushing box V2.1 

#include <16F876A.h> 

#DEVICE ADC= 8 

#use delay(clock=4000000) 

 

//***************************[MOWAY´S LIBRARIES]***************************** 

#include "lib_mot_moway.h" 

#include "lib_sen_moway.h" 

#include "stdlib.h" 

#include "math.h" 

//*************************************************************************** 

 

#define EEPROM_SIZE 256 

 

#define senObsMinL0 244 /* sensibilitat per el reset detecció esquerra */ 

#define senObsMinL1 254 /* sensibilitat per el set detecció esquerra */ 

#define senObsMinR0 203 /* sensibilitat per el reset detecció dreta */  

#define senObsMinR1 213 /* sensibilitat per el set detecció dreta */  

 

/*Timeout de cada comportament*/ 

#define HISTORY_MEM_PUSH      5   

#define HISTORY_MEM_UNWEDGE   2  

#define HISTORY_MEM_FIND      5  

 

#define MEDIUM_SPEED             70 /*Velocitat mitja moway*/ 

#define NO_SENSOR_STATES         4  /*Nº d’estats (2^no_sensors=2)*/ 

#define NO_ACTIONS               3  /*Nº d’accions  (forward, left, right)*/ 

#define LT_SIZE NO_SENSOR_STATES*NO_ACTIONS /*Tamany de la matriu  

 

/*Nº de mostres per càlcul de la mitja de recompensa a cada iteració*/ 
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#define NO_OF_MEASURES_PUSH      10   

#define NO_OF_MEASURES_UNWEDGE   5 

#define NO_OF_MEASURES_FIND      10 

 

#define N_TESTS   16 

 

#define PUSH      0  

#define UNWEDGE   1  

#define FIND      2  

 

int8  RL_PUSH [NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];   // Matriu RL EMPENYER  

int8  RL_UNWEDGE[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]; // Matriu RL DESBLOQUEJAR 

int8  RL_FIND[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];    // Matriu RL BUSCAR  

 

int8  PUSH_history=HISTORY_MEM_PUSH,       UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;    

int8  PUSH_n_test= 0,                       UNWEDGE_n_test= 0;                       

int8  PUSH_index=  0x60,                    UNWEDGE_index=  0x70;                   

int8  PUSH_measure=0,                      UNWEDGE_measure=0;                       

float PUSH_av=     0.0,                     UNWEDGE_av=     0.0;                     

 

int8  FIND_history=HISTORY_MEM_FIND;      

int8  FIND_n_test= 0;                     

int8  FIND_index=  0x80;                  

int8  FIND_measure=0;                     

float FIND_av=     0.0;                   

 

 

int8  n_int=0, n_int2=0, behavior, state, new_state, action, Q_max, reward; 

int1  forward, stuck, ObjectFound, bump; 

 

 

//----------------------------------------------------- 
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//-------------     LEARNING TABLE  ------------------- 

// 

/*Esborrat de la memoria ROM*/ 

void Clearmemory(void)   

{ 

int8 i; 

   for (i=PUSH_index;i<(255);i++) 

   write_eeprom(0x00+(i), 255); 

} 

 

/*Inicializació matriu d’aprenentatge*/ 

void InitQfunc(void)     

{ 

   int8 i,j; 

   for(i=0;i<NO_SENSOR_STATES;i++) 

      for(j=0;j<NO_ACTIONS;j++) 

      { 

         RL_PUSH[i][j] = 0;  

         RL_UNWEDGE[i][j] = 0;  

         RL_FIND[i][j] = 0;  

          

      }                 

         

} 

 

/*Copia les matrius en ROM*/ 

void Save_LT (void)      

{ 

   int8 i,j; 

   for (i=0; i<NO_SENSOR_STATES; ++i) 

   { 

     for (j=0; j<NO_ACTIONS; ++j) 
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     { 

         write_eeprom(0x00+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_PUSH[i][j])); 

         write_eeprom(0x10+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_UNWEDGE[i][j])); 

         write_eeprom(0x20+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_FIND[i][j])); 

      } 

   } 

} 

 

/*Càlcul de la recompensa mitja de cada iteració*/ 

void Save_reward (float* av,int* measure,int NO_OF_MEASURES, 

                  int* n_test,int* index) 

{ 

 (*av)+=(reward-3.0); 

 (*measure)++; 

      

 if ((*measure)==NO_OF_MEASURES)  

 { 

     if ((*n_test)<N_TESTS){ 

         write_eeprom((*index)++,(int8)((*av)*10.0/(float)(NO_OF_MEASURES))); 

         (*n_test)++; 

         (*av)=0; 

         (*measure)=0; 

         } 

 } 

} 

 

/*Actualizació de la matriu d’aprenentatge */ 

void Update_RL (int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

  int8 f=0; 

   

      if (Q[state][action]<100) 
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      { 

      if (Q_max>=32) f=2; 

         else if (Q_max>=16) f=1; 

      } 

   

   if ((Q[state][action]+reward+f)>240) 

         Q[state][action]=243; 

      else  

         Q[state][action]=(Q[state][action])+reward+f; 

    

      if ((Q[state][action])>3)  

         Q[state][action]=Q[state][action]-3; 

         else Q[state][action]=0; 

} 

 

//Funció que comproba la linea 

void MOWAY_LINE(void) 

{ 

   int1 f; 

   //Comproba el valor digital dels sensors. 

   SEN_LINE_DIG(); 

 

   //Si es troba linea línea 

   if(SEN_LINE_L==1 || SEN_LINE_R==1) 

   { 

      f=forward; // es guarda l’estat anterior a girar 

      forward=0; // es pasa l’estat forward a 0 per que no detecti bloqueig 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,30); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

      forward=f; // es recupera l’estat anterior a girar      

   } 
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} 

 

/* Búsqueda de l’acció amb el Valor Q màxim  */ 

void Get_max (int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0;     

  

   for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) 

      if(Q[new_state][i] > Q[new_state][a_qmax]) a_qmax = i;  

    

   Q_max = Q[new_state][a_qmax]; 

} 

 

/*Funció aplicabilitat*/ 

void Aplicability_function (void)            

{ 

 

switch (behavior) 

   { 

   case 0: // PUSH 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else {   

            if (ObjectFound) {behavior=PUSH;} //Es cambia bump per ObjectFound                               

              else { if (PUSH_history>0)  

                     {PUSH_history=PUSH_history-1; behavior=PUSH;} 

                     else {FIND_history=HISTORY_MEM_FIND;behavior=FIND;}  

                  }                                                  //->FIND 

            } 

      break; 

   

   case 1: // UNWEDGE 
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      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}      

      else  { 

            if (bump) {behavior=PUSH;}                               //->PUSH 

               else { if (UNWEDGE_history>0) 

                        {UNWEDGE_history=UNWEDGE_history-1; behavior=UNWEDGE;} 

                      else  {FIND_history=HISTORY_MEM_FIND;behavior=FIND;} 

                     }                                               //->FIND 

            } 

      if (!ObjectFound) stuck=0; //Es reseteja l’estat de bloqueig si no 

                                 //es detecta objete   

      break; 

       

   case 2: // FIND 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else  { 

            if (ObjectFound) behavior=PUSH; //Es cambia bump per ObjectFound  

                                                                     //->PUSH 

               else behavior=FIND;                            

            }          

      break;  

   } 

} 

 

/*Actualizació de l’estat segons els sensors*/ 

int GetState(void) 

{ 

 int s=0; 

 int1 L=0,R=0,READ_OK=0; 

 

 while (READ_OK==0) READ_OK=SEN_OBS_ANALOG(); 
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 if(SEN_OBS_L>senObsMinL1) L=1; 

   else if (SEN_OBS_L<senObsMinL0) L=0; 

 

 if(SEN_OBS_R>senObsMinR1) R=1; 

   else if (SEN_OBS_R<senObsMinR0) R=0; 

  

 if(L==1) s++;    

 if(R==1) s+=2;   

  

 switch (s) 

   { 

   case 0:  bump=0; ObjectFound=0;  //No detecta objete 

            break; 

             

   case 1:  bump=0; ObjectFound=1;  //Detecta objete a la esquerra 

            break;    

             

   case 2:  bump=0; ObjectFound=1;  //Detecta objete a la dreta 

            break;  

             

   case 3:  bump=1; ObjectFound=1;  //Detecta objete en els dos sensors (bump) 

            break;              

   } 

 return(s); 

} 

 

/*Obtenció de recompensa*/  

void Get_Reward(void) 

{ 

 switch (behavior)  

   { 
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   case 0: // PUSH  

      if((forward==1)&(bump)) reward=4;         // +1 

         else { 

            if (!bump) reward=0;                // -3 

            else reward=3;                      //  0 

               } 

      break; 

    

   case 1: // UNWEDGE 

      if(stuck) reward=0;                       // -3 

         else  { 

            if ((!stuck)&&(forward)) reward=4;  // +1 

               else reward=3;                   //  0 

               }       

      break; 

       

   case 2: // FIND 

      if((forward==1)&(ObjectFound)) reward=6;  // +3 

         else { 

            if (!ObjectFound) reward=2;         // -1 

            else reward=3;                      //  0 

               } 

      break; 

   }   

} 

 

/*Selecció d’acció per un estat determinat mitjançant la formula de 

  asignació de probabilitats: P(ai|x) = [Q(x,ai)+1]/[|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

  simplificada*/ 

void Select_action(int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0, x=0, random; 
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 int1 det=0; 

  

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) x=x+(Q[state][i]);//Obtención SUM(Q(x,ak) 

 x=x+NO_ACTIONS;                            //Obtención [|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

  

 // nº aleatori de 0 a [|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

 random=(int)((rand()/(RAND_MAX+1.0))*x);  

  

 x=0; 

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) //Búsqueda de l’acció seleccionada 

 { 

   x=x+(Q[state][i])+1; // 

   if ((random<x)&&(det==0)) 

   { 

      a_qmax=i; 

      det=1; 

   } 

 } 

  action= a_qmax; 

} 

 

/*Realizació de l’acció seleccionada*/ 

void Do_action() 

{ 

switch (action) 

   { 

   case 0: 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0));  

      forward=1;  

      break; 

   

   case 1: 
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      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,LEFT,ANGLE,7); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

       

   case 2: 

      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED ,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,7); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

  } 

} 

 

// Detecció de bloqueig mitjançant la distancia transcurreguda cada 800ms 

// es filtra quan el moway ha realitzat un gir (forward=0) 

#int_TIMER0 

TIMER0_isr()  

{ 

if (!forward) // Si no está avançant es inicialitza n_int i n_int2 

{   

   n_int=0; 

   n_int2=0; 

   MOT_RST(RST_KM); // Es reseteja el valor de KM 

} 

          

   else if (n_int2<3) n_int2++; 

 

   if (n_int2==3) // Han passat 200ms des de l’últim gir 

   { 

      if(n_int==6) // Lectura cada 400ms despres de 200ms d’avanç 
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         { 

         n_int=0;     

         while (MOT_FDBCK (STATUS_KM));   // Lectura del registre KM 

         if ((MOT_STATUS_DATA_0<28)) stuck=1; 

         MOT_RST(RST_KM); // Es reseteja el valor de KM 

         } 

      else n_int++; 

      } 

} 

 

//*************************************************************************** 

void main() 

{ 

//Configuració PIC per utilitzar sensors i motors 

SEN_CONFIG(); 

MOT_CONFIG(); 

//*************************************************************************** 

 

//Inicializació de la memoria ROM i les matrius d’aprenentatge 

clearmemory(); 

InitQfunc(); 

Save_LT(); //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

delay_ms(2000); //Espera un temps per llegir el valor dels sensors 

//*************************************************************************** 

 

//Configuració TIMER 0 (interrupció cada 65,5ms comprobació de bloqueig) 

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_BIT); 

enable_interrupts(INT_TIMER0); 

enable_interrupts(global); 

set_timer0(0);  

//*************************************************************************** 
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while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

behavior=FIND; 

 

while((PUSH_n_test<N_TESTS)||(UNWEDGE_n_test<N_TESTS)||(FIND_n_test<N_TESTS))    

     

{  

   MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

   state = GetState();        //Actualizació de l’estat      

   Aplicability_function();   //Funció d’aplicabilitat 

   MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

    

   switch (behavior)  

   { 

   case 0: // PUSH  

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_ON(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Activació led verd superior 

      Select_action(RL_PUSH);    //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                  

      Get_Reward();             //Obtenció de la recompensa  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&PUSH_av,&PUSH_measure,NO_OF_MEASURES_PUSH,&PUSH_n_test, 

                  &PUSH_index);  //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max(RL_PUSH);          //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_PUSH);        //Actualizació Matriu RL    

      break; 

   

   case 1: // UNWEDGE  
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      LED_TOP_RED_ON_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Intermitencia led rojo superior 

      Select_action(RL_UNWEDGE); //Selecció d’acció 

      Do_action();             //Realizació de l’acció seleccionada  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                    

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&UNWEDGE_av,&UNWEDGE_measure,NO_OF_MEASURES_UNWEDGE, 

                   &UNWEDGE_n_test,&UNWEDGE_index); 

                                 //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max (RL_UNWEDGE);      //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_UNWEDGE);     //Actualizació Matriu RL 

      break; 

       

   case 2: // FIND  

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_ON();LED_L_ON();     //Activació leds frontals 

      Select_action(RL_FIND);    //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                  

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&FIND_av,&FIND_measure,NO_OF_MEASURES_FIND, 

                     &FIND_n_test,&FIND_index); 

      Get_max (RL_FIND);         //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_FIND);        //Actualizació Matriu RL    

      break; 
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   } 

   MOWAY_LINE();                 //Comproba la linea 

    

} 

Save_LT();                       //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

MOT_STR(0,FWD,TIME,0);           //FIN TEST 

    

//****************************************************************************** 

} 

//****************************************************************************** 
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Pushing box V2.2 

#include <16F876A.h> 

#DEVICE ADC= 8 

#use delay(clock=4000000) 

 

//***************************[MOWAY´S LIBRARIES]***************************** 

#include "lib_mot_moway.h" 

#include "lib_sen_moway.h" 

#include "stdlib.h" 

#include "math.h" 

//*************************************************************************** 

 

#define EEPROM_SIZE 256 

 

#define senObsMinL0 244 /* sensibilitat per el reset detecció esquerra */ 

#define senObsMinL1 254 /* sensibilitat per el set detecció esquerra */ 

#define senObsMinR0 203 /* sensibilitat per el reset detecció dreta */  

#define senObsMinR1 213 /* sensibilitat per el set detecció dreta */  

 

/*Timeout de cada comportament*/ 

#define HISTORY_MEM_PUSH      0   

#define HISTORY_MEM_UNWEDGE   2  

#define HISTORY_MEM_FIND      5  

#define HISTORY_MEM_ALIGN     5   

#define HISTORY_MEM_PURSUE    5   

#define HISTORY_MEM_WANDER    10  

 

#define MEDIUM_SPEED             70 /*Velocitat mitja moway*/ 

#define NO_SENSOR_STATES         4  /*Nº d’estats (2^no_sensors=2)*/ 

#define NO_ACTIONS               3  /*Nº d’accions  (forward, left, right)*/ 
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#define LT_SIZE NO_SENSOR_STATES*NO_ACTIONS /*Tamany de la matriu  

 

/*Nº de mostres per càlcul de la mitja de recompensa a cada iteració*/ 

#define NO_OF_MEASURES_PUSH      10   

#define NO_OF_MEASURES_UNWEDGE   5 

#define NO_OF_MEASURES_FIND      10 

#define NO_OF_MEASURES_ALIGN     10 

#define NO_OF_MEASURES_PURSUE    10 

#define NO_OF_MEASURES_WANDER    10 

 

#define N_TESTS   16 

 

#define PUSH      0  

#define UNWEDGE   1  

#define FIND      2  

#define ALIGN     3  

#define PURSUE    4  

#define WANDER    5  

 

int8  RL_PUSH [NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];   // Matriu RL EMPENYER  

int8  RL_UNWEDGE[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]; // Matriu RL DESBLOQUEJAR 

int8  RL_FIND[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];    // Matriu RL BUSCAR  

int8  RL_ALIGN[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];   // Matriu RL ALINEAR 

int8  RL_PURSUE[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];  // Matriu RL APROXIMARSE  

int8  RL_WANDER[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];  // Matriu RL EXPLORAR  

 

int8  PUSH_history=HISTORY_MEM_PUSH,      UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;    

int8  PUSH_n_test= 0,                     UNWEDGE_n_test= 0;                       

int8  PUSH_index=  0x60,                  UNWEDGE_index=  0x70;                   

int8  PUSH_measure=0,                     UNWEDGE_measure=0;                       

float PUSH_av=     0.0,                   UNWEDGE_av=     0.0;                     
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int8  FIND_history=HISTORY_MEM_FIND,      ALIGN_history=HISTORY_MEM_ALIGN; 

int8  FIND_n_test= 0,                     ALIGN_n_test= 0; 

int8  FIND_index=  0x80,                  ALIGN_index=  0x90; 

int8  FIND_measure=0,                     ALIGN_measure=0; 

float FIND_av=     0.0,                   ALIGN_av=     0.0; 

 

int8  PURSUE_history=HISTORY_MEM_PURSUE,  WANDER_history=HISTORY_MEM_WANDER; 

int8  PURSUE_n_test= 0,                   WANDER_n_test= 0; 

int8  PURSUE_index=  0xA0,                WANDER_index=  0xB0; 

int8  PURSUE_measure=0,                   WANDER_measure=0; 

float PURSUE_av=     0.0,                 WANDER_av=     0.0; 

 

int8  n_int=0, n_int2=0, behavior, state, new_state, action, Q_max, reward; 

int1  forward, stuck, ObjectFound, bump; 

 

 

//----------------------------------------------------- 

//-------------     LEARNING TABLE  ------------------- 

// 

/*Esborrat de la memoria ROM*/ 

void Clearmemory(void)   

{ 

int8 i; 

   for (i=PUSH_index;i<(255);i++) 

   write_eeprom(0x00+(i), 255); 

} 

 

/*Inicializació matriu d’aprenentatge*/ 

void InitQfunc(void)     

{ 

   int8 i,j; 

   for(i=0;i<NO_SENSOR_STATES;i++) 
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      for(j=0;j<NO_ACTIONS;j++) 

      { 

         RL_PUSH[i][j] = 0;  

         RL_UNWEDGE[i][j] = 0;  

         RL_FIND[i][j] = 0;  

         RL_ALIGN[i][j] = 0;  

         RL_PURSUE[i][j] = 0;  

         RL_WANDER[i][j] = 0; 

      }                 

         

} 

 

/*Copia les matrius en ROM*/ 

void Save_LT (void)      

{ 

   int8 i,j; 

   for (i=0; i<NO_SENSOR_STATES; ++i) 

   { 

     for (j=0; j<NO_ACTIONS; ++j) 

     { 

         write_eeprom(0x00+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_PUSH[i][j])); 

         write_eeprom(0x10+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_UNWEDGE[i][j])); 

         write_eeprom(0x20+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_FIND[i][j])); 

         write_eeprom(0x30+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_ALIGN[i][j])); 

         write_eeprom(0x40+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_PURSUE[i][j])); 

         write_eeprom(0x50+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_WANDER[i][j])); 

     } 

   } 

} 

 

/*Càlcul de la recompensa mitja de cada iteració*/ 

void Save_reward (float* av,int* measure,int NO_OF_MEASURES, 
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                  int* n_test,int* index) 

{ 

 (*av)+=(reward-3.0); 

 (*measure)++; 

      

 if ((*measure)==NO_OF_MEASURES)  

 { 

     if ((*n_test)<N_TESTS){ 

         write_eeprom((*index)++,(int8)((*av)*10.0/(float)(NO_OF_MEASURES))); 

         (*n_test)++; 

         (*av)=0; 

         (*measure)=0; 

         } 

 } 

} 

 

/*Actualizació de la matriu d’aprenentatge */ 

void Update_RL (int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

  int8 f=0; 

   

      if (Q[state][action]<100) 

      { 

      if (Q_max>=32) f=2; 

         else if (Q_max>=16) f=1; 

      } 

   

   if ((Q[state][action]+reward+f)>240) 

         Q[state][action]=243; 

      else  

         Q[state][action]=(Q[state][action])+reward+f; 
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      if ((Q[state][action])>3)  

         Q[state][action]=Q[state][action]-3; 

         else Q[state][action]=0; 

} 

 

//Funció que comproba la linea 

void MOWAY_LINE(void) 

{ 

   int1 f; 

   //Comproba el valor digital dels sensors. 

   SEN_LINE_DIG(); 

 

   //Si es troba linea línea 

   if(SEN_LINE_L==1 || SEN_LINE_R==1) 

   { 

      f=forward; // es guarda l’estat anterior a girar 

      forward=0; // es pasa l’estat forward a 0 per que no detecti bloqueig 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,30); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

      forward=f; // es recupera l’estat anterior a girar      

   } 

} 

 

/* Búsqueda de l’acció amb el Valor Q màxim  */ 

void Get_max (int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0;     

  

   for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) 

      if(Q[new_state][i] > Q[new_state][a_qmax]) a_qmax = i;  
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   Q_max = Q[new_state][a_qmax]; 

} 

 

/*Funció aplicabilitat*/ 

void Aplicability_function (void)            

{ 

 

switch (behavior) 

   { 

   case 0: // PUSH 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else {   

            if (bump) {behavior=PUSH;}                               //->PUSH 

            else  {ALIGN_history=HISTORY_MEM_ALIGN;behavior=ALIGN;}  //->ALIGN   

            } 

      break; 

   

   case 1: // UNWEDGE 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else  { 

            if (UNWEDGE_history>0)  

               {UNWEDGE_history=UNWEDGE_history-1; behavior=UNWEDGE;} 

               else  {WANDER_history=HISTORY_MEM_WANDER;behavior=WANDER;} 

            }                                                         //->WANDER 

      if (!ObjectFound) stuck=0; //Es reseteja l’estat de bloqueig si no 

                                 //es detecta objete   

      break; 

       

   case 2: // FIND 

      if (stuck)  
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         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else  { 

            if (bump){behavior=PUSH;}                                //->PUSH 

            else  { 

                  if (ObjectFound) 

                  {PURSUE_history=HISTORY_MEM_PURSUE; behavior=PURSUE;} 

                  else  {                                            //->PURSUE  

                        if (FIND_history>0)  

                        {FIND_history=FIND_history-1; behavior=FIND;} 

                        else  

                        {WANDER_history=HISTORY_MEM_WANDER;behavior=WANDER;} 

                        }                                            //->WANDER     

                  } 

            } 

      break; 

       

   case 3: // ALIGN 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else { 

            if (bump) {behavior=PUSH;}                               //->PUSH 

            else  { 

                  if (ALIGN_history>0)  

                  {ALIGN_history=ALIGN_history-1; behavior=ALIGN;} 

                  else  

                  {WANDER_history=HISTORY_MEM_WANDER;behavior=WANDER;}//->WANDER 

                  } 

           } 

      break; 

       

   case 4: // PURSUE 

      if (stuck)  
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         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else { 

            if (bump) {behavior=PUSH;}                               //->PUSH 

            else  { 

                  if (PURSUE_history>0)  

                  {PURSUE_history=PURSUE_history-1; behavior=PURSUE;} 

                  else    

                  {WANDER_history=HISTORY_MEM_WANDER;behavior=WANDER;}//->WANDER 

                  } 

            } 

      break; 

       

   case 5: // WANDER 

      if (stuck)  

         {UNWEDGE_history=HISTORY_MEM_UNWEDGE;behavior=UNWEDGE;}     //->UNWEDGE 

      else { 

            if (bump) {behavior=PUSH;}                               //->PUSH 

            else  { 

                  if (ObjectFound)       // No incluida en fig.4 [2]                            

                  {PURSUE_history=HISTORY_MEM_PURSUE; behavior=PURSUE;} 

                  else  {                                            //->PURSUE  

                     if (WANDER_history>0)                         

                        {WANDER_history=WANDER_history-1; behavior=WANDER;} 

                        else  

                        {FIND_history=HISTORY_MEM_FIND;behavior=FIND;} //-> FIND 

                        } 

                  } 

           } 

      break; 

   } 

} 
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/*Actualizació de l’estat segons els sensors*/ 

int GetState(void) 

{ 

 int s=0; 

 int1 L=0,R=0,READ_OK=0; 

 

 while (READ_OK==0) READ_OK=SEN_OBS_ANALOG(); 

  

 if(SEN_OBS_L>senObsMinL1) L=1; 

   else if (SEN_OBS_L<senObsMinL0) L=0; 

 

 if(SEN_OBS_R>senObsMinR1) R=1; 

   else if (SEN_OBS_R<senObsMinR0) R=0; 

  

 if(L==1) s++;    

 if(R==1) s+=2;   

  

  switch (s) 

   { 

   case 0:  bump=0; ObjectFound=0;  //No detecta objete 

            break; 

             

   case 1:  bump=0; ObjectFound=1;  //Detecta objete a la esquerra 

            break;    

             

   case 2:  bump=0; ObjectFound=1;  //Detecta objete a la dreta 

            break;  

             

   case 3:  bump=1; ObjectFound=1;  //Detecta objete en els dos sensors (bump) 

            break;              

   } 

 return(s); 
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} 

 

/*Obtenció de recompensa*/  

void Get_Reward(void) 

{ 

 switch (behavior)  

   { 

   case 0: // PUSH  

      if(forward==1) {reward=4;}                // +1 

         else reward=0;                         // -3 

      break; 

    

   case 1: // UNWEDGE 

      if(stuck) reward=0;                       // -3 

         else  { 

            if ((!stuck)&&(!forward)) reward=4; // +1 

               else reward=3;                   //  0 

               }       

      break; 

       

   case 2: // FIND 

      if((!forward)&&(ObjectFound)) reward=6;   // +3 

         else  { 

            if (forward) reward=2;              // -1 

               else reward=3;                   //  0 

               } 

      break; 

       

   case 3: // ALIGN 

      if((!forward)&&(bump)) reward=6;          // +3 

         else reward=2;                         // -1           

      break; 
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   case 4: // PURSUE 

      if((forward)&&(ObjectFound)) reward=4;    // +1 

         else  { 

            if (!ObjectFound)reward=0;          // -3 

               else reward=3;                   //  0 

               } 

      break; 

       

   case 5: // WANDER 

      if((forward)&&(!stuck)) reward= 4;        // +1 

         else  { 

            if (stuck)reward=0;                 // -3 

               else reward=3;                   //  0 

               }     

      break; 

   }   

} 

 

/*Selecció d’acció per un estat determinat mitjançant la formula de 

  asignació de probabilitats: P(ai|x) = [Q(x,ai)+1]/[|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

  simplificada*/ 

void Select_action(int8 Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0, x=0, random; 

 int1 det=0; 

  

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) x=x+(Q[state][i]);//Obtención SUM(Q(x,ak) 

 x=x+NO_ACTIONS;                            //Obtención [|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

  

 // nº aleatori de 0 a [|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

 random=(int)((rand()/(RAND_MAX+1.0))*x);  
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 x=0; 

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) //Búsqueda de l’acció seleccionada 

 { 

   x=x+(Q[state][i])+1; // 

   if ((random<x)&&(det==0)) 

   { 

      a_qmax=i; 

      det=1; 

   } 

 } 

  action= a_qmax; 

} 

 

/*Realizació de l’acció seleccionada*/ 

void Do_action() 

{ 

switch (action) 

   { 

   case 0: 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0));  

      forward=1;  

      break; 

   

   case 1: 

      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,LEFT,ANGLE,7); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

       

   case 2: 
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      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED ,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,7); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

  } 

} 

 

// Detecció de bloqueig mitjançant la distancia transcurreguda cada 800ms 

// es filtra quan el moway ha realitzat un gir (forward=0) 

#int_TIMER0 

TIMER0_isr()  

{ 

if (!forward) // Si no está avançant es inicialitza n_int i n_int2 

{   

   n_int=0; 

   n_int2=0; 

   MOT_RST(RST_KM); // Es reseteja el valor de KM 

} 

          

   else if (n_int2<3) n_int2++; 

 

   if (n_int2==3) // Han passat 200ms des de l’últim gir 

   { 

      if(n_int==6) // Lectura cada 400ms despres de 200ms d’avanç 

         { 

         n_int=0;     

         while (MOT_FDBCK (STATUS_KM));   // Lectura del registre KM 

         if ((MOT_STATUS_DATA_0<28)) stuck=1; 

         else //stuck=0; 

         MOT_RST(RST_KM); // Es reseteja el valor de KM 

         } 
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      else n_int++; 

      } 

} 

 

//*************************************************************************** 

void main() 

{ 

//Configuració PIC per utilitzar sensors i motors 

SEN_CONFIG(); 

MOT_CONFIG(); 

//*************************************************************************** 

 

//Inicializació de la memoria ROM i les matrius d’aprenentatge 

clearmemory(); 

InitQfunc(); 

Save_LT(); //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

delay_ms(2000); //Espera un temps per llegir el valor dels sensors 

//*************************************************************************** 

 

//Configuració TIMER 0 (interrupció cada 65,5ms comprobació de bloqueig) 

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_BIT); 

enable_interrupts(INT_TIMER0); 

enable_interrupts(global); 

set_timer0(0);  

//*************************************************************************** 

 

while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

behavior=FIND; 

 

while((PUSH_n_test<N_TESTS)||(UNWEDGE_n_test<N_TESTS)||(FIND_n_test<N_TESTS) 

     ||(ALIGN_n_test<N_TESTS)||(PURSUE_n_test<N_TESTS)||(WANDER_n_test<N_TESTS)) 
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{  

   MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

   state = GetState();        //Actualizació de l’estat      

   Aplicability_function();   //Funció d’aplicabilitat 

   MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

    

   switch (behavior)  

   { 

   case 0: // PUSH  

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_ON(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Activació led verd superior 

      Select_action(RL_PUSH);    //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                  

      Get_Reward();             //Obtenció de la recompensa  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&PUSH_av,&PUSH_measure,NO_OF_MEASURES_PUSH,&PUSH_n_test, 

                  &PUSH_index);  //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max(RL_PUSH);          //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_PUSH);        //Actualizació Matriu RL    

      break; 

   

   case 1: // UNWEDGE  

      

      LED_TOP_RED_ON_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Intermitencia led rojo superior 

      Select_action(RL_UNWEDGE); //Selecció d’acció 

      Do_action();             //Realizació de l’acció seleccionada  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 
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      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                    

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&UNWEDGE_av,&UNWEDGE_measure,NO_OF_MEASURES_UNWEDGE, 

                   &UNWEDGE_n_test,&UNWEDGE_index); 

                                 //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max (RL_UNWEDGE);      //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_UNWEDGE);     //Actualizació Matriu RL 

      break; 

       

   case 2: // FIND  

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_ON();LED_L_ON();     //Activació leds frontals 

      Select_action(RL_FIND);    //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                  

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&FIND_av,&FIND_measure,NO_OF_MEASURES_FIND, 

                     &FIND_n_test,&FIND_index); 

      Get_max (RL_FIND);         //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_FIND);        //Actualizació Matriu RL    

      break; 

       

   case 3: // ALIGN 

    

      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_ON_OFF(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Intemitencia led verde superior    
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      Select_action(RL_ALIGN);   //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                    

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&ALIGN_av,&ALIGN_measure,NO_OF_MEASURES_ALIGN, 

                   &ALIGN_n_test,&ALIGN_index); 

      Get_max (RL_ALIGN);        //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_ALIGN);       //Actualizació Matriu RL    

      break; 

       

   case 4: // PURSUE 

    

      LED_TOP_RED_ON ();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_OFF();LED_L_OFF();   //Activación led Rojo superior 

      Select_action(RL_PURSUE);  //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                    

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&PURSUE_av,&PURSUE_measure,NO_OF_MEASURES_UNWEDGE, 

                   &PURSUE_n_test,&PURSUE_index); 

                                 //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max (RL_PURSUE);       //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_PURSUE);      //Actualizació Matriu RL    

      break; 

       

   case 5: // WANDER 
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      LED_TOP_RED_OFF();LED_TOP_GREEN_OFF(); 

      LED_R_ON_OFF();LED_L_ON_OFF();   //Intermitencia leds frontales 

      Select_action(RL_WANDER);  //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada  

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                    

      Get_Reward();              //Obtenció de la recompensa 

      MOWAY_LINE();              //Comproba la linea 

      Save_reward (&WANDER_av,&WANDER_measure,NO_OF_MEASURES_WANDER, 

                   &WANDER_n_test,&WANDER_index); 

                                 //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max (RL_WANDER);       //Obtenció valor màxim al nou estat 

      Update_RL(RL_WANDER);      //Actualizació Matriu RL    

      break;        

   } 

   MOWAY_LINE();                 //Comproba la linea 

    

} 

Save_LT();                       //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

MOT_STR(0,FWD,TIME,0);           //FIN TEST 

    

//****************************************************************************** 

} 

//****************************************************************************** 
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Safe Wandering V1.0 

#include <16F876A.h> 

#DEVICE ADC= 8 

#use delay(clock=4000000) 

 

//***************************[MOWAY´S LIBRARIES]***************************** 

#include "lib_mot_moway.h" 

#include "lib_sen_moway.h" 

#include "stdlib.h" 

#include "math.h" 

//*************************************************************************** 

 

#define EEPROM_SIZE 256 

 

#define senObsMinL0 95 /* sensibilitat per el reset detecció esquerra */ 

#define senObsMinL1 97 /* sensibilitat per el set detecció esquerra */ 

#define senObsMinR0 92 /* sensibilitat per el reset detecció dreta */  

#define senObsMinR1 94 /* sensibilitat per el set detecció dreta */  

 

#define MEDIUM_SPEED             70 /*Velocitat mitja moway*/ 

#define NO_SENSOR_STATES         4  /*Nº d’estats (2^no_sensors=2)*/ 

#define NO_ACTIONS               3  /*Nº d’accions  (forward, left, right)*/ 

#define LT_SIZE NO_SENSOR_STATES*NO_ACTIONS /*Tamany de la matriu  

 

/*Nº de mostres per càlcul de la mitja de recompensa a cada iteració*/ 

#define NO_OF_MEASURES_AVOID      100   

#define N_TESTS   16 

 

float  RL_AVOID [NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS];   // Matriu RL EMPENYER  
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int8  AVOID_n_test= 0;                                           

int8  AVOID_index=  0x60;                                    

int8  AVOID_measure=0;                                            

float AVOID_av=     0.0;                                                   

 

float Q_max, reward; 

int8  state, new_state, action; 

int1  forward, ObjectFound; 

 

 

//----------------------------------------------------- 

//-------------     LEARNING TABLE  ------------------- 

// 

/*Esborrat de la memoria ROM*/ 

void Clearmemory(void)   

{ 

int8 i; 

   for (i=0;i<(255);i++) 

   write_eeprom(0x00+(i), 255); 

} 

 

/*Inicializació matriu d’aprenentatge*/ 

void InitQfunc(void)     

{ 

   int8 i,j; 

   for(i=0;i<NO_SENSOR_STATES;i++) 

      for(j=0;j<NO_ACTIONS;j++) 

      { 

         RL_AVOID[i][j] = 0.0;        

      }                        

} 
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/*Copia les matrius en ROM*/ 

void Save_LT (void)      

{ 

   int8 i,j; 

   for (i=0; i<NO_SENSOR_STATES; ++i) 

   { 

     for (j=0; j<NO_ACTIONS; ++j) 

     { 

         write_eeprom(0x00+(i*NO_ACTIONS+j), (int8) (RL_AVOID[i][j]*10.0)); 

      } 

   } 

} 

 

/*Càlcul de la recompensa mitja de cada iteració*/ 

void Save_reward (float* av,int* measure,int NO_OF_MEASURES, 

                  int* n_test,int* index) 

{ 

 (*av)+=(reward); 

 (*measure)++; 

      

 if ((*measure)==NO_OF_MEASURES)  

 { 

     if ((*n_test)<N_TESTS){ 

         write_eeprom((*index)++,(int8)((*av)*10.0/(float)(NO_OF_MEASURES))); 

         (*n_test)++; 

         (*av)=0; 

         (*measure)=0; 

         } 

 } 

} 

 

/* Búsqueda de l’acció amb el Valor Q màxim  */ 
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void Get_max (float Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0;     

  

   for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) 

      if(Q[new_state][i] > Q[new_state][a_qmax]) a_qmax = i;  

    

   Q_max = Q[new_state][a_qmax]; 

} 

 

/*Actualizació de l’estat segons els sensors*/ 

int GetState(void) 

{ 

 int s=0; 

 int1 L=0,R=0,READ_OK=0; 

 

 while (READ_OK==0) READ_OK=SEN_OBS_ANALOG(); 

  

 if(SEN_OBS_L>senObsMinL1) L=1; 

   else if (SEN_OBS_L<senObsMinL0) L=0; 

 

 if(SEN_OBS_R>senObsMinR1) R=1; 

   else if (SEN_OBS_R<senObsMinR0) R=0; 

  

 if(L==1) s++;    

 if(R==1) s+=2;   

  

 switch (s) 

   { 

   case 0:  ObjectFound=0;  //No detecta objete 

            break; 
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   case 1:  ObjectFound=1;  //Detecta objete a la esquerra 

            break;    

             

   case 2:  ObjectFound=1;  //Detecta objete a la esquerra 

            break;  

             

   case 3:  ObjectFound=1;  //Detecta objeto en los dos sensores 

            break;              

   } 

 return(s); 

} 

 

/*Obtenció de recompensa*/  

void Get_Reward(void) 

{ 

  

      if((forward==1)&(!ObjectFound)) reward=1.0;          

         else { 

            if (ObjectFound) reward=-3.0;                

            else reward=0.0;                       

               } 

  

} 

 

/*Selecció d’acció per un estat determinat mitjançant la formula de 

  asignació de probabilitats: P(ai|x) = [Q(x,ai)+1]/[|actions|+SUM(Q(x,ak))] 

  simplificada*/ 

void Select_action(float Q[NO_SENSOR_STATES][NO_ACTIONS]) 

{ 

 int i, a_qmax=0; 

 float random,p=0.0,ptot=0.0; 

 int1 det=0; 
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 random=((rand()/(RAND_MAX+1.0))*1.0); // Obtenció aleatoria de 0 a 1.0 

  

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) ptot = ptot + (exp((Q[state][i])/0.5)); 

  

 for(i=0;i<NO_ACTIONS;i++) 

 { 

   p= p +((exp((Q[state][i])/0.5))/ptot); // 

   if ((random<p)&&(det==0)) 

   { 

      a_qmax=i; 

      det=1; 

   } 

 } 

  action= a_qmax; 

} 

 

/*Realizació de l’acció seleccionada*/ 

void Do_action() 

{ 

switch (action) 

   { 

   case 0: 

      while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0));  

      forward=1;  

      break; 

   

   case 1: 

      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED,FWD,CENTER,LEFT,ANGLE,10); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  
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      break; 

       

   case 2: 

      forward=0; 

      MOT_ROT(MEDIUM_SPEED ,FWD,CENTER,RIGHT,ANGLE,10); 

      while(!input(MOT_END)){} 

      MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0);  

      break; 

  } 

} 

 

//*************************************************************************** 

void main() 

{ 

float AVOID_beta=   0.3;  

float AVOID_gamma=  0.1;   

 

//Configuració PIC per utilitzar sensors i motors 

SEN_CONFIG(); 

MOT_CONFIG(); 

//*************************************************************************** 

 

//Inicializació de la memoria ROM i les matrius d’aprenentatge 

clearmemory(); 

InitQfunc(); 

Save_LT(); //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

delay_ms(2000); //Espera un temps per llegir el valor dels sensors 

//*************************************************************************** 

 

while (MOT_STR(MEDIUM_SPEED,FWD,TIME,0)); 

 

while((AVOID_n_test<N_TESTS))   
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{  

      state = GetState();        //Actualizació de l’estat      

      Select_action(RL_AVOID);    //Selecció d’acció 

      Do_action();              //Realizació de l’acció seleccionada 

      delay_ms(40);              //Espera un temps per actualitzar l’estat 

      new_state = GetState();    //Actualizació del nou estat                                                                  

      Get_Reward();             //Obtenció de la recompensa  

      Save_reward (&AVOID_av,&AVOID_measure,NO_OF_MEASURES_AVOID,&AVOID_n_test, 

                  &AVOID_index);  //Actualizació de recompensa mitja en ROM 

      Get_max(RL_AVOID);          //Obtenció valor màxim al nou estat 

      /*Actualizació de la matriu d’aprenentatge */ 

      RL_AVOID[state][action]= RL_AVOID[state][action]*(1.0-AVOID_beta) 

                                 +AVOID_beta*(reward+AVOID_gamma*Q_max);  

  

} 

Save_LT();                       //Graba en EEPROM la taula d’aprenentatge 

MOT_STR(0,FWD,TIME,0);           //FIN TEST 

    

//****************************************************************************** 

 

} 

//****************************************************************************** 

 



139 

Algorismes d’aprenentatge per reforç en micro-robots 
 

 

   

 

Referències 

[1] B. Siciliano and O. Khatib, “Behavior - Based Systems,” in Handbook 

of Robotics , Springer, 2008, ch. 38, pp. 891-909. 

[2] J. Shackleton and M. Gini, “Measuring the Effectiveness of 

Reinforcement Learning for Behavior-Based Robots,” Dept. Computer 

Science, Univ. Minesota, Minneapolis, 1997. 

[3]  S. Mahadevan and J. Connell, “Automatic programming of behavior-

based robots using reinforcement learning,” in Artificial Intelligence, Vol. 

55, 1992, pp. 311–365.  

[4] P. Maes and R.A. Brooks, “Learning to coordinate behaviors,” in 

Proceedings Eighth National Conference on Artificial Intelligence AAAI, 

1990, pp. 796–802. 

[5]  M. Asadpour and R. Siegwart, “Compact Q-learning optimized for 

micro-robots with processing and memory constraints,” in Robotics and 

Autonomous Systems, vol. 48, no. 1, 2004, pp. 49-61. 

[6]  R.S. Sutton and A.G. Barto, “Reinforcement Learning: An 

Introduction,” MIT Press, Cambridge, MA, 1998. pp. 3-24. 

[7] E. Bonabeu, M. Dorigo and G. Theraulaz,  “Swarm Intelligence: From 

Natural to Artificial Systems,” Oxford University Press, 1999.  

[8] R.C. Arkin, “Behavior_Based_Robotics,” MIT Press, 2000. 

[9] Wilson, E. O. "The Relation Between Caste Ratios and Division of 

Labour in the Ant Genus Pheidole (Hymenoptera: Formicidae)." Behav. 

Ecol. Sociobiol. 16 (1984): 89-98  

[10] Bonabeau, E., G. Theraulaz, and J.-L. Deneubourg. "Quantitative 

Study of the Fixed Threshold Model for the Regulation of Division of 

Labour in Insect Societies." Proceedings Royal Society of London, Section 

B, Vol. 263 (1996): 1565-1569. 

[11] Grasse, P.-P. "La Reconstruction du nid et les Coordinations Inter 

Individuelles chez Bellicositerm.es Natalensis et Cubitermes sp. La theorie 

de la Stigmergie: Essai d'interpretation du Comportement des Termites 

Constructeurs." Actes Coll. Insectes Sociaux, Vol. 6 ,1959, pp. 41-80. 



140 

Algorismes d’aprenentatge per reforç en micro-robots 
 

 

    

[12] Kube, C. R., and H. Zhang. "Collective Robotics: From Social Insects 

to Robots." Adaptive Behavior, Vol. 2, 1994, pp. 189-218. 

[13] Farid Fleifel Tapia, “Robots Autónomos y Aprendizaje por Refuerzo”, 

2002, Disponible a <http://www.fleifel.net/ia/robotsyaprendizaje.php>. 


