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Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att simulera tävlingar på medeldistans mellan löpare med en 
strategi att vinna och undvika muskeltrötthet. Löparna ses som agenter vars strategi 
realiseras med ett artificiellt neuronnät (ANN) som med sensorer, avstånd till mål och 
agentens trötthet beräknar bidragande kraft och styrriktning. Agentens ANN tränas 
med en belöningsbaserad inlärning baserad på genetiska algoritmer och 
trötthetsalgoritmen är en uppskattning av hur mjölksyra påverkar muskeltrötthet. 

Resultaten visar att av alla agenter som utvecklats för tävling mot klockan i s.k. time 
trial har alla haft samma strategi och hittat samma ideala kraft för att minimera tiden. 
Utvecklingen av agenter för simulation av flera agenter samtidigt har varit mer 
komplicerad eftersom agenterna påverkar varandra och agenternas strategi har varit 
olika. Multiagenterna blev också mindre robusta än singelagenterna men utvecklade 
beteenden som påminner om en realistisk tävling i medeldistanslöpning. 

Nyckelord: Artificiella neuronnät, feedforward, medeldistanslöpning, simulering, 
multiagentsystem och genetiska algoritmer. 



 

 III 

Tillkännagivande 
Jag vill tacka min handledare Marie Gustafsson och min examinator Henrik 
Gustavsson för all hjälp och feedback på rapporten. Tack Marie för du tagit dig tid att 
läsa och kommentera mina utkast på rapporten. Jag vill även rikta ett stort tack till 
Julian Togelius som har varit lite delaktig i feedbacken. 

Tack även till Högskolan i Skövde för utbildningsprogrammet Dataspelsutveckling – 
Programmering som gjort min examen möjlig.



 

 IV 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ......................................................................................1 

2 Bakgrund...........................................................................................3 

2.1 Muskelns energisystem.................................................................................... 3 

2.2 Artificiella neuronnät....................................................................................... 4 

2.3 Genetiska algoritmer........................................................................................ 6 

2.4 Belöningsbaserad inlärning av ANN med genetiska algoritmer ..................... 7 

2.5 Relaterade arbeten ........................................................................................... 8 

2.6 Boids ................................................................................................................ 9 

3 Problem............................................................................................10 

4 Metod ...............................................................................................12 

4.1 Utveckling av en trötthetsalgoritm ................................................................ 12 

4.2 Utveckling av verktyg.................................................................................... 12 

4.3 Simulering av en löpare ................................................................................. 12 

4.4 Simulering av flera löpare samtidigt.............................................................. 13 

5 Genomförande ................................................................................14 

5.1 Utveckling av en trötthetsalgoritm ................................................................ 14 

5.2 Utveckling av verktyg.................................................................................... 14 

5.3 Simulering av en löpare ................................................................................. 15 

5.4 Simulering av flera löpare samtidigt.............................................................. 16 

6 Resultat ............................................................................................18 

6.1 Utveckling av en trötthetsalgoritm ................................................................ 18 

6.1.1 Initial formel genom analys.................................................................. 18 

6.1.2 Motstånd............................................................................................... 19 

6.1.3 Förändringar i formeln genom experiment .......................................... 19 

6.2 Utveckling av verktyg.................................................................................... 20 

6.2.1 Implementation..................................................................................... 20 

6.2.2 Testning................................................................................................ 22 

6.3 Simulering av en löpare ................................................................................. 23 

6.4 Simulering av flera löpare samtidigt.............................................................. 25 

7 Analys ..............................................................................................29 

7.1 Utveckling av en trötthetsalgoritm ................................................................ 29 

7.2 Utveckling av verktyg.................................................................................... 29 

7.3 Simulering av en löpare ................................................................................. 29 



 

 V 

7.4 Simulering av flera löpare samtidigt.............................................................. 30 

8 Slutsats.............................................................................................32 

8.1 Sammanfattning............................................................................................. 32 

8.2 Diskussion...................................................................................................... 32 

8.3 Framtida arbete .............................................................................................. 33 

Referenser................................................................................................35 

Bilagor .................................................................................................... i 



 

 1 

1  Introduktion 
Tävlingar i löpning har länge fascinerat människan och distanserna kan variera i allt 
från 100 meter och upp till maratonnivå på flera mil. På så korta distanser som 100 
meter är det den snabbaste löparen som vinner och det gäller att springa så fort som 
möjligt från start till mål. På medeldistans som 1000 meter, utan egna spår, är det ett 
vanligt fenomen att löparna håller ett visst tempo och sedan ökar farten sista biten 
innan mål; övriga löpare håller ledarens tempo och försöker springa om kort innan 
mål. På medeldistans går det att lägga upp en strategi för att vinna loppet, en löpare 
kan bland annat: fördela krafterna jämnt över hela distansen genom att hålla ett 
jämnhögt tempo hela vägen, ta ledningen tidigt och försvara den in i mål eller passivt 
följa med och försöka springa om alla på slutet. 

Artificiell intelligens (AI) kan användas för att ta fram olika löparstrategier som sedan 
kan användas i en simulation av en tävling. Ett användningsområde för simuleringar 
av denna typ är dataspel där en spelare kan tävla mot löpare som är kontrollerade av 
en AI. 

Ett problem är att simulera trötthet. Det exakta sambandet mellan muskeltrötthet och 
mjölksyra är komplicerat men muskeltrötthet är en viktig parameter för simuleringen 
av en medeldistanslöpare och en enkel uppskattning av de fysiologiska egenskaperna 
hos en löpare är därför gjord baserat på fysiologisk forskning från Plowman och 
Smith (2002), Wilmore och Costill (1999), Zoladz, Szkutnik, Majerczak och Duda 
(1998) och Cairns (2006). 

Ett annat problem är att simulera flera löpare samtidigt på ett realistiskt sätt. Löparna 
måste kunna se varandra eller ha någon kännedom av var de andra löparna befinner 
sig för att inte springa på varandra och kunna tävla mot varandra. I mitt arbete görs 
detta ytterligare mer komplicerat genom att löparna även ska kunna bli trötta. 

Artificiella neuronnät (ANN) används framgångsrikt för mönsterigenkänning av 
Buckland (2002) med den övervakade inlärningsmetoden backpropagation. Styrning 
av artificiella bilar (Buckland, 2002; Togelius, Simon & De Nardi, 2007) är ett annat 
användningsområde för ANN där bilarna tränas med en belöningsbaserad 
inlärningsmetod. Syftet med mitt arbete är att simulera en tävling med flera artificiella 
löpare. Ett ANN är att föredra för det här arbetet där löparna kan ses som fordon med 
sensorer som läser av begränsningar i miljön för att undvika kollisioner. 
Inputparametrar till ANNet för muskeltrötthet och mjölksyrenivå ska påverka 
neuronnätets beräkningar så att en resurssparande strategi kan tas fram. 

En trötthetsalgoritm som uppskattar en löpares trötthet ska tas fram i syfte efterlikna 
en riktig löpningssituation. Här är tanken att tröttheten ska begränsa agentens kraft 
gradvis så att det även går att avläsa hur trött agenten är i procent. 

Agenterna styrs av ett ANN och effektiva agenter som rundar banan på så kort tid 
som möjligt ska tas fram med belöningsbaserad inlärning. Agenterna ska lära sig att 
undvika kollision med banans kant med hjälp av sensorerna som är kopplade till 
ANNet. 

Experiment med olika inställningar på parametrarna till de genetiska algoritmerna ska 
genomföras i syfte att finna en optimal inställning till evolutionerna av en ensam 
agent. Experiment med olika antal gömda neuroner i ANNet ska också genomföras i 
syfte att finna en bra balans med neuroner och se hur neuronantalet påverkar 
evolutionen. Agentens robusthet ska också analyseras. 
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Agenter ska sedan på nytt utvecklas i ett multiagentsystem1 där agenterna känner av 
varandra med en ny uppsättning sensorer som registrerar andra agenter och ger 
ANNet feedback.  Simulationer med flera agenter samtidigt ska sedan genomföras för 
att testa agenternas robusthet och analysera hur väl ett multiagentsystem med sensorer 
fungerar i ett system där agenterna kan bli trötta. 

Ett grafiskt gränssnitt ska visa simulationens gång i form av en oval tävlingsbana och 
agenter som representeras av cirklar. Varje agent ska i simulatorprogrammet ha en 
ruta med information som visar tillståndsvariablernas värde såsom trötthet, kraft, 
avstånd till mål och hastighet. 

                                                 

 
1 Multiagentsystem är ett system med smarta agenter som interagerar med varandra. 
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2 Bakgrund 
Kapitlet inleds med bakgrund kring muskelns energisystem eftersom den fysiologiska 
algoritmen är baserad på forskning kring ämnet. Övriga tekniker som används i 
projektet förklaras översiktligt och endast tekniker som är relevanta för projektet 
behandlas. 

2.1 Muskelns energisystem 
Centralt i muskelns energisystem är adenosintrifosfat (ATP), som är energi lagrad i 
muskeln för snabbt nyttjande. När en muskel arbetar så har den tillgång till tre olika 
system som förser den med energi:  

• Anaerobisk, utan laktat. Även kallad ATP-PC systemet och det bidrar med 
energi i cirka 10 sekunder under intensiv aktivitet. Muskeln har också ett lager 
med kreatinfosfat (förkortas PC från engelskans phosphocreatine) som 
används vid omvandling av adenosindifosfat (ADP) till fler ATP-molekyler. 
Systemet är anaerobiskt eftersom energi skapas och används utan tillförsel av 
syre och det bildas heller ingen mjölksyra (Plowman & Smith, 2002; Wilmore 
& Costill, 1999).  

• Anaerobisk, med laktat. Kallas också det glykolytiska sytemet och bidrar 
med energi när ATP-PC och det aerobiska systemet inte räcker till. Det är det 
dominerande systemet vid intensiv aktivitet under de första minuterna. Glykos 
som finns i blodet ger ATP via en lång omvandlingskedja som i sitt slutskede 
blir mjölksyra (Plowman & Smith, 2002; Wilmore & Costill, 1999). 

• Aerobisk. Är också glykolytiskt men tillförsel av syre gör att det inte bildas 
någon mjölksyra utan systemet går istället in i något som kallas Krebs cykel 
där slutprodukten är ATP, koldioxid och väte. Systemet bidrar med ökad 
energi så länge syretillförseln ökar och när lungorna inte längre kan öka 
syreintaget så har man nått sin syreintagningsgräns, V’O2max (Plowman & 
Smith, 2002; Wilmore & Costill, 1999). 

Laktat är mjölksyrans salt och bildas när mjölksyra binds till en kaliumjon eller 
natriumjon och denna omvandling sker väldigt snabbt efter bildandet av mjölksyra 
(Wilmore & Costill, 1999). Genom att mäta halten laktat i blodet vet man hur hög 
mjölksyrenivån är. 

Det är inte mjölksyran i sig som leder till muskeltrötthet utan det är vätejoner (H+) 
som är orsaken och de frigörs när mjölksyra omvandlas till laktat. Som en följd av en 
ökning av vätejoner i kroppen så sänks kroppens pH och blodet blir mer syrligt vilket 
försämrar prestationsförmågan (Plowman & Smith, 2002).  

Enligt Cairns (2006) kan en vältränad person hantera stora mängder mjölksyra bättre 
än en otränad person innan musklerna blir trötta. Det är i samband med höga halter 
mjölksyra och intensiv ansträngning som en muskel tröttas ut. Utifrån experiment på 
26 friska män har Zoladz m.fl. (1998) gjort en graf som visar hur mängden laktat ökar 
exponentiellt mot den givna uteffekten (W) när mjölksyretröskeln passeras, se Figur 
1. Wilmore & Costill (1999) presenterar en graf från ett experiment som också visar 
en exponentiell ökning av laktat vid given effekt. I Plowman & Smith (2002) 
redovisas resultatet från ett test mellan tränade och otränade individer och båda 
graferna påvisar exponentiell ökning av laktat vid given löphastighet. 
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Figur 1. Graf över förhållandet mellan effekt och laktatnivå uppmätt med en ergometer2 efter Zoladz 
m.fl. (1998). 

2.2 Artificiella neuronnät 
En neuron i en biologisk hjärna ser ut som i Figur 2. Med något som heter synapser 
kan den koppla ihop sig med andra neuroners dendriter. Signaler transporteras via en 
kanal som heter axon, och vidare till andra neuroner via synapserna. En hjärna består 
utav massor av neuroner som är ihopkopplade i ett nätverk. En neuron kan ta emot 
ungefär 10000 synaptiska kopplingar från andra neuroner (Haykin, 1994; Buckland, 
2002). På det här viset kan tanke omvandlas till handling genom att impulser skickas 
vidare mellan neuroner i hjärnan tills impulsen slutligen når en muskel i kroppen. 

Fördelarna med att neuronerna i hjärnan är sammankopplade i ett nätverk är att 
neuronerna kan arbeta parallellt vilket ger en enorm beräkningskapacitet i jämförelse 
med om hjärnan bara hade kunnat göra en sak i taget. Hjärnan är också feltolerant; 
enligt Buckland (2002) kan hjärnan klara komplexa uppgifter även efter att stora delar 
av den har skadats. En annan bra egenskap är hjärnans förmåga att generalisera, d.v.s. 
tolka och känna igen redan inlärda mönster. 

 
Figur 2. En förenklad bild av en neuron, efter Buckland (2002). 

Artificiella neuronnät kan skapas på en dator för att erhålla flera av de fördelar den 
biologiska hjärnan erbjuder. Det viktigaste av allt är att nätet kan utföra icke linjära 

                                                 

 
2 Instrument eller anordning som mäter det arbete som utförs av en grupp muskler 
(Nationalencyklopedin). 
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beräkningar (Haykin, 1994). En vanlig typ av ANN är ett feedforward neuronnät med 
två neuronlager vilket innebär att signaler utifrån tas emot av neuroner i ett inputlager 
och propageras vidare i nätet mot outputlagret. När signalerna har nått det sista lagret 
kan outputneuronernas värde läsas av. Varje neuron i nätet har anslutningar till alla 
neuroner i nästa lager som i Figur 3. Enligt Haykin (1994) räknas inte inputlagret när 
man beskriver hur många neuronlager ett ANN består utav eftersom inga beräkningar 
utförs i inputlagret; inkommande signaler projiceras helt enkelt bara vidare till nästa 
lager.  

 
Figur 3. Ett feedforward neuronnät i två lager, också kallat tvålagers perceptron. Varje pil visar 
flödesriktningen och har en vikt som påverkar styrkan på signalen. 

En neuron i ett ANN har anslutningar från en eller flera neuroner i det föregående 
lagret. Varje anslutning har en vikt som påverkar styrkan av den i nätet propagerade 
signalen. De inkommande signalerna adderas ihop till ett värde som sedan blir 
parametern till en aktiveringsfunktion, mer om den senare. Det finns en extra 
anslutning som kallas bias och den representerar tröskelvärdet som ska överskridas 
för att neuronen ska anses vara aktiv. Den kan också ses som en förskjutning av den 
summerade inputsignalen. Biasen ritas i regel inte ut utan är underförstått med i alla 
neuroner som har inkommande anslutningar och den hanteras som om också den är en 
inputsignal så den adderas med övriga inputsignaler, se räkneexemplet i Figur 4.  

 
Figur 4. Ett räkneexempel på en neuron med två input och en output. 

Varje neuron har också en aktiveringsfunktion som bestämmer hur utsignalen ser ut. 
En enkel aktiveringsfunktion är tröskelfunktionen (Haykin, 1994) som ger värdet 1 
om inputvärdet (alla input*vikt + bias*vikt) är över 0 och ger 0 om inputvärdet är 
mindre eller lika med 0. Det är inte alltid så användbart med data som är antingen 0 
eller 1 och för att erhålla ett flyttal som varierar mellan 0 och 1 kan en sigmoid 
funktion användas (se Figur 5). I formeln för den sigmoida funktionen bestämmer 
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variabel p lutningen av kurvan, d.v.s. hur snabbt den närmar sig 0 eller 1, men en 
vanlig inställning är att helt enkelt sätta p = 1 (Buckland, 2002). En fördel med en 
sigmoid funktion är att den ger flyttal som kan representera en styrka på något mellan 
0,0 och 1,0. 

 
Figur 5. En sigmoid aktivitetsfunktion. Varje x ger ett y mellan 0 och 1. 

2.3 Genetiska algoritmer 
Enligt Darwin utvecklas individer genom att de för miljön mest lämpade individerna 
överlever och reproducerar sig. De sämre individerna slås ut eftersom de har svårare 
att anpassa sig i den tuffa miljön som råder. De kanske inte direkt dör ut utan flyttar 
kanske någon annanstans där överlevnadskraven är mindre hårda eller 
förutsättningarna annorlunda. En genetisk algoritm är inspirerad av detta fenomen. 

I en genetisk algoritm består ett genom utav gener där varje gen har ett värde som 
representerar ett tillstånd. Med en population bestående av flera genom, som skiljer 
sig åt sett till genernas värde, kan genomen testas på ett problem som ska lösas med 
en genetisk algoritm. Ett genom tilldelas ett värde (eng. fitness) som representerar hur 
pass bra genomet löser problemet. Fitnessvärdet ökar bra geners chanser att överleva 
en generation. I varje generation korsas två genom med varandra och muteras. Ett bra 
genom (med avseende på fitnessvärdet) kan också genomgå en generation utan 
förändring vilket kallas elitism. Korsning och mutation leder också någon gång till att 
ett nytt genom blir sämre än de tidigare genomen men de slås naturligt ut av de 
selektionstekniker som beskrivs längre ner. Så länge det är några genom som 
utvecklas till det bättre så närmar sig hela systemet en lösning. 

Genom för en ny generation väljs ut med en selektionsteknik. Två vanliga tekniker är 
roulettehjulsselektion och turneringsselektion. Roulettehjulsselektion innebär att ett 
slumptalsgenererat värde räknas ner med varje genoms fitnessvärde i en loop tills 
värdet blir noll. Det genom som loopen stannar på väljs då ut. Det kan liknas vid 
roulette där genom med hög fitness tar upp större plats på hjulet än genom med låg 
fitness. På så vis har genom med bra fitness större chans att vinna. I 
turneringsselektion väljs ett förbestämt antal deltagande genom ut baserat på slump. 
Deltagaren med bäst fitness vinner. Till exempel om turneringen har fem deltagare så 
väljs fem deltagare ut slumpmässigt. Den deltagaren med bäst fitness segrar och blir 
algoritmens val. Antalet deltagare är en parameter till algortimen och har stor 
inverkan. Få deltagare underlättar för genom med låg fitness att vinna; en deltagare 
innebär att en vinnare väljs ut helt baserat på slump. Tvärtom minskar chanserna för 
genom med låg fitness att vinna om deltagarna är många. En selektionsteknik används 
varje gång två föräldergenom ska väljas ut för korsning. 

Det finns många olika sätt att korsa genom på och det vanligaste är enpunktskorsning 
(se Buckland, 2002) där två genom kapas på samma position och byter bitar med 
varandra enligt klipp- och klistramodellen. Gener kan också muteras med olika 
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mutationstekniker. Grundtanken är dock att manipulera värdet på en slumpmässigt 
utvald gen. Togelius m.fl. (2007) använder en mutationsteknik baserad på slumptal 
från en Gauss-kurva. Det innebär att t.ex. värden som erhålls från en 
slumptalsgenerator med standardavvikelse 1,0 är normalfördelade som i Figur 6. 
Värdet på standardavvikelsen avgör kurvans utseende och normalfördelningen. Till 
exempel ger större värde på standardavvikelsen bredare kurvor vilket innebär att 
slumptalsgeneratorn ger ett bredare utbud av flyttal. Kurvans egenskap medför dock 
att det är liten sannolikhet för flyttal med stora värden. 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Standardavvikelse

 
Figur 6. Gausskurva som visar den matematiska normalfördelningen vid standardavvikelse 1,0. 

2.4 Belöningsbaserad inlärning av ANN med genetiska algoritmer 
Enligt Yao (1999) kan en kombination av genetiska algoritmer och ANN ge 
intelligentare system än ett system baserat enbart på ANN eller GA. ANN med 
belöningsbaserad inlärning som använder genetiska algoritmer belönar ett genom med 
ett fitnessvärde som är baserat på hur bra ett ANN fungerar ihop med genomet i en 
tänkt miljö. Varje gen motsvarar en vikt i ett ANN och i varje generation kopieras ett 
genom till ett ANN enligt Figur 7. ANNet testas sedan och genomet får ett 
fitnessvärde som är baserat på hur bra ANNet fungerade. De bättre genomen (som 
väljs ut med en selektionsteknik) korsas och muteras för att uppnå ännu bättre genom. 
Inlärningen är klar när systemet har nått ett stabilt läge där större förbättringar av 
genomen inte längre är möjliga. 

 
Figur 7. Genomet till vänster består utav gener (vikter) som kopplas ihop med ett ANN till höger. 
Vikterna ger ett ANN unika egenskaper. Den kurviga pilen visar hur ett genom delas upp i två lager av 
vikter. 
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2.5 Relaterade arbeten 
Buckland (2002) skapade en artificiell bandvagn som styrs av två krafter, se Figur 8. 
Två outputneuroner anger krafternas styrka vilket får vagnen att svänga om krafterna 
är olika stora samtidigt som den förflyttas framåt i en hastighet som beräknas från 
krafterna. Bandvagnen har fem sensorer som känner av kollisioner med väggar.  

 
Figur 8. En bandvagn med sensorer efter Buckland (2002). 

Neuronnätet består utav två lager: ett gömt lager och ett outputlager. Alla neuroner 
har en sigmoid aktiveringsfunktion som ger decimala värden mellan 0 och 1, se Figur 
5. Genom korsas med en variant av tvåpunktskorsning där utbyte av vikter sker i 
kluster. Alla vikter i ett kluster tillhör samma neuron och enligt Buckland gör 
korsningar med kluster att förbättringar som tidigare gjorts på en individuell neuron 
inte störs. Enskilda vikter påverkas istället med mutation. Gener (d.v.s. enstaka vikter) 
genomgår en mutation med 10 % sannolikhet och mutationsoperatorn lägger till eller 
drar ifrån ett visst värde som slumpas fram. Vikterna har heller ingen gräns utan kan 
anta vilket värde som helst. 

Individernas fitnessvärde är baserat på antalet kollisioner och antalet besökta rutor. 
Bandvagnar som besöker många rutor och som sällan kolliderar belönas med högt 
fitnessvärde. 

Togelius, m.fl. (2007) beskriver utvecklingen av kontroller för artificiella bilar där en 
bil tar sig igenom flertalet snåriga banor. Togelius, m.fl. har testat olika varianter av 
sensoruppsättningar och använt genetiska algoritmer till att bestämma antalet 
sensorer, längd och vinkel på sensorerna. De har också haft ett konstant värde på 
antal, längd och vinkel men det framgår inte riktigt vilken inställning som fungerade 
bäst. Bilen styrdes av ett ANN där ett outputvärde angav styrriktning och ett annat 
angav förflyttning framåt eller bakåt. 

Urvals- och korsningsmetoden går ut på att den sämre halvan av populationen som 
består utav 100 individer, ersätts med en kopia av den bättre halvan. De kopierade 
individernas gener muteras med en Gaussisk funktion som har standardavvikelsen 0,1. 

Samma aktiveringsfunktion används till alla neuroner och den är baserad på en 
hyperbolisk tangentfunktion (tanh). Tanh är också sigmoid (s-formad) som i Figur 5 
med den skillnaden att funktionen ger en större värdemängd som sträcker sig från -1,0 
till 1,0. 

Banorna har belöningspunkter (waypoints) placerade utefter vägen för att motivera 
bilarna att flytta sig. De bilar som tar flest punkter får också högst fitness.  

Togelius, m.fl. har också utvecklat kontroller för multiagentsystem där två bilar tävlar 
mot varandra. Resultaten från deras experiment visar att det är komplicerat att träna 
upp kontroller för flera bilar som tävlar mot varandra samtidigt. 

Chaperot & Fyffe (2006) testade träning av feedforward ANN i AI-styrd motocross 
både med backpropagation och genetiska algoritmer. Backpropagation är en metod 
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som tränar ett ANN genom att justera vikterna iterativt tills ANNets output stämmer 
med en förväntad output vid en känd input. Här vet man på förhand vad inputen är 
och vad outputen ska vara och tränar ANNet tills det ger samma output. ANNets 
förmåga att generalisera gör att ANNet även klarar av input som förvanskats av t.ex. 
brus. 

Chaperot & Fyffe hade ett ANN som bestod utav väldigt många neuroner därför att en 
stor mängd av ANNets 50 inputneuroner tog emot data i form av höjdskillnader i 
terrängen en bra bit framför agenten i syfte att ANNet skulle beräkna acceleration, 
svängradie och förarens lutning. ANNet bestod också av ett gömt lager med 80 
neuroner och ett outputlager med tre neuroner som kontrollerade motocrossen. 
Förutom terrängens höjder så var banans center och motocrossens position, riktning 
och hastighet input till ANNet. 

De har också provat en kombination där ANNet först tränas med backpropagation 
utifrån en datamängd som spelats in från en agent som styrs av en mänsklig spelare 
och sedan förbättras med genetiska algoritmer. I likhet med Buckland så skedde 
korsning av två genom vid neuronernas gränser upp till tio klipp. Fitness beräknades 
utifrån ett waypoint-system. 

Flera AI-styrda motocross simulerades samtidigt fast utan kollisionsdetektion mellan 
dem. Det fanns heller inget system i AIn för att undvika kollisioner mellan 
motocrossen. 

2.6 Boids 
Ett alternativt sätt att simulera flera agenter samtidigt på är att använda ett system som 
kallas boids. I ett sådant system anpassar agenterna avståndet till övriga agenter 
genom att påverkas av krafter som bestäms av olika regler. 

Craig Reynolds (1995) utvecklade 1986 ett dataprogram med flockbeteende. Fåglarna 
i programmet kallade han boids och reglerna som styrde flocken kallades steering 
behaviors (Buckland, 2005).  

De grundläggande reglerna för en boid är följande: 

• Separation: Flocken undviker att komma för nära varandra. 

• Linjering: Flocken strävar efter samma riktning. 

• Kohesion: Flocken håller ihop. 

Vid separation beräknas en kraft för varje boid som får den att separera från övriga 
boids. Kraften är summan av de krafter som behövs för att separera från varje enskild 
boid. Vid linjering beräknas en medelriktning utifrån alla boids riktningar. Varje boid 
tvingas mot medelriktningen med en kraft. Flocken hålls ihop genom att beräkna 
flockens masscentrum. Varje boid tvingas till flockens masscentrum med en kraft. 
Fler regler kan läggas till som kollisionsundvikning och målsökning.  
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3 Problem 
Det är intressant ur ett spelutvecklarperspektiv att studera hur muskeltrötthet påverkar 
en löpare (agenter) i ett tävlingsmoment och hur de kan utveckla en 
styrningsmekanism med ett ANN för att uppnå en framgångsrik strategi. Ett tränat 
ANN kan användas i spel för att t.ex. utmana en manuellt styrd agent (mänsklig 
spelare) om det bästa tidsrekordet. 

Syftet med detta arbete är att med ett ANN simulera en artificiell medeldistanslöpare 
(agent) som löper 1000 m på så kort tid som möjligt och kan delas upp i flera mindre 
problem: 

• Agenten ska ta sig i mål på så kort tid som möjligt. 

• Agenten ska undvika att överträda bangränserna. 

• Agenten måste anpassa sig till övriga agenter i miljön. 

Agentens hastighet påverkas negativt av mjölksyra vilket innebär att agenten måste ha 
en strategi för att komma i mål på kortast möjliga tid. Om till exempel agenten nyttjar 
sina energiresurser till max redan från start så slår muskeltröttheten igenom i ett för 
tidigt skede och agenten blir tvingad att slå av på takten med kraftigt reducerad fart. 

Det exakta sambandet mellan muskeltrötthet och mjölksyra är enligt forskning 
fortfarande oklart, men det är heller inte målet med denna rapport att ta reda på det 
och en uppskattning är därför gjord där det antas att höga nivåer av mjölksyra tröttar 
ut musklerna under löpningen. Det är tillräckligt för att det ska gå att utveckla olika 
strategier under ett medeldistanslopp eftersom tidig muskeltrötthet måste undvikas för 
att komma i mål på så kort tid som möjligt. 

Att laktatnivån stiger exponentiellt och att vätejonerna påverkar prestationsförmågan 
negativt ger en liten antydan om hur en förenkling av det metaboliska systemet skulle 
kunna se ut i en datorsimulering. Om prestationsförmågan minskar linjärt med 
laktatnivån så kan en graf som visar det exponentiella sambandet mellan effekt och 
laktat (Zoladz m.fl.) användas till att uppskatta och simulera en löpare genom att 
omvandla grafen till en funktion, vilket används i detta arbete. 

En framgångsrik strategi ska utvecklas med ett ANN som tränas med ett 
belöningsbaserat system av genetiska algoritmer. Neuronnätets uppgift är att anpassa 
farten och styra agenten runt banan på så kort tid som möjligt. Framgång mäts genom 
att ta tiden på agenten från start till mål både i time trial och i tävling mot andra 
agenter samtidigt. Nätet påverkar agentens hastighet med en kraft och får feedback 
från agenten i form av muskeltrötthet och avstånd till mål. 

Agenten ska naturligtvis ta sig runt den ovala banan utan att överträda bangränserna. 
Mellan bangränserna är dock rörelsemönstret fritt men ett rörelsemönster som följer 
den inre bangränsen är såklart att föredra. Buckland (2002) och Togelius m.fl. (2006) 
behandlar utveckling av ANN-styrda fordon som känner av omgivningen med 
sensorer och en sådan approach kommer också att användas i detta arbete för att guida 
agenten runt banan. 

Att simulera flera agenter samtidigt som tävlar mot varandra med individuella ANN 
är en utmaning eftersom de ska undvika kollisioner och i bästa fall anpassa sin strategi 
efter situationens ögonblick. Här är det av stor vikt att en agent har kännedom om var 
den ledande agenten befinner sig och att agenten använder en strategi som ger bäst 
placering i mål. Det är långt ifrån ett trivialt problem eftersom det kostar energi att 
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springa om sina medtävlare, speciellt i kurvorna där avståndet till mål ökar med 
längden från innerspåret. Även om alla agenter har samma fysiologiska egenskaper så 
är en bra strategi nödvändig för seger. 

Simuleringen kan ge svar på flera intressanta frågeställningar. Hur nära verkligheten 
går det att komma en riktig tävling med en AI baserad på ett neuralt nätverk? 
Verklighet i den mening att agenterna radar upp sig i kurvorna och spurtar mot slutet 
(avstånd till mål matas in som parameter till en inputneuron). Kommer en 
implementation av ett ANN göra att den ledande agenten alltid vinner som en följd av 
begränsningarna i miljön (blir trött, får ej kollidera, m.m.)? Hur robusta blir 
agenterna? Utvecklar olika evolutioner olika strategier för agenterna? Frågor som mitt 
arbete ska försöka reda ut. 
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4 Metod 
Målet med projektet har delats upp i flera delmål enligt förslag från Berndtsson, 
Hansson, Olsson och Lundell (2008), där varje delmål uppnås med en eller flera 
metoder. 

Delmålen som ska uppnås är: 

• Utveckling av en trötthetsalgoritm. 

• Utveckling av verktyg. 

• Simulering av en löpare. 

• Simulering av flera löpare samtidigt. 

4.1 Utveckling av en trötthetsalgoritm 
Det första delmålet är att ta reda på varför en löpare blir trött och hur tröttheten 
påverkar löparens muskler och energi. Målet är inte att exakt simulera vad som händer 
i kroppen vid utmattning utan en uppskattning är fullt tillräcklig för att uppnå detta 
delmål. Algoritmen ska i stort sätt utifrån en kraft från löparen omvandla det till 
trötthet som begränsar löparens kraft. 

Delmålet ska uppnås med litteraturanalys och experiment. Det mesta av 
litteraturanalysen är redan gjord i bakgrundskapitlet men litteraturen i fysiologi finns 
kvar som stöd vid skapandet av algoritmen. Här är tanken att litteraturen ska kunna ge 
svar på tveksamheter som dyker upp under omvandlingen från löparens kraft till 
trötthet. Med experiment testas algoritmen iterativt med olika värden på parametrar 
och konstanter tills resultaten är realistiska. Här kan resultaten jämföras med riktiga 
löpningsrekord för att nå målet. 

4.2 Utveckling av verktyg 
Ett alternativ är att använda färdiga verktyg från något programbibliotek för att korta 
ned utvecklingstiden, vilket normalt rekommenderas. De verktyg som behövs i detta 
arbete innehåller dock väldigt korta algoritmer och är relativt enkla att implementera 
själv. Det finns också risken att icke-förutsägbar funktionalitet saknas i ett färdigt 
programbibliotek. Med egna verktyg får man full kontroll. 

Verktygen som skapas är olika komponenter till en belöningsbaserad träning av ANN 
och de implementeras och testas iterativt tills testerna ger positiva resultat. Testerna är 
enkla problem till verktygen och ska säkerställa att ett verktyg fungerar. 

4.3 Simulering av en löpare 
Detta delmål bygger på att föregående delmål är avklarade så att det finns en 
trötthetsalgoritm, och verktyg för belöningsbaserad träning av ett ANN. Delmålet 
uppfylls med metoderna implementation och experiment. 

Vid implementation byggs simulatorn och stöd för simulation av en löpare. Genom 
experiment tränas agentens ANN m.h.a. verktygen och den utvecklade agenten testas 
därefter i simulatorn. Resultatet av simulationen ska sedan analyseras. 
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4.4 Simulering av flera löpare samtidigt 
Även det här delmålet ska uppfyllas med metoderna implementation och experiment. 
Här implementeras stöd för ett multiagentsystem och vid experiment tränas 
agenternas ANN för att sedan testas i simulatorn. Liksom vid simulering av en löpare 
analyseras sedan resultatet. 
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5 Genomförande 
Alla programbibliotek som skapas för projektet skrivs med programmeringsspråket 
C++ i Visual studio 2005. 

Färdiga komponenter testas med black-box-testning och enkla problem för att 
försäkra att komponenterna fungerar som de ska. Black-box-testning innebär att 
utdatan analyseras vid en given indata till en komponent eller funktion. 

All programmering är objektorienterad och defensiv. Defensiv programmering tas upp 
i boken Code Complete (McConnell, 2004) och innebär bl.a. att ogiltiga värden på 
parametrar till en funktion inte tillåts och stoppas på en tidig nivå vid exekveringen. I 
mitt fall används paradigmen: ”garbage in, error message out”. 

5.1 Utveckling av en trötthetsalgoritm 
En algoritm ska utvecklas som omvandlar en kraft i Newton till en styrka i trötthet. 
Trötthetsvariabeln ska påverka hur mycket kraft en löpare maximalt kan avsätta för att 
uppnå en viss hastighet. 

För att ta reda på hur trötthet påverkar en löpare så görs en litteraturanalys i fysiologi. 
Kunskapen från litteraturen är tänkt att användas till att utforma en algoritm som 
påverkar en löpares krafter negativt. Den information som hittades om muskeltrötthet 
finns att läsa i bakgrundskapitlet. 

Ett program som simulerar en löpare (agent) skapas. Agenten förflyttas genom att 
ange en kraft som integreras till en hastighet och vidare till en position med enkel 
Euler-integration (Bourgh, 2002; Buckland, 2002). Trötthetsalgoritmen ska minska 
värdet på en variabel som representerar den maximala kraften och agenten kan fritt 
bestämma storleken på kraften som förflyttar agenten framåt så länge den inte 
överstiger värdet på maxvariabeln. 

Tider ska tas på agenten med olika begynnelsekrafter och på olika distanser för att 
sedan jämföras med världsrekord på olika distanser av löpning inomhus. Detta för att 
agentens prestationer ska efterlikna en mänsklig löpares prestationer. Algoritmen 
baserad på fysiologiska egenskaper justeras tills agentens tider är jämförbara med de 
riktiga rekorden och agenten blir utmattad. Agenten anses kunna bli utmattad om 
hastigheten minskar med storleken på distansen. 

5.2 Utveckling av verktyg 
De verktyg som behövs för att representera agentens AI är artificiella neuroner 
sammankopplade i ett nätverk och genetiska algoritmer för den belöningsbaserade 
träningen av nätverket. 

Neuronnätet ska kunna byggas upp med valfritt antal neuroner och valfritt antal 
neuronlager så att storleken på nätet kan varieras i efterhand. Det ska också vara av 
feedforward-typ och vikterna ska kunna justeras i efterhand. 

Med genetiska algoritmer ska selektions-, korsnings- och mutationstekniker användas 
på en pool med genom där generna motsvarar vikterna i ANNet. I varje generation 
ska genomens data kopieras till ett ANN och testas i simulatorn. Genomet som testats 
får sedan ett fitnessvärde baserat på utgången i simulatorn. 

Kunskapen om hur komponenterna ska byggas hämtas från litteraturen. Haykin 
(1994) beskriver grundligt teorin och matematiken bakom ANN. Buckland (2002) 
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beskriver hur man skapar ANN och genetiska algoritmer i C++. Han beskriver också 
med exempelkod hur belöningsbaserad träning av ett ANN kan gå till. Togelius m.fl. 
(2007) beskriver hur ANN kan tränas med en belöningsbaserad teknik och de 
använder en slumptalsgenerator baserad på Gauss-kurvor. 

Jag skapar egna programbibliotek för de olika komponenterna som behövs för 
projektet. Komponenterna testas med black-box-testning för att försäkra att de håller 
god kvalitet. Ett enkelt sätt att testa ett ANN på är att lösa XOR-problemet med 
förinställda vikter. Enligt Haykin (1994) kan ett sådant problem bara lösas av ett ANN 
som är linjärt separerbart, d.v.s. en perceptron med två lager. 

Eftersom de genetiska komponeneterna gör beräkningar med slumptal så kontrolleras 
deras korrekthet genom att lösa XOR-problemet med en belöningsbaserad teknik där 
vikterna ändras tills önskat resultat är uppnått. I det testet ska alla genetiska tekniker 
vara involverade som senare används till att utveckla agenten. 

5.3 Simulering av en löpare 
Problemmiljön (simulatorn) ska bestå av en oval tävlingsbana där agenterna hindras 
från att avvika från banan. På själva banan kan dock agenterna fritt befinna sig var de 
vill. Agenter som kolliderar med banans kant straffas med en hastighetsminskning i 
form av friktion. Friktionens enda syfte är att straffa agenter som försöker ta en 
genväg. 

Det ska utifrån en punkt på banan gå att avgöra avståndet från startlinjen, mätt längs 
med banans innerkant. Avståndet från startlinjen ska också vara input till agenten så 
att farten kan anpassas till avståndet. 

Löparen simuleras i form av en agent som påverkas av en trötthetsalgoritm och styrs 
av ett ANN. ANNet tränas med en belöningsbaserad teknik där fokus ligger på att 
optimera tiden det tar för agenten att ta sig runt banan.  

Agentens ANN får input i form av avstånd från start, trötthet och sensorvärden där 
sensorerna registrerar banans kant. ANNet ska tränas med en belöningsbaserad teknik 
och utvecklingen ska noteras och redovisas med en graf. Det bästa genomet ska 
redovisas med en graf som visar agentens hastighet under en tävlingsrunda (time 
trial). 

ANNet ska ha sju inputs och två outputs som i Figur 9. Det ska bestå utav ett gömt 
lager med inledningsvis fem neuroner. Experiment med varierande antal gömda 
neuroner ska avgöra det optimala antalet m.a.p. agentens tid i mål. 

 
Figur 9. Neuronnätets utseende för en ensam agent. 
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5.4 Simulering av flera löpare samtidigt 
När övriga mål är uppfyllda ska en tävling simuleras där flera agenter tävlar mot 
varandra. Agenterna ska nu utrustas med en ny typ av sensorer som känner av 
medtävlare för att de ska undvika kollisioner och anpassa sig till varandras 
hastigheter. 

Det finns en stor skillnad mellan kollision med banans kant och kollision mot andra 
agenter och tanken är att en agent ska kunna ”se” skillnad på de två olika typerna av 
kollisioner. Om en sensor registrerar en kant så ska agenten undvika kollision 
eftersom det leder till en inbromsning men om en sensor känner av en annan agent så 
ska agenten kanske göra något helt annat som att öka/minska hastigheten eller 
knuffa/undvika den andra agenten. Därför ska agenterna ha två olika set av sensorer: 
Ett set som känner av kollisioner med banans kant och ett set som känner av 
kollisioner med medtävlare. 

Antalet agentsensorer kommer att vara fler och sitta tätare än kantsensorerna för att 
täcka upp det område som ska upptäcka andra agenter. En annan agent ska alltså inte 
kunna undvika att registreras av sensorerna p.g.a. att den befinner sig mellan två 
sensorer. 

ANNet får också en input som är den ledande agentens avstånd till mål med 
förhoppning att göra agenterna tävlingsmedvetna. ANNet ska totalt ha 17 inputs och 
två outputs som i Figur 10. Det gömda lagret ska ha samma neuronantal som det 
optimala antalet för en ensam agent och bestäms efter experiment. 

 
Figur 10. Neuronnätets utseende för agenter som tävlar mot varandra. 

I varje tidssteg görs ett kollisionstest mellan agenternas proxyobjekt (cirklar). Agenter 
som kolliderar med varandra separeras lika mycket oberoende av hastighet och kraft. 
Riktningen på separationen är relativ agenternas positioner vid kollisionen, se Figur 
11. 
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Figur 11. Bilden visar hur två objekt separeras lika mycket relativt deras positioner.  

Utvecklingen av genomen presenteras med en graf över fitnessvärde för varje 
generation. Det bästa genomet kopieras till flera agenter som får tävla mot varandra 
på sträckan 1000 meter. Tanken är här att man ska kunna analysera agentens beteende 
från olika positioner relativt andra agenter under ett lopp. Resultatet av analysen 
kommer att dokumenteras och grafer över den mest utvecklade agentens hastighet ska 
presenteras. 

Separation Efter separation Kollision 
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6 Resultat 
6.1 Utveckling av en trötthetsalgoritm 

6.1.1 Initial formel genom analys 
Med inspiration från grafen Figur 1, som visar ett förhållande mellan laktat och effekt, 
så har jag skapat en funktion som beskriver en liknande graf. Funktionen har skapats 
med hjälp av en miniräknare av typ TI-84 Plus och dess inbyggda program CubicReg 
som är en funktion som omvandlar en tabell till en funktion. Värdena på 
koefficienterna har avrundats och manipulerats något i efterhand för att ge en jämnare 
graf. I funktionen är y laktatnivå vid given effekt x. 

y = ax3 + bx2 + cx + d 

a = 0,000001272 

b = -0,00049 

c = 0,063 

d = -0,486 

I simulatorn är det bara intressant att följa ackumulationen av laktat (L) så därför 
flyttas hela grafen nedåt med g och negativa värden klampas till 0 så att funktionen 
alltid ger positiva värden.  

g = -2,2 

L(x) = max( y(x) + g, 0 ) 

Grafens nya utseende efter ovanstående manipuleringar presenteras i Figur 12. 

 
Figur 12. Graf med enbart ackumuleringen av laktat. 

Storleken på tidsstegen mellan två uppdateringar kan variera, speciellt på olika 
datorer. Formeln görs oberoende av storleken på varje tidssteg genom att multiplicera 
L med tidssteget t och ska tolkas som att L*t laktat ackumuleras under t sekunder. 

Nu återstår att omvandla laktat till trötthet där T är styrkan på tröttheten och ökar med 
L i varje tidssteg. Tröttheten mäts i andelar där 100% trött innebär att agenten inte 
orkar röra sig alls. T är inledningsvis noll vilket innebär att agenten inledningsvis inte 
är begränsad av någon trötthet. 
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T0 = 0 

Tefter = min(T före + L*t, 1) 

6.1.2 Motstånd 
Agentens trötthet är nu en funktion av den avsatta kraften och det återstår ett problem 
till att lösa. Motstånd. Om inte motstånd finns med i beräkningarna så räcker det att 
agenten använder en kraft en kort stund i början för att komma upp i en viss hastighet 
och sedan transporteras gratis med konstant hastighet utan att bli trött. Vilket kanske 
inträffar i rymden men knappast på här på jorden. 

Friktion och motstånd vid löpning är en avancerad process och det stora problemet är 
snarare att en löpare måste lägga en kraft på att flytta benen för att hålla en viss 
hastighet mer än att besegra ett motstånd. Jag har dock infört ett motstånd i alla fall 
som är en uppskattning på vad det kostar i kraft att flytta benen vid löpning och 
besegra gravitationen. Det vill säga benens förflyttning framåt ses som ett motstånd 
(en kraft) som ska besegras. Motståndet är baserat på friktion i viskositet för att ge ett 
motstånd som är linjärt med hastigheten. K är en konstant som anger motståndets 
storlek m.a.p. hastigheten. Förmodligen ska k vara beroende av agentens massa men 
nedanstående godtyckliga värde är anpassat för just den här agenten. Till exempel ger 
hastigheten 10 m/s motståndet 390 N. 

k = 39,0 

fres = -k * v 

Agentens hastighet beräknas nu på följande sätt där T är styrkan på tröttheten, fin är 
önskad kraft, fut är kraft med trötthetspåverkan, fmax är (uppskattad) maximal kraft, fres 
är motstånd, m är agentens massa, a är acceleration och v är hastighet: 

m = 80,0 

fmax = 600 

fut = min( fin, fmax * T) 

a = (fut - fres ) / m 

v = a * t 

Tröttheten uppdateras sedan genom att skicka in kraften fut till laktatfunktionen så att: 

Tefter = min(Tföre + L(f)*t, 1) 

6.1.3 Förändringar i formeln genom experiment 
I tidiga tester visade det sig att agenten blev trött för snabbt och därför infördes en 
faktor, låt oss kalla den s, som skalar om laktatnivån. Konstanten s bestämmer alltså 
hur trött agenten blir av varje enhet laktat. 

s = 0,001 

Tefter = min(Tföre + L(f)*s*t, 1) 

Nu är det så att kurvan i Figur 1 visar förhållandet mellan effekt och laktat, inte kraft 
och laktat. Men experimentet är utfört med en konstant hastighet där endast 
motståndet (en kraft) varierar. 

Effekt = arbete/tidsenhet = kraft*sträcka/tidsenhet = kraft*hastighet 

Vid konstant hastighet c: 
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Effekt = kraft*c 

Om man ska vara noga på det så ska kraften i så fall multipliceras med en konstant 
(c). Omfattningen av löparnas krafter har dock bestämts efter experiment och är inte i 
skala med ett verkligt förhållande som är svårt att mäta, vilket gör c svårt att 
bestämma. 

Konstanterna s (skalan för laktat-ackumuleringen) och k (konstanten för motståndet) 
har testats och ställts in med trial and error för att agentens tider ska efterlikna riktiga 
rekord ( -+ ett par sekunder) på 1000 m löpning. Bilaga A visar resultatet av 
simuleringar som gjorts med de konstanter och inställningar till algoritmen som 
redovisats ovan. Tabellerna visar agentens prestationer över olika distanser och med 
olika krafter och det går tydligt att se att agenten blir trött och att en mindre 
kraftansträngning över längre distanser lönar sig. 

Den optimala tiden 142,9 s (1 min och 22,9 s) över 1000 m nås vid den konstanta 
kraften 280 Newton (dock inte med i tabellen). Denna tid kommer att användas som 
referens vid utvecklingen av ANN-styrda agenter och är den optimala tiden en agent 
kan uppnå vid konstant kraft över 1000 m. 

Agentens krafter har inte någon verklighetsförankring utan har i efterhand blivit ett 
resultat av de värden som har valts på konstanterna i programmet. 

Pseudokod för trötthetsalgoritmen och hur den fungerar ihop med Euler-integration 
finns i Bilaga C. 

6.2 Utveckling av verktyg 

6.2.1 Implementation 

6.2.1.1 ANN och belöningsbaserad inlärning 

De genetiska algoritmerna och neuronnätet utgår från Bucklands algoritmer och är 
ganska korta och enkla. Pseudokod för de genetiska algoritmerna finns i Bilaga C. 

6.2.1.2 Slump 
Den Gaussiska slumpgeneratorn är baserad på Box-Müller transformation i polär form 
(Carter), se Bilaga C för implementationsdetaljer i pseudokod. Standardbibliotekets 
slumptalssfunktion rand ligger som grund för all slump som används. Även den 
Gaussiska slumptalsgeneratorn utgår från standardbibliotekets slumptalsfunktion.  

6.2.1.3 Rotation 

ANNet roterar agenten genom att ange ett värde mellan 0,0 och 1,0 som sedan 
omvandlas till en styrka mellan -0,5 och 0,5 så att även rotationsriktningen kan 
påverkas. Styrkan påverkar en konstant rotationshastighet på 360º per sekund. Med 
styrkan 0,0 färdas alltså agenten rakt fram utan att rotera. Agenten har således en viss 
svängradie och kan inte fritt förflytta sig i vilken riktning som helst (icke-
holonomisk). 

6.2.1.4 Friktion 
Agenten påverkas av friktion vid kollision med banans kant. Friktionen påverkar 
direkt agentens hastighet som beräknas med följande formel med inspiration från 
Bourg (2002) där m är massa, f är en konstant friktionskraft, d retardation, t är tidssteg 
och v hastighet. 
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f = 100 

d = f / m 

vefter = max(vföre – d * t, 0) 

6.2.1.5 Kollision 
Vid kollision med banans kant beräknas det exakta avståndet som agenten måste 
förflyttas för att bli fri. Detta görs exakt med avseende på de proxyobjekt i form av 
geometriska figurer som banan och agenten består av. Agenten projiceras alltså ut 
från banans kant längs kantens normal, se Figur 13. De matematiska algoritmer som 
används för att upptäcka kollisioner är baserade på de algoritmer som beskrivs i 
Ericson (2005). 

 
Figur 13. Bild över banans proxyobjekt (cirklar och rektanglar) som är del i beräkningen av kollisions- 
och separationsprocessen. Pilarna visar hur en agent projiceras ut från kollisionsområdet. 

Enligt tabellerna i Bilaga A är hastigheterna väldigt låga i förhållande till en 1000-
metersbana då det tar c:a 1000 (m) / 8 (m/s) = 125 s för en snabb agent att färdas ett 
varv. När banan har skalats ner så att hela ryms på en datorskärm så flyttar sig 
agenterna väldigt sakta. Banan får därför omkretsen 250 meter och agenterna måste 
löpa fyra varv. Ett annat problem är att agenterna blir väldigt små på skärmen så de är 
medvetet något större än en löpare är i verkligheten för att synas ordentligt vid 
simuleringar. I Figur 14 redovisas måtten på banan och agenten. 

Simulatorn har skalan 0,12326556 meter/pixel. Så om t.ex. en agent har hastigheten 
10 m/s så motsvarar det cirka 81 pixlar/s. 

 
Figur 14. Bild över måtten på banans och agentens proxyobjekt med en decimals noggrannhet. Banans 
omkrets från innerkanten är 250 m. Agenten och banan på bilden är inte skalenliga. 

Agent Bana 

2,2 m 

59,2 m 

41,9 m 



 

 22 

Sensorerna får värde från linjekollisionstest mot banans proxyobjekt. Värdena kan 
bestämmas exakt med kollisionsalgoritmer från Ericson (2005) och antar värde mellan 
0,0 och 1,0 där 0,0 innebär att sensorn är fri och 1,0 innebär att hela sensorn har 
penetrerat banans kant, se Figur 15 för exempel. 

Agentsensorernas värde beräknas på samma sätt fast sensorerna testas istället mot 
andra agenters proxyobjekt. 

 
Figur 15. Bilden visar olika sensorvärde en sensor får beroende på hur långt den penetrerar ett objekt. 

6.2.2 Testning 

Tabell 1 visar resultaten från testning av min implementation av ett ANN. Se Bilaga B 
för detaljer kring viktuppsättning och teoretisk beräkning av XOR i ett ANN med två 
lager. 

Värdena från ANNets outputneuroner är trovärdiga eftersom de stämmer med XORs 
funktionalitet och de teoretiska beräkningarna från Bilaga B. Resultatet från XOR-
testet styrker därför att implementationen av ANNet är korrekt. 
Tabell 1. Resultat från ANNet med förinställda vikter som ska simulera XOR. 

Input 1 Input 2 Output 

0,0 0,0 0,0026234 

1,0 1,0 0,0026234 

1,0 0,0 0,997453 

0,0 1,0 0,997453 

XOR-problemet löstes även med ett ANN baserat på evolution med genetiska 
algoritmer. Grafen i Figur 16 visar resultatet av 10 evolutioner. Teknikerna som 
användes var turneringsselektion med tre deltagare och elitism, tvåpunktskorsning och 
Gaussmutation med 10 % muteringssannolikhet och 12,0 i standardavvikelse. Varje 
genom hade nio gener och poolen bestod av 100 genom. Grafen har en outsider (vid 
0,75) vilket beror på att den evolutionen fann en lösning långt senare än övriga 
evolutioner. 

0,0 0,25 0,75 
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Figur 16.  Resultat av 10 evolutioner på XOR-problemet med ett ANN. 

Fitnessvärdet beräknades genom att testa hur bra ANNet löste XOR med alla fyra 
möjliga kombinationer. Genomen belönas med höga fitnessvärden när differensen 
mellan ANNets svar och rätt svar är lågt och låga värde när differensen är hög där 
max är 1,0 och min är 0,0. Ett genom med fitness 1,0 innebär alltså att ANNet utan 
tvekan kan beräkna XOR med just det genomets viktuppsättning. 

Resultatet av testerna påvisar att implementationen av de genetiska teknikerna 
fungerar eftersom genomen i varje generation utvecklas till det bättre. 

6.3 Simulering av en löpare 
Banans funktionalitet har testats med en agent som roteras och får en kraft med hjälp 
av knapptryckningar på tangentbordet. Alla kanter runtom banan har testats och 
hastighetsminskning på grund av friktion har också noterats genom att alla 
tillståndsvariabler för fysiken skrivs ut till ett textfönster i simulatorn tillsammans 
med trötthet och avstånd från mål. Sensorvärden skrevs också löpande ut i 
konsolfönstret för att försäkra om att ANNet får rätt input. 

Algoritmen för utvärdering av genom under en generation finns i Bilaga C under 
”evaluate single agent”. Olika inställningar på de genetiska algoritmerna har testats 
för att se hur evolutionen påverkas och för att hitta de parametrar som fungerar bäst. 
Inställningarna och resultaten finns i Bilaga D. 

Fitnessvärdet (0 till 1,0) består utav två delar: 

1. Sträckan som agenten avsätter upp till max 1000 m och fitnessvärdet beräknas 
med formeln: min(sträcka/1000, 1) * 0,5  

2. Tiden det tar att uppnå 1000 m upp till max 180 s och fitnessvärdet beräknas 
med formeln: (1 - min(tid/ 180, 1)) * 0,5 

Del 1 är tänkt att tidigt i utvecklingen uppmuntra agenten att förflytta sig och om 
agenten lyckas fullfölja hela distansen blir belöningen 0,5 fitnessenheter. Del 2 tar 
tiden på agenten och omvandlar den till ett fitnessvärde. Eftersom det finns en optimal 
tid uppmätt till 142,9 s så kan del 2 teoretiskt aldrig bli mycket högre än 0,1 
fitnessenheter. Det slutliga fitnessvärdet är summan av delarna: 

Fitness = del 1 + del 2 

Evolutioner med olika antal gömda neuroner utfördes för att se om det finns någon 
skillnad i utvecklingen. Det här vill man optimera för prestandans skull och det är bra 
att se hur det påverkar resultatet av en evolution. Bilaga E visar resultat efter 
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evolutioner med olika antal gömda neuroner och enligt dem ser det ut som att ANNet 
upp till en gräns vid åtta neuroner utvecklas fortare. 

Med resultaten från Bilaga D och Bilaga E i åtanke utvecklades genom över 1000 
generationer med en genompool på 50 genom. Evolutionsteknikerna som användes 
var: 

• Elitism. 

• Turneringsselektion med tre deltagare. 

• Tvåpunktskorsning. 

• Gaussmutation med 10 % mutationssannolikhet och standardavvikelse 1,0. 

Generna var anpassade till ett neuronnät med sju inputneuroner, åtta gömda neuroner 
och två outputneuroner. Det bästa genomets fitness beräknades till 0,588334 och 
användes sedan på en agent i en löpningssimulation där hastigheten noterades varje 
sekund. Resultatet presenteras i Figur 17 och man kan tydligt se att agenten blev trött 
efter 100 sekunder och tappade fart. Agenten gick i mål på 148,2 sekunder vilket bara 
är 5 sekunder sämre än vad som uppmätts med konstant kraftpåverkan (Bilaga A). 
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Figur 17.  Hastighet under ett timetrial-försök över 1000 m för en agent med fitness 0,588334. 

Ytterligare nio evolutioner genomfördes i syfte att jämföra agentens hastighet för att 
undersöka om det finns olika strategier att ta sig i mål på. Figur 18 visar resultatet av 
de evolutionerna och hastighetsgrafen från Figur 17 är också infogad. 
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Figur 18. Tio hastighetsgrafer över 1000 m från agenter med genom från tio separata evolutioner . 



 

 25 

6.4 Simulering av flera löpare samtidigt 
Varje agentsensor är 50 pixlar lång och längden är beroende av antalet sensorer så att 
de täcker upp hela området mellan sensorerna. En agent ska alltså inte kunna gömma 
sig mellan två sensorer. 

Evolutionsteknikerna som används är samma som för en ensam agent: 

• Elitism. 

• Turneringsselektion med tre deltagare. 

• Tvåpunktskorsning. 

• Gaussmutation med 10 % chans och standardavvikelse 1,0. 

Antalet gömda neuroner är åtta eftersom det fungerade bra på evolutioner av en 
ensam agent. Det tillkommer visserligen ytterligare nio inputs (agentsensorerna) men 
testerna med olika gömda neuroner (Bilaga E) visar att det exakta antalet gömda 
neuroner har ganska liten betydelse och kan om man vill optimeras i efterhand.  

En ny algoritm som testar flera genom mot varandra har skrivits och den simulerar en 
tävling mellan fem deltagare. Deltagarna placeras på en linje längs med startlinjen så 
att alla har lika långt avstånd till mål. Tävlingen simuleras med tidssteget 0,1 s tills 
alla har nått mål eller tiden har tagit slut (max 180 s). Efter varje tävlingsrunda får de 
deltagande genomen ett fitnessvärde som en värdemätare på prestationen. 
Fitnessvärdet beräknas utifrån tid och sträcka som för en ensam agent. Pseudokod för 
algoritmen finns under Bilaga C med namnet ”evaluate MAS”.  

Det visade sig väldigt tidigt under de första testerna med flera agenter att agenternas 
respekt för banans kant var lägre än väntat. Även väldigt långt fram i utvecklingen 
kunde en agent trycka sig mot banans kant utan uppenbar anledning och tappa fart av 
kantens friktion. 

Ett annat problem som inte heller fanns tidigare var att om en agent tvingades in i 
banans kant när den försökte undvika kollision med en annan agent, så gjorde den en 
piruett för att komma loss, vilket löser situationen tillfälligt men ser varken bra eller 
realistiskt ut. Det hände också att agenter vände och förflyttades i fel riktning. 

Omfattningen av problemen gjordes mindre genom att minska agenternas svängradie 
från det tidigare värdet ett varv i sekunden till 1/4 varv i sekunden. Två nya termer i 
fitnessberäkningen infördes också för att kontrollera agenternas respekt för kollisioner 
med banans kant och kollisioner med andra agenter. Den första termen beräknar en 
fitnessdel utifrån agentens kollisioner med banans kant och den andra termen 
beräknar en fitnessdel utifrån agentens kollisioner med andra agenter. En agent 
bestraffas endast för kollisioner som sker inom ett område av 90 grader från 
färdriktningen (medsols och motsols) så att agenter som blir knuffade bakifrån inte 
blir bestraffade. 

Fitnessvärdet som tidigare bestod av två delar har alltså nu utökats till fyra delar: 
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1. Sträckan som agenten avsätter upp till max 1000 m och fitnessvärdet beräknas 
med formeln: min(s/1000, 1) * 0,4  

2. Tiden det tar att uppnå 1000 m upp till max 180 s och fitnessvärdet beräknas 
med formeln: (1 - min(t / 180, 1)) * 0,3 

3.  Antal kollisioner med banans kant och fitnessvärdet beräknas med formeln: (1 
- min(kollisioner / 500, 1)) * 0,25 

4. Antal kollisioner med agenter och fitnessvärdet beräknas med formeln: (1 - 
min(kollisioner / 500, 1)) * 0,05 

Det slutliga fitnessvärdet är summan av delarna: 

Fitness = del 1 + del 2 + del 3 + del 4 

Olika procentfördelningar mellan fitnessdelarna har testats och de som presenteras 
ovan fungerade bäst. Till exempel prioriteras sträckan först (0,4) eftersom det inte 
hände mycket i evolutionen förrän agenterna tog sig runt banan och agentkollisioner 
har minst prioritet (0,05) eftersom en del evolutioner utvecklade agenter som föredrog 
kollisioner med banans kant vid trånga situationer mellan flera agenter. Det maximala 
antalet tillåtna kollisioner sattes till 500 och ansågs vara högt nog för att ge en lämplig 
fördelning av fitnessvärdet. 

Tio separata evolutioner genomfördes där varje evolution sträckte sig över 1000 
generationer och utvecklingsgraferna för det bästa genomet över samtliga evolutioner 
presenteras i Figur 19. Spridningen mellan graferna är störst under de första 300 
generationerna sedan konvergerar de till ett fitnessvärde runt 0,66. Observera att 
fitnessvärdena i detta kapitel inte är jämförbara med fitnessvärdena från en ensam 
agent i föregående kapitel! 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
60

0
70

0
80

0
90

0
10

00

Generation

Fi
tn

es
s

 
Figur 19.  Utvecklingskurvor för tio separata evolutioner där agenterna tävlar mot varandra. 

De tio olika genomen testades sedan var för sig i simulerade tävlingar där ett genom 
kopierades till fyra agenter som sedan tävlade mot varandra. Agenterna i en tävling 
hade alltså samma egenskaper (genom) men olika startpositioner längs startlinjen. 
Anledningen till att det är kloner som tävlar mot varandra är att det tydligt ska gå att 
se hur en viss agent beter sig i olika situationer samtidigt. På så sätt är det tänkt att det 
ska vara lättare att avgöra hur robust en agent (genomet) är. 

Tävlingen simulerades med tidsteget 0,1 s och agenternas hastighet under loppet 
noterades och sparades varje sekund. Resultatet av simuleringarna presenteras i Figur 
20 som visar grafer över de segrande agenternas hastigheter. 
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Figur 20.  De segrande agenternas hastighetskurva för tio olika simuleringar och evolutioner. 

Avslutningsvis presenteras nu tävlingen från simulationen mellan fyra agenter (A, B, 
C och D) med det genomet som var mest robust under experimenten,se Figur 21 
nedan. 
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Figur 21. Vid starten lägger B mest kraft och tar ledningen kort efter start (1). I första kurvan efter 50 
meter leder B och har C följt av D på utsidan (2). Efter 100 meter tar C över ledningen och B styr 
genast ut och lägger sig bakom D som ligger ytterst (3). I andra kurvan efter 180 meter styr B ut (4) 
och accelererar framåt för att åter överta ledningen efter 230 meter (5) samtidigt som A lägger sig 
ytterst och accelererar framåt. Efter 260 meter ligger A utanpå B (6), trycker genom hela kurvan och tar 
över ledningen efter kurvan. Resterande lopp är bara en transportsträcka där agenterna ligger på en lång 
rad. A segrar på tiden 158 sekunder (7). 
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7 Analys 
7.1 Utveckling av en trötthetsalgoritm 
Trötthetsalgoritmen har testats över distanserna 400, 1000 och 3000 m för att kunna 
jämföra agentens tillståndsvariabler över de olika distanserna. Resultaten finns i 
tabellform i Bilaga A. 

På 400 m erhålls den kortaste tiden (48,7 s) med kraften 350 N och med större 
kraftansträngning får agenten en sämre tid. På den längre distansen 1000 m erhålls 
den kortaste tiden (144,2 s) med kraften 300 N. På distansen 3000 m erhålls den 
kortaste tiden (515,1 s) med ännu mindre kraft (230 N). Det här betyder att agenten 
kan bli trött och att en lägre kraftansträngning är att föredra på längre distanser i 
simulatorn. Det visar också att trötthetsalgoritmen har viss verklighetsförankring. 

Tabell 2 innehåller världsrekord i friidrott för män (Wikipedia) och agentens rekord 
ligger avsiktligt nära världsrekorden; agentens parametrar har justerats för att ligga 
nära rekordet över 1000 m och simuleringar över fler distanser (400 m och 3000 m) 
visar hur trötthetsalgoritmen skalar över de olika distanserna. 
Tabell 2 Världsrekord i friidrott för män över olika distanser. 

Distans (m) Tid (s) Namn 

400 44,57 Kerron Clement (USA) 

1000 134,96 Wilson Kipketer (DEN) 

3000 446,14 Daniel Komen (KEN) 

Algoritmen skalar sämre över 3000 m vilket inte nödvändigtvis behöver vara en 
besvikelse eftersom algoritmen är baserad på en laktat-kurva från ”vanliga” 
människor, inte elitidrottare. Det intressanta här är dock hur algoritmen skalar jämfört 
med rekord satta av elitidrottare. 

7.2 Utveckling av verktyg 
Resultaten från testningen av verktygen redovisas för att visa att de fungerar som det 
är tänkt. ANN-komponenten testades genom att simulera XOR med en förutbestämd 
viktuppsättning (Bilaga B) och de genetiska algoritmerna testades tillsammans med 
ett ANN genom att återigen simulera XOR fast med belöningsbaserad inlärning. De 
erhållna resultaten på XOR-problemet stämmer också bra överens med 
förväntningarna. 

7.3 Simulering av en löpare 
Simulatorn testades genom att styra en löpare med tangentbordet för att testa all 
funktionalitet och flera av löparens tillståndsvariabler skrivs löpande ut i ett 
textfönster i simulatorn. De problem och buggar som dykt upp under testningen har 
rättats till och simulatorn var problemfri under experimenten av singel- och 
multiagenter som redovisas i detta arbete. 

Alla olika evolutionsparametrar som testades i Bilaga D utvecklade en snabb agent på 
få generationer, vilket är bra. Skillnaden på resultaten mellan de olika inställningarna 
är väldigt liten och det har på lång sikt ingen avgörande betydelse vilka som används 
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eftersom alla konvergerar mot samma fitness. På kort sikt har det viss betydelse 
eftersom vissa inställningar ger större spridning och konvergerar långsammare. 

Experimenten med olika antal neuroner (Bilaga E) visar att inte heller neuronantalet 
har någon avgörande betydelse på lång sikt. Åtta gömda neuroner gav minst spridning 
och konvergerade snabbast men färre neuronantal gav också bra agenter fast de 
konvergerade något sämre i evolutionen. Det skulle alltså i detta fall (ensam agent) 
förmodligen gå att optimera agentens ANN med t.ex. bara två gömda neuroner till en 
kostnad av en längre evolution. En annan intressant sak är att tio gömda neuroner 
konvergerade ungefär lika dåligt som två vilket visar att det kan finnas en övre gräns. 

Hastighetsgraferna i Figur 18 (agenter från tio olika evolutioner) är väldigt lika. Det 
visar dels att agenterna är robusta och dels att det bara finns en optimal strategi för att 
optimera tiden. Den optimala strategin ser ut att vara att använda en konstant kraft 
över hela distansen och att hitta det optimala värdet på kraften. Att graferna sjunker 
på slutet innebär att tröttheten sänkt den maximalt tillåtna kraften under den konstanta 
kraften, d.v.s. agenten blev trött och måste bli det för att kunna optimera tiden. Alla 
agenter tog sig i mål på en bra tid på den ovala banan (148 ± 1 s) jämfört med vad 
som kan uppnås på 1000 m raksträcka (142,9 s) med konstant kraft. 

En agent färdas egentligen längre än 1000 meter om man räknar med den extra 
sträcka agenten måste färdas i kurvorna: 

4 varv * Π * 2,2 m ≈ 27,6 m 

Med hastigheten 6 m/s färdas agenten 27,6 m på 4,6 s. Så 148,2 – 4,6 = 143,6 s vilket 
bara är 0,7 s från 142,9 s som är den snabbaste uppmätta tiden med den konstanta 
kraften 280 N. Det kan tänkas att agenten har lite slack till sargen också för att 
undvika friktion vilket ytterligare försämrar tiden något. Så agentens tid är nära nog 
optimal. 

7.4 Simulering av flera löpare samtidigt 
Det fanns en del agenter i vissa simulationer som gav upp kampen tidigt genom att 
vända och löpa i fel riktning. I de simulationerna var det dock fortfarande tre 
medtävlare kvar som gjorde upp om segern. Några simulationer led lyckligtvis inte av 
några problem alls och de problemen som dök upp var av samma art som beskrivits 
tidigare i kapitel 6.4. För att sammanfatta det hela så av de tio genomförda 
simulationerna så fanns det en riktigt dålig simulation, två dåliga simulationer 
(agenter styrde mot kanten eller färdades i fel riktning), fyra godkända simulationer 
(någon agent kolliderade med kanten någon gång) och tre bra simulationer (alla 
agenter slutförde tävlingen utan något problem). Kollisioner mellan agenter fanns i 
alla simulationer men i väldigt låg utsträckning och oftast i samband med 
omkörningar. 

Om man jämför graferna från Figur 18 (singelagent) med graferna i Figur 20 
(multiagent) så finns det en antydan till att agenterna anpassar hastigheten till de 
hastigheter som uppmättes för en ensam agent och ökar farten ytterligare först vid 
omkörning eller för att försvara ledningen. De branta kurvtopparna i Figur 20 
indikerar en plötslig fartökning som uppstår när en agent passerar en annan agent 
genom att accelerera. En ledande agent försvarar ofta ledningen och en kamp kan 
uppstå vilket indikeras på grafen med en mer utdragen topp. Grafen i Figur 20 med en 
lång dal mellan 60 s och 120 s är ett resultat av en simulering med flera agenter som 
av någon anledning styrde mot innerkanten av banan och förlorade fart till följd av 
kantens friktion. Det var utan tvekan det sämsta genomet av de tio. 
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Agenterna stressar varandra under starten av ett lopp genom att försöka ta ledningen 
och försvara den. Tiderna blir därför inte lika bra eftersom de tröttar ut varandra 
tidigare än vad som är optimalt för att gå i mål på en minimal tid. Det är ett vanligt 
beteende att agenter som känner närvaro av annan agent ökar farten något. 

Agenterna i multiagentsystemet har i grunden samma strategi som singelagenter sett 
till hur krafterna fördelas över loppet och väldigt olika strategier sett till agenternas 
beteende mot varandra d.v.s. hur de roterar. Nu var det också bara ett fåtal agenter 
(eg. genom) på de tio evolutioner som genomfördes som var robusta vilket innebär att 
inte alla strategier var till fördel för agenten. De sämre agenterna kunde t.ex. plötsligt 
vända och färdas på fel håll eller kollidera väldigt länge mot banans kant och de bättre 
agenterna var robusta nog att hantera alla situationer i loppet på bra sätt genom att 
undvika kollisioner, speciellt mot banans kant, utan att rotera för mycket. 

Mångfalden av strategier ger dock en antydan om att det finns flera olika lösningar i 
en multiagentsimulation och exemplet i Figur 21 visar att en något komplicerad 
strategi som att vänta ut övriga agenter också kan löna sig istället för att direkt 
försvara ledningen vilket annars var en vanlig strategi. 

Storleken på tidsstegen har haft stor betydelse på utgången av ett lopp vid 
multiagentsimuleringar. Agenterna har fortfarande samma beteenden men tidsstegen 
kan avgöra om en agent lyckas ta över ledningen vilket slutligen avgör vem som 
vinner. Det här har att göra med att Euler-integration ger sämre precision vid större 
tidssteg och problemet blir lyckligtvis mindre med kortare tidssteg. Vid simuleringar 
av en agent är problemet inte lika tydligt. 

Det har inte gjorts några exakta mätningar på vilken agent som vinner mest frekvent 
men agenten som startar innerst har ofta vunnit vilket kan bero på att spåret ger en 
viss fördel och att det vid evolutionen har utvecklats agenter som är specialiserade på 
innerspår. Vinnarstatistiken är dock inte intressant här eftersom det är klonade agenter 
som tävlar mot varandra vilket är tänkt ska visa agentens strategi i olika positioner 
samtidigt.  
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8 Slutsats 
8.1 Sammanfattning 
I det här arbetet har det utvecklats en trötthetsalgoritm som simulerar trötthet över 
medeldistansen 1000 m. En persons kondition är naturligtvis individuell och 
trötthetsalgoritmen är här baserad på den testgrupp som användes i Zoladz m.fl. 
(1998). Verktyg har utvecklats för att kunna träna ett feedforward ANN med en 
belöningsbaserad teknik bestående av genetiska algoritmer och simulera löpning på en 
oval bana. Agenter har utvecklats med evolution över 1000 generationer för att 
minimera tiden det tar för agenterna att gå i mål. Ensamma agenter löste problemet 
enhetligt och bra till skillnad från multiagentevolutionen som var mer komplicerad 
och gav olika lösningar. En del (30 %) av de lösningarna var dock robusta; de 
försökte vinna och komma i mål på en bra tid, försökte undvika kollisioner med 
banans kant och andra agenter samt accelererade för att snabbt ta sig förbi en 
medtävlare, vilket visar att det går att komma väldigt nära ett tävlingsbeteende. 

8.2 Diskussion 
Mina resultat med multiagenter skiljer sig lite från resultaten från Togelius m.fl. 
(2007). Där simulerades två bilar på olika snåriga banor och ett vanligt beteende var 
att bilarna försökte sabotera för varandra. I mitt arbete belönas agenter som försöker 
undvika kollision men det kan även tänkas att tröttheten också är en faktor som 
begränsar agenternas aggressivitet något. 

Buckland (2002) har varit inspirationskällan till teknikerna som används i mitt arbete 
och mina resultat bekräftar att det är robusta tekniker att tillämpa på den här typen av 
problem; ANN som är kopplade till sensorer och tränas med genetiska algoritmer. 

Chaperot & Fyffe (2006) utvecklade ANN med väldigt många neuroner, 50 input-, 80 
gömda och tre outputneuroner, vilket visar att ANN kan lösa väldigt stora och 
komplexa problem. Det får mitt ANN med 17 input-, åtta gömda- och två 
outputneuroner för multiagentsystem att kännas litet vid jämförelse, trots att även det 
löser ett komplext problem. 

Boids går inte rakt av att tillämpa på mitt problem men skulle faktiskt kunna fungera 
med ett modifierat regelverk. Till exempel skulle en regel kunna tvinga varje 
flockmedlem mot en position framför ledaren, en annan regel separera 
flockmedlemmarna och en tredje regel begränsa en flockmedlems kraft till följd av 
trötthet. Det skulle dock vara svårt att skapa individuella strategier med boids vilket 
skiljer sig från mitt arbete som för varje evolution (hel epok) skapar en unik strategi, 
bra som dålig. 

Mitt arbete visar att ANN med sensorer är en bra teknik att använda i multiagent-
miljöer där agenter ska tränas till att anpassa sig till andra agenter. Evolutionär träning 
med genetiska algoritmer fungerar väldigt bra på ANN som behöver optimeras men 
inte nödvändigtvis nå ett maximum. Användningsområdet för de här teknikerna är 
dataspel där AIn inte ska vara perfekt utan ska ge spelaren en chans (Buckland, 2005). 

Multiagentevolutionen kan förbättras mycket så att den alltid ger robusta agenter 
istället för någon gång. Ett sätt kan vara att korta ned tidsstegen så att beräkningarna 
med Euler-integrationen blir noggrannare. En stor nackdel med det är att varje 
generation i evolutionen tar längre tid eftersom fler tidsstegs-iterationer måste 
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genomföras. Ett annat och kanske bättre sätt att förbättra precisionen på simuleringen 
är att använda Verlet-integration3 i stället för Euler-integration. 

Ett annat sätt att förbättra multiagentevolutionen på är att vid varje fitnessberäkning, 
låta agenterna tävla mot varandra flera gånger från olika startpositioner innan de 
tilldelas ett fitness. Fitnessvärdet kan sedan bli medelvärdet av resultatet från varje 
tävlingsmoment. På så vis skulle man kunna få mer robusta agenter som fungerar från 
alla positioner. Som det är nu i mitt arbete, kan det utvecklas en agent som snabbt tar 
ledningen och vinner på en bra tid vilket ger högt fitness men samtidigt kan den vara 
totalt värdelös bakifrån. Agenter som fungerar lika bra bakifrån som från ledningen 
kanske inte kan få lika bra tid som den förstnämnda agenten och då slås de ut i 
evolutionen, vilket inte är bra. 

I Hornby & Mirtich (1999) arbete tävlar två agenter med varandra i något som kallas 
tag (pjätt på svenska). Vid evolutionen av agenterna används flera populationer och 
det skulle kunna vara ett sätt att få multiagenterna i även detta arbete mer robusta. Till 
exempel kan fyra agenter tävla mot varandra och deras ANN tränas med genetiska 
algoritmer där varje agent har en egen unik genompool. Agenterna måste då anpassa 
sig till varandras strategier vilket gör dem mer robusta samtidigt som man får fyra 
unika individer på köpet. 

Ytterligare förbättringsförslag är att utveckla agenterna i två steg: först ensamma 
multiagenter i time trial och sedan mot varandra. Då kan agenterna i första steget lära 
sig att färdas nära banans innerkant och hålla ett jämnt tempo. I andra steget vet 
agenterna redan att tempot och innerkanten är viktiga och behöver bara anpassa kraft 
och rotation efter andra agenter, vilket kan snabba på evolutionen. 

De bättre multiagenterna (c:a 3 av 10) som utvecklats i detta arbete har dock fungerat 
bra och varit robusta i tävling mot andra agenter med samma genom. Det hade varit 
intressant att testa de robusta agenterna mot varandra och mot en spelare eftersom det 
är tänkt att detta arbete ska kunna utvecklas till ett dataspel. Om agenterna sköter sig 
bra mot en spelare och bjuder på starkt motstånd så är inte steget långt till en komplett 
AI i dataspel. 

8.3 Framtida arbete 
Något som inte var nödvändigt för detta arbete men som kan göra en simulering mer 
realistisk är en återhämtningsalgoritm som komplement till trötthetsalgoritmen. En 
trött agent ska t.ex. kunna återhämta sig vid en hastighet som inte är utmattande. En 
agent skulle även kunna ha en laktat-buffert för spurt under en viss tid för att 
ytterligare öka realismen på alla distanser.  

Trötthetsalgoritmen måste kanske inte baseras på labbdata och laktatfunktionen 
behöver kanske inte vara ett polynom för att vara realistisk. Algoritmen kan i så fall 
optimeras och förenklas avsevärt och fortfarande ge agenten egenskaper som 
påminner om realistisk trötthet. Det är dock en intressant faktor att laktatnivån stiger 
exponentiellt mot effekten och att det finns en koppling till trötthet. 

Agenterna skulle kunna utsättas för luftmotstånd i form av vind där en agent bakom 
en annan agent utsätts för mindre luftmotstånd (drafting). Den här nya faktorn skulle 
påverka multiagentsimulationer på ett sätt så att det inte alltid lönar sig att leda ett 

                                                 

 
3 Verlet-integration beräknar nästa position utifrån acceleration och föregående positioner. 
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lopp. Det skulle vara intressant att ta reda på hur strategin förändras och i hur stor 
utsträckning agenterna nyttjar draftingen. Det är möjligt att det krävs högre 
hastigheter än i mitt arbete för att luftmotståndet ska kunna ge sådana egenskaper. 

Med lite mer utbyggnad skulle simulatorn kunna användas som travsimulator för att 
förutspå travtävlingar. Här krävs det naturligtvis att agentens kondition matchar 
travhästen som den representerar, vilket är svårt. Statistik som tider och placeringar 
skulle kunna användas för att approximera en hästs kondition. Det är dock svårare att 
simulera kuskens strategi men man skulle kunna ta fram en mängd agenter med ANN 
och evolution och försöka matcha agenterna med kuskar från verkligheten. Agentens 
ANN kan sedan finslipas med t.ex. backpropagation för att träna in strategier som 
passar med en särskild kusk. Oavsett om simulatorn kommer nära verkligheten eller 
inte så kan den sedan lätt omvandlas till ett kul dataspel i trav. 

Trötthetsfaktorn borde absolut tas mer i beaktning i framtida dataspel. Alla spel där 
man styr en karaktär av någon form, kan ganska enkelt implementera trötthet som på 
något sätt stiger exponentiellt mot den avsatta kraften. Trötthet är en faktor som kan 
berika ett dataspel genom att ge karaktärer unika fysiologiska egenskaper. Till 
exempel en karaktär är uthållig, en annan snabb, o.s.v. 
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Bilaga A. Trötthetstabeller 
Följande tabeller är resultat från simulationer med en konstant4 kraft och det konstanta 
tidssteget 0,1 s. Det som simuleras är löpning på en sträcka rakt fram, det tas alltså 
inte hänsyn till den extra sträcka som kan tillkomma vid kurvor. 
Tabell 3. Resultat från flera simulationer med en konstant kraft över 400 meter. 

Kraft (Newton) Tid (sekunder) Trötthet (%) Medelhastighet (m/s)

500 52,3 60,4 7,6 

450 51,5 60,0 7,8 

400 50,0 58,7 8,0 

350 48,7 54,8 8,2 

300 54,0 34,9 7,4 

250 64,4 14,9 6,2 

200 80,0 3,9 5,0 
Tabell 4. Resultat från flera simulationer med en konstant kraft över 1000 meter. 

Kraft (Newton) Tid (sekunder) Trötthet (%) Medelhastighet (m/s)

500 164,7 68,3 6,1 

450 163,1 68,2 6,1 

400 160,0 67,9 6,2 

350 153,8 67,2 6,5 

300 144,2 64,4 6,9 

250 158,0 36,6 6,3 

200 197,0 9,7 5,1 
Tabell 5. Resultat från flera simulationer med en konstant kraft över 3000 meter. 

Kraft (Newton) Tid (sekunder) Trötthet (%) Medelhastighet (m/s)

250 533,6 71,4 5,62 

240 520,9 70,0 5,75 

230 515,1 66,6 5,82 

220 533,8 53,5 5,62 

210 559,1 40,0 5,37 

                                                 

 
4 Kraften är konstant tills den begränsas av maxkraften som en följd av trötthet. 
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Bilaga B. XOR 
XOR är en bitoperator som är ett komplement till bitoperatorerna AND och OR. 
Beräkningar med XOR fungerar som i Tabell 6. Eftersom ANNet gör beräkningar på 
flyttal så avrundas svaren till heltalen 1 eller 0. Nedanstående figurer är räkneexempel 
på hur ett korrekt implementerat ANN med den funktionalitet som beskrivs i 
bakgrundskapitlet ska fungera. 
Tabell 6. Resultat av bitoperationer med XOR. 

1 XOR 1 = 0 

0 XOR 0 = 0 

1 XOR 0 = 1 

0 XOR 1 = 1 

 

 
Figur 22. En viktuppsättning som ger en lösning på XOR-problemet. 

 
Figur 23. Beräkning på viktuppsättningen från Figur 22. Avrundat till heltal ger inputen 1 och 1 
outputen 0. 
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Figur 24. Beräkningar på viktuppsättningen från Figur 22. Avrundat till heltal ger inputen 0 och 0 
outputen 0. 

 
Figur 25. Beräkningar på viktuppsättningen från Figur 22. Avrundat till heltal ger inputen 1 och 0 
outputen 1. 

 
Figur 26. Beräkningar på viktuppsättningen från Figur 22. Avrundat till heltal ger inputen 0 och 1 
outputen 1. 
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Bilaga C. Pseudokod 
Fatigue algorithm 
Float fatigue = 0.0; 
Float lacatateFunction(float force) 
{ 
 Float translate = -2.2; 
 Float a = 0.000001272; 
 Float b = -0.00049; 
 Float c = 0.063; 
 Float d = -0.486; 
 Float partialResult = d; 
 Float pow = force; 
 partialResult = partialResult + pow * c; 
 pow = pow * force; 
 partialResult = partialResult + pow * b; 

pow = pow * force; 
partialResult = partialResult + pow * a; 
return max(partialResult + translate, 0.0); 

} 
void updateFatigue(float time, Runner runner) 
{ 
 Float SCALE = 0.001; 
 fatigue = runner.fatigue() + lactateFunction(runner.force()) * 
SCALE * time; 
 fatigue = min(fatigue, 1.0); 
 runner.setFatigue(fatigue); 
} 
Void eulerStep(float time, Runner runner) 
{ 
 Float K = 39.0 
 Float MAX_FORCE = 600.0; 
 Float velocity = runner.velocity(); 

Float mass = runner.mass(); 
Float force = runner.force(); 

     Float resistance = K * velocity; 
 Float maxForce = MAX_FORCE * ( 1.0 – runner.fatigue()); 
 clamp(force, -maxForce, maxForce); 
 Float acceleration = (force - resistance) / mass; 
 velocity = velocity + acceleration * time; 
 clamp(velocity, 0.0, getMaxVelocity()); 
Vector2 position = position + heading * velocity * time * worldScale; 
 runner.setPosition(position); 
 runner.setVelocity(velocity); 
 runner.setForce(force); 
} 

Tournament selection 
Int participants = 3;  // Konstant 
Genome select(List genomes) 
{ 

Genome fittestGenome = getRandomGenome(genomes); 
For each int i from 0 to participants–1 
{ 

  Genome challanger = getRandomGenome(genomes); 
  If challenger.fitness() >  fittestGenome.fitness() 
   fittestGenome = challenger; 

} 
return fittestGenome; 

} 

Gauss mutation 
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Float chance = 0.1;   // Konstant 
Float standardDeviation = 1.0; // Konstant 
Void mutate(Genome genomeToMutate) 
{ 

For each Gene i in genomeToMutate.gene() 
  If randomUniform() > chance 
   i = i + randomGauss(standardDeviation);  
} 

Single mapped crossover 
Genome crossover(Genome dad, Genome mom) 
{ 

Genome fittestParent = dad; 
Genome otherParent = mom; 
If dad.fitness() < mom.fitness() 

  Swap(fittestParent, otherParent); 
Genome child = fittestParent; 
Int position = randomUniform() * (child.geneSize() – 1); 
For each Int i from 0 to position 

  Child.gene(i) = otherParent.gene(i); 
Return child; 

} 

Dual mapped crossover 
Genome crossover(Genome dad, Genome mom) 
{ 

Genome fittestParent = dad; 
Genome otherParent = mom; 
If dad.fitness() < mom.fitness() 

  Swap(fittestParent, otherParent); 
Genome child = fittestParent; 
Int begin = randomUniform() * (child.geneSize() – 1); 
Int end = begin+randomUniform()*(child.geneSize()–begin-1); 
For each Int i from begin to end 

  Child.gene(i) = otherParent.gene(i); 
Return child; 

} 

Evolve 
Void evolve(List genomes) 
{ 

List nextGenGenomes; 
nextGenGenomes.insert(getCurrentBestGenome()); // Elitism 
For each Int i from 0 to genomes.count()-1 
{ 
 Genome dad = select(genomes); 
 Genome mom = select(genomes); 
 Genome child = crossover(mom, dad); 
     child.setFitness((dad.getFitness()+mom.getFitness())*0.5); 
 mutate(child); 
 nextGenGenomes.insert(child); 
} 
genomes = nextGenGenomes; 

} 

Evaluate single agent 
Void evaluate(List genomes) 
{ 

For each Int i from 0 to genomes.count() 
{ 
 Float fitness = evaluate(genomes[i]); 
 genomes[i].setFitness(fitness); 

If(fitness > getBestGenome().getFitness()) 
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 setBestGenome(genomes[i]); 
} 

} 
Float evaluate(Genome genome) 
{ 

Runner runner(genome); 
Float time = 0.0; 
Float TIME_STEP = 0.1; 
Float MAX_TIME = 180.0; 
Float MAX_DISTANCE = 1000.0; 
While( time < MAX_TIME AND runner.distance() < MAX_DISTANCE) 
{ 

runner.update(TIME_STEP); // eulerStep is called within. 
time = time + TIME_STEP; 

} 
Float timePart = 1.0 – min(time/MAX_TIME, 1.0); 
Float distancePart = min(runner.distance()/MAX_DISTANCE, 1.0); 
Float fitness = 0.5 * (timePart + distancePart); 
Return fitness; 

} 

Evaluate MAS 
Int participants = 4;  // Konstant 
Void evaluate(List genomes) 
{ 

Int k = 0; 
 List genomesToEvaluate; 
 For each Int i from 0 to genomes.count() 
 { 
  genomesToEvaluate.insert(genomes[i]); 
  If genomesToEvaluate.count() < participants 
   continue; // Fortsätt från början av loopen, öka i. 
  List fitnessList; 
  evaluate(genomesToEvaluate, fitnessList); 
  For each Int j from 0 to participants 

{ 
   genomes[j+k].setFitness(fitnessList[j]); 
   If getBestGenome().getFitness() < fitnessList[j] 
    setBestGenome(genomes[j+k]); 

} 
genomesToEvaluate.clear(); 
k = k + participants; 

 } 
} 
Void evaluate(List genomesToEvaluate, List fitnessList) 
{ 
 Float TIME_FRACTION = 0.4; 

Float DISTANCE_FRACTION = 0.3; 
Float WALL_FRACTION = 0.25; 
Float AGENT_FRACTION = 0.05; 

 Int RUNNER_COUNT = genomesToEvaluate.size(); 
 List runners; 
 For each Int i from 0 to RUNNER_ COUNT 
 { 
  runners.insert(Runner(genomesToEvaluate[i])); 

} 
Float time = 0.0; 
Float TIME_STEP = 0.1; 
Float MAX_TIME = 180.0; 
Float MAX_DISTANCE = 1000.0; 
Bool running = true; 
While(running == true) 
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{ 
   running = false; 

 For each Int i from 0 to RUNNER_COUNT 
{ 

If(runners[i].getTime() < MAX_TIME AND 
runner[i].distance() < MAX_DISTANCE) 

{ 
   runners[i].update(TIME_STEP); // eulerStep is 

called within. 
   running = true; 

 
} 

} 
} 
For each Int i from 0 to RUNNER_COUNT 
{ 

Float timePart = 1.0 – min(runner[i].getTime()/MAX_TIME, 
1.0); 

Float distancePart = min(runner.distance()/MAX_DISTANCE, 
1.0); 

Float wallPart = 1.0 – 
min(runners[i].wallcollisionCount()/MAX_PENALTY); 

Float agentPart = 1.0 - 
min(runners[i].agentCollisionCount()/MAX_PENALTY); 

fitnessList[i] =   TIME_FRACTION * timePart 
+  DISTANCE_FRACTION * distancePart) 
+ WALL_FRACTION * wallPart 
+ AGENT_FRACTION * agentPart; 

} 
} 

Random 
Float cache = 0.0; 
Bool cached = FALSE; 
Float randomGauss(Float standardDeviation) 
{ 

If(cached == TRUE) 
 { 
  cached = FALSE; 

return cache; 
} 
Float x1, x2, w, y1, y2; 
Do { 

  x1 = random(-1.0, 1.0); 
  x2 = random(-1.0, 1.0); 
  w = x1 * x1 + x2 * x2; 
 } While ( w > 1.0 OR w == 0.0); 
 w = sqrt( (-2.0 * ln( w ) ) / w ); 
 y2 = x2 * w; 

cache = x1 * w * standardDeviation; 
cached = TRUE; 
Return y2 * standardDeviation; 

} 
 
Int random(Int min, Int max) // Heltal. 
{ 
 Int delta = max – min; 
 Return (rand()%(delta+1)) + min; 
} 
Float random(Float min, Float max) // Flyttal. 
{ 
 Float delta = max – min; 
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Float fraction = (Float)rand() / (Float)RAND_MAX; 
 Return fraction * delta + min; 
} 
Float randomUniform() 
{ 
 Return random(0.0, 1.0); 
} 
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Bilaga D. Evolutioner av en agent med olika parametrar 
Följande evolutionsexperiment är utförda med fem gömda neuroner. Genompoolen 
bestod av 50 genom som i varje generation utvecklades med turneringsselektion, 
tvåpunktskorsning, gaussmutation och elitism. Elitism innebär här att det bästa 
genomet överförs utan manipulation till nästa generation. Turneringsselektion har 
testats med olika parametervärde i kombination med olika parametervärde på 
Gaussmutation. 

En mutations sannolikhet är här sannolikheten att en gen muteras. Till exempel ett 
genom med 100 gener som muteras med 1 % sannolikhet får i genomsnitt en muterad 
gen. 
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Figur 27.  Turneringsselektion med två deltagare och gaussmutation med standardavvikelse 1,0 och 1 
% sannolikhet. 
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Figur 28.  Turneringsselektion med två deltagare och gaussmutation med standardavvikelse 1,0 och 10 
% sannolikhet. 
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Figur 29.  Turneringsselektion med två deltagare och gaussmutation med standardavvikelse 1,0 och 50 
% sannolikhet. 
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Figur 30.  Turneringsselektion med tre deltagare och gaussmutation med standardavvikelse 1,0 och 1 
% sannolikhet. 
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Figur 31.  Turneringsselektion med tre deltagare och gaussmutation med standardavvikelse 1,0 och 10 
% sannolikhet. 
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Figur 32.  Turneringsselektion med tre deltagare och gaussmutation med standardavvikelse 1,0 och 50 
% sannolikhet. 
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Figur 33.  Turneringsselektion med två deltagare och Gaussmutation med standardavvikelse 0,5 och 1 
% sannolikhet. 
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Figur 34.  Turneringsselektion med två deltagare och gaussmutation med standardavvikelse 0,5 och 10 
% sannolikhet. 
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Figur 35.  Turneringsselektion med två deltagare och Gaussmutation med standardavvikelse 0,1 och 1 
% sannolikhet. 
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Figur 36.  Turneringsselektion med två deltagare och gaussmutation med standardavvikelse 0,1 och 10 
% sannolikhet. 
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Bilaga E. Evolutioner av en agent med olika neuronantal 
Nedanstående diagram visar resultatet av olika antal gömda neuroner. Tekniker som 
används är turneringsselektion med tre deltagare och elitism, tvåpunktskorsning och 
gaussmutation med standardavvikelse 1,0 och 10% sannolikhet. Genompoolen bestod 
utav 50 genom. 
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Figur 37.  Resultat med två gömda neuroner. 
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Figur 38.  Resultat med fyra gömda neuroner. 
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Figur 39.  Resultat med sex gömda neuroner. 
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Figur 40.  Resultat med åtta gömda neuroner. 

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Generation

Fi
tn

es
s

 
Figur 41.  Resultat med tio gömda neuroner. 

 


