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118 8 SAMENVATTING G 

Samenvatting g 
Hett onderwerp van dit proefschrift is het gebruik van Reinforcement Learning (RL) voor 
liett regelen van werkelijke systemen. Bij RL wordt de regelaar geoptimaliseerd op basis 
vann een scalaire evaluatie, die reinforcement wordt genoemd. Voor systemen met discrete 
toestandenn en regelacties is er een solide theoretische basis ontwikkeld en convergentie 
naarr de optimale regelaar kan worden gegarandeerd. In de praktijk hebben systemen vaak 
continuee toestanden en regelacties. Voor deze systemen zijn de consequenties van het 
toepassenn van RL minder duidelijk. Om de toepasbaarheid van RL voor deze systemen te 
vergrotenn is meer inzicht vereist. 

Eenn probleem dat optreedt wanneer RL wordt toegepast op werkelijke continue syste-
menn is dat het niet meer mogelijk is om te garanderen dat het gesloten systeem stabiel 
blijf tt tijdens het leren. Dit maakt het een gevaarlijke manier om een regelaar te verkrijgen, 
voorall  omdat ook een random proces, "exploratie" genaamd, moet worden toegevoegd tij -
denss het leren. Een ander probleem is dat. RL algoritmes erg langzaam leren. Dit betekent 
datt voor een langzaam systeem het gebruik van RL erg tijdrovend is. 

Wanneerr een systeem lineair is en de kosten worden gegeven door een kwadratische 
functiee van de toestand en regelactie kan Linear Quadratic Reqularization (LQR) worden 
gebruikt.. Dit levert de optimale lineaire feedback functie. Systeem Identificatie (SI) kan 
wordenn gebruikt als het systeem niet bekend is. De LQR taak kan ook opgelost wor-
denn met Q-Learning. een model-vrije RL aanpak waarin niet het systeem expliciet wordt 
gemodelleerdd maar de kostenfunctie. We hebben deze methode LQRQL genoemd. Om 
dee optimale feedback te vinden is het noodzakelijk om voldoende exploratie te gebruiken. 
Wee hebben de kwaliteit van de resulterende feedback beschreven als functie van de ho-
eveelheidd exploratie en de hoeveelheid systeemruis. Op basis hiervan hebben we afgeleid 
datt voor een gegarandeerde verbetering van de kwaliteit het noodzakelijk is dat er meer 
wordtt geëxploreerd dan er ruis is in het systeem. Bovendien hebben we aangetoond dat de 
LQRQLL methode meer exploratie vereist dan de SI aanpak. 

Dee meeste praktische systemen zijn niet-lineaire systemen, waarvoor niet-linear feed-
backk functies nodig zijn. Bestaande technieken voor niet-lineaire systemen zijn vaak 
gebaseerdd op lokaal lineaire benaderingen. De lineaire feedback van de LQRQL en de 
SII  aanpak zijn niet altijd in staat om een goede lokale benadering te vormen van de opti-
malee niet-lineaire feedback functie. Het is mogelijk om de LQRQL aanpak uit te bereiden. 
Bijj  de extended LQRQL aanpak worden meer parameters geschat en het resulteert in 
eenn lineaire feedback plus een constante. In een experiment met een niet-lineair systeem 
hebbenn we laten zien dat de extended LQRQL aanpak een betere lokaal lineaire benadering 
oplevertt van de optimale niet-lineaire feedback functie. 

Voorr niet-lineaire systemen kunnen algemene functie schatters worden gebruikt om de 
Q-functiee te representeren. We hebben aangetoond dat, het mogelijk is om LQRQL te 
combinerenn met een feed-forward neuraal netwerk benadering van de Q-functie. De niet-
lineairee feedback functie kan direct uit de benaderde Q-functie worden bepaald, door eerst 
eenn lineaire feedback te berekenen waarop een niet lineaire correctie kan worden bepaald. 
Hett resultaat is een globale niet-lineaire functie. De experimenten hebben laten zien dat 
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dezee aanpak minder leervoor beelden vereist dan een aanpak gebaseerd op het partitioneren 
vann de toestandsruimte, waarin voor iedere toestand een afzonderlijke lineaire feedback 
wordtt bepaald. 

Reinforcementt Learning kan gebruikt worden als methodiek voor het vinden van rege-
laarss voor werkelijke systemen. Voor een onbekend lineair systeem kan de LQRQL methode 
wordenn gebruikt. De Neurale Q-Learning aanpak kan worden gebruikt indien het systeem 
niett lineair is. 


