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Inleiding

Evolutionaire optimalisatiemethoden als genetische algoritmes en in mindere mate
evolutionaire strategieen worden de laatste jaren steeds meer gebruikt voor het optimaliseren
van hoogdimensioiele problemen; problemen die zoveel potentiele oplossingen hebben dat
het onmogelijk is ze allemaal na te gaan.
Het onderzoek naar prestaties van evolutionaire optimalisatiemethoden is dan ook meestal
gericht op hun capaciteiten om het absoluut optimum van hoogdimensionele problemen zo
goed mogelijk te benaderen.
Dit type onderzoek is echter minder interessant wanneer het te optimaliseren probleem weinig
dimensies heeft, omdat ze zich meestal prima laten optimaliseren door middel van simpele
methodes als de tabelmethode. Deze laatste methode onderzoekt alle mogelijke oplossingen
van de probleemruimte, zonder daarbij gebruik te maken van heuristieken. Dit is natuurlijk
een zeer inefficiente methode, maar het geeft wel een goed beeld op van de probleemruimte.
Echter het bepalen van de kwaliteit van mogelijke oplossingen kan bij bepaalde problemen
zoveel tijd vragen dat zelfs voor een klein aantal dimensies de tabelmethode te tijdrovend is.
In deze gevallen wordt het toepassen van evolutionaire optimalisatiemethoden alsnog
interessant. Het onderzoek naar hun capaciteiten moet dan niet zozeer gebaseerd zijn op de
mate waarin ze het absoluut optimum kunnen benaderen, maar meer op de sneiheid waarmee
ze binnen een redelijke foutmarge in de buurt van het optimum kunnen komen. flier is echter
weinig over bekend en daarom is het eerste deel van mijn scriptie gewijd aan onderzoek naar
de sneiheid van genetische algoritmes en evolutionaire strategieen.
Eerst behandel ik de architecturen van deze twee optimalisatiemethoden om vervolgens over
te stappen op het probleem van 'parameter tuning': het instellen van hun parameters. De
sneiheid van de optimalisatiemethoden zal in belangrijke mate afhangen van hun parameters
en parameter tuning is dan ook een belangrijk probleem.
Om dit probleem op te lossen heb ik eerst een maat voor de snelheid van een
optimalisatiemethode gedefinieerd, namelijk de 'optimumvariantie'. Snelle
optimalisatiemethodes kunnen dan gevonden worden door de optimumvariantie te
minimaliseren met een andere optimalisatiemethode. We zullen dan spreken van een tweede
orde optimalisatiemethode en in mijn onderzoek heb ik een tweede orde genetisch algoritme
gebruikt om de optimumvarianties van genetische algoritmes en evolutionaire strategieen te
minimaliseren.
Hierbij heb ik 5 testfunkties gebruikt die de te onderzoeken genetische algontmes en
evolutionaire strategieen moeten optimaliseren binnen een beperkte tijd. Voor elke
testfunkties wordt onderzocht in welke mate de optimalisatiemethodes de optimumvariantie
weten te minimaliseren binnen 50, 250, 450 of 650 evaluaties van de testfunktie.

In het tweede deel van mij scriptie t ik een toepassing zien van evolutionaire
optimalisatiemethoden op odel van de korte termijn bloeddrukregulatie. Eerst wordt een
overzicht gegeven van het model en zijn achtergronden. In het proefschrift van van
Roon(1996) wordt een methode beschreven om met dit model de mentale inspanning van
proefersonen te bepalen door de hartslag- en bloeddrukvariabiliteitièiiiten. Daarvoor is het
echter noodzakelijk om de parameters van het model zodanig in te stellen dat de uitkomsten
van het model vergelijkbaar zijn met de gemeten hartslag-en bloeddrukvariabiliteit van
proefersonen.
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Hiervoor wordt een multivariate afstandsmaat gebruikt die een maat is voor het verschil
tussen de uitkomsten van het model en de gemeten hartslag-en bloeddrukvariabiliteit van
proefpersonen.
In van Roon worden telkens twee of drie parameters geoptimaliseerd door via een
tabelmethode de multivariate afstandsmaat te minimaliseren. Echter het bereken van de
multivariate afstandsmaat kost veel tijd en daarom is een efficientere optimalisatiemethode
dan de tabelmethode zeer wenselijk. Daarom heb 1k vervolgens onderzocht in welke mate het
gebruik van evolutionaire optimalisatiemethoden tot een verbetering van de snelheid kunnen
leiden.
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Samenvatting

Hoewel ik door het grote aantal berekeningen het optimalisatie-onderzoek naar snelle
evolutionaire optimalisatiemethoden beperkt van opzet heb moeten houden, bleek daaruit toch
dat voor de onderzochte gevallen evolutionaire strategieen beter presteren dan genetische
algoritmes. Verder kan mm of meer uit de resultaten de verrassende conclusie getrokken dat
hun architecturen grotendeels onbenut gebleven zijn.
Blijkbaar zijn er fundamele beperkingen waar de architecturen van evolutionaire
optimalisatiemethoden slechts in beperkte mate invloed op kunnen uitoefenen.
Vervolgens heb ik de resultaten van mijn optimalisatie-onderzoek toegepast op bet probleem
van het schatten van parameters van bet korte termijn bloeddrukregulatiemodel. Bij de eerste
experimenten heb 1k eerst de evolutionaire strategieen uitgeprobeerd, want het
parameterschattingsprobleem is een laagdimensioneel probleem en uit het eerste deel van mijn
scriptie is gebleken dat evolutionaire strategieen daarvoor meer geschikt zijn dan genetische
algoritmes.
Dc resultaten bleken echter teleurstellend te zijn: De evolutionaire strategieen leveren
nauwelijks betere resultaten op dan bij de tabelmethode. Dc resultaten van mijn onderzoek
naar snelle optimalisatiemethodes bleken namelijk met toepasbaar te zijn omdat bet
parameterschattingsprobleem kennelijk te complex is om het te optimaliseren binnen 650
simulaties van het model.
Gelukkig bleek een standaard genetisch algoritme wel in staat te zijnom binnen 2000
evaluaties de resultaten van de tabelmethode te overtreffen. Dat impliceert dus dat de
hierboven beschreven opzet van het optimaliseren van snelle optimalisatiemethodes ook
grotere aantallen evaluaties van 650 tot 2000 zal moeten onderzoeken. Naar verwachting zal
dat resulteren in nog snellere en betrouwbaardere optimalisatiemethodes voor bet
parameterschattingsprobleem.
Bovendien kunnen met evolutionaire optimalisatiemethoden grotere aantallen parameters
onderzocht worden dan met een tabelmethode mogelijk geweest zou zijn. Kortom door
evolutionaire optimalisatiemethoden is bet mogelijk geworden om sneller, beter en meer
parameters te schatten dan met een tabelmethode.
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I Evolutionaire optimalisatiemethoden

In dit hoofdstuk zal ik eerst ingaan op de vraag hoe optimalisatieproblemen wiskundig
beschreven kunnen worden. Vervolgens geef ik een beschrijving van de grote Masse van
evolutionaire optimalisatiemethoden die gebruikt kunnen worden om optimalisatieproblemen
op te lossen. Dit levert een wiskundig raamwerk op dat het gemakkelijker maakt om de
architectuur van de belangrijkste twee evolutionaire optimalisatiemethoden, genetische
algoritmes en evolutioniare strategieen, te beschrijven.

1.1 Optimalisatieproblemen

Bij optimalisatie problemen probeert men een probleem zo goed mogelijk op te lossen.
Wanneer het mogelijk is de kwaliteit van een oplossing uit te drukken in een fitheidsmaat, dan
kunnen optimalisatie problemen wiskundig gedefinieerd worden als volgt:

Gegeven is een verzameling X en een fitness funktie f: X -> R. Gegeven een deelverzameling
Xo van X, bepaal een xo in Xo zodanig dat voor elke x in Xo geldt: f(x) � f(xo).

Hier kan de verzameling Xo geinterpreteerd worden als de probleemruimte en de elementen
van deze verzameling zijn potentiele oplossingen van bet te optimaliseren probleem. De beste
oplossing wordt dan gedefinieerd als dat element van Xo waarop de fitheidsfunktie maximaal
'S.

Overigens kan optimalisatie net zo goed opgevat worden als het minimaliseren van een
funktie, maar dan zou men het geen fitheidsfunktie meer mogen noemen, maar een
kostenfunktie.
Helaas zijn de meeste problemen te ingewikkeld om ze op te lossen met analytische
methoden. In die gevallen moet dus de huip van de computer worden ingeroepen. Wanneer
het aantal elementen van Xo niet te groot is, kan de computer bet optimum bepalen door
simpeiweg voor elk element van Xo zijn fitheidsmaat uit te rekenen.
Deze 'brute force' methode is echter te tijdrovend wanneer het aantal elementen van Xo te
groot is. Gelukkig zijn er voor die gevallen intelligentere zoekstrategieen. Ze zijn allemaal
mm of meer gebaseerd op de volgende heuristiek:
Wanneer een element x een lage fitheidswaarde heeft, dan is de kans groot dat ook elementen
die in de omgeving van x liggen een lage fitheidswaarde hebben en dan kan beter een ander
gedeelte van de probleemruimte onderzocht worden. Maar als het element x een hoge
fitheidswaarde heeft, dan is het juist heel interessant om de omgeving van x te verkennen.
Op dit basisidee zijn al zeer veel varianten onderzocht. De laatste jaren krijgen evolutionaire
optimalisatiemethoden echter steeds meer de overhand en ik zal flu dan ook ingaan op de
theorie van deze evolutionaire optimalisatiemethoden:

Evolutionaire optimalisatiemethoden beginnen altijd de verkenning van de probleemruimte Xo
door random een eindig aantal elementen van XO te genereren. Deze elementen vormen dan
een verzameling die we de populatie van de eerste generatie, P( 1), zullen noemen. We spreken
dan met meer over elementen van Xo, maar over individuen.
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Met deze generatie wordt de probleemruimte Xo onderzocht door de fltheidsfunktie van elk
individu van P(1) te evalueren. Dit zal fitte en minder flue individuen opleveren en
evolutionaire optimalisatiemethoden proberen met deze informatie een nieuwe generatie P(2)
te genereren die hopelijk fitter zal zijn dan de voorgaande generatie.
Evolutionaire optimalisatiemethoden proberen dus steeds fittere generaties te produceren door
volgens een bepaald reproduktie algoritme uit generatie P(t) de volgende generatie P(t+ 1) te
genereren. Dit algoritme zal zodarng opgezet moeten zijn dat de kans groot is dat P(t+1) fitter
is dan P(t).
Evolutionaire optimalisatiemethoden proberen dit te bewerkstelligen door de natuurlijke
evolutie na te bootsen. Immers, evolutie kan beschreven worden als een mechanisme
waardoor populaties van organismen zich steeds beter aan de omgeving weten aan te passen
en dus steeds 'fitter' worden. Dit kan zeer beknopt verklaard worden met de volgende
uiteenzetting:

Van een generatie P(t) krijgen slechts de gezonde en fittere organismen de kans om zich voort
te planten. Deze groep van organismen, E(t), zullen we dan de elite van generatie P(t)
noemen.
De elite E(t) genereert dan via een voorplantingsmechanisme een aantal nakomelingen. In de
tussentijd zijn een aantal organismen van P(t) gestorven en de populatie is gereduceerd tot een
kleinere populatie P'(t). Deze overlevenden vormen dan samen met de nakomelingen van de
elite de volgende generatie, P(t+1).
Als deze uiteenzetting omgezet wordt in een blokschema, dan resulteert dit in de volgende
figuur:
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Figuur 1: Het Evolutiemodel

Hoe valt flu aan de hand van dit model inzichtelijk te maken dat de populatie in de loop van de
jaren steeds fitter wordt? Welnu, wanneer bijvoorbeeld de organismen eenslachtig zijn, dan
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heeft elk organisme van de elite evenveel kansen om nakomelingen te produceren. Deze
nakomelingen hebben dan hun genoom geerfd van hun ouder. Hierbij kunnen mutaties
optreden die gunstig of nadelig zullen uitpakken. Dat betekent dat er een kans is dat de nieuwe
generatie P(t+l) fitter zal zijn de oude generatie.
Wanneer de organismen tweeslachtig zijn, vindt nog een extra selektieronde plants: de keuze
van de partner. Hoe fitter een organisme is, hoe groter de kans op het vinden van een goede
partner. De nakomelingen die door hun geproduceerd worden, zullen veel eigenschappen van
beide ouders erven en de kans is dan ook vrij groot dat ze fitter zullen zijn dan hun ouders.
Dus zowel bij eenslachtige als bij tweeslachtige organismen bestaat er een kans dat de nieuwe
generatie, P(t+1), fitter zal zijn dan P(t). Wanneer dit vaak genoeg herhaald wordt, ontstaan er
vanzelfpopulaties die voldoende fit zijn en goed genoeg aangepast zijn aan hun omgeving.
Gezien de grote rijkdom aan organismen die stuk voor stuk zich goed aangepast hebben aan
de omgeving, lijkt de evolutie een buitengewoon krachtige optimalisatiemethode. Hoe hebben
de evolutionaire optimalisatiemethoden zich nu laten inspireren door de evolutie?
In de volgende twee hoofdstukken wordt deze vraag beantwoord door de basisprincipes van
de twee belangrijkste evolutionaire optimalisatiemethoden, genetische algoritmes en
evolutionaire strategieen, uiteen te zetten.
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1.2 Genetische algoritmes

Van de populair geworden evolutionaire optimalisatiemethoden zijn de genetische algoritmes
de beste modellen van de natuurlijke evolutie. Het reproduktiemechanisme van deze
algoritmes is namelijk gebaseerd op het biologisch reproduktiemechanisme van tweeslachtige
organismen. Daarom zal ik flu eerst een korte beschrijving geven van dit biologische
reproduktiemechanisme:
Bij meiose worden de chromosomen, de dragers van genetische informatie, gescheiden in
haploiden. Bij de bevruchting van een eicel worden de haploiden van beide geslachten weer
verenigd tot chromosomen : het crossover mechanisme. De chromosomen die aldus ontstaan
zijn, bestaan dus uit twee haploiden waarvan de een afkomstig is van de mannelijke ouder en
de ander van de vrouwelijke ouder. En dat verklaart waarom nakomelingen zoveel
eigenschappen erven van hun ouders.
De volgende sectie laat nu zien hoe genetische algoritmes zich hebben laten inspireren door
dit crossovermechanisme.

1.2.1 Strings en crossover modellen

Biologische chromosomen bestaan uit lange DNA-strings die bestaan uit de bekende vier
basen, Ade, Cyt, Glu en Thy. Wiskundig kan dit beschreven worden als volgt:

De vier basen zijn elementen van een verzameling A = {Ade, Cyt, Glu, Thy). Een DNA-
string van lengte L wordt dan beschreven als een element van AL, de verzameling van strings
van elementen uit A en met lengte L. Deze wiskundige notatie maakt de volgende
generalisatie van chromosomen mogelijk:

Met een verzameling A = {al , a2, ...,ak} wordt een chromosoom van lengte L gedefinieerd
als een element van de verzameling A'-. M.a.w. het chromosoom ci c2 .. .CL bestaat uit L
elementen van de verzameling A en A zullen we vanaf nu het chromosoom-alfabet noemen.

Nu de chromosomen exact gedefinieerd zijn, kunnen we ook modellen definieren voor het
crossover mechanisme. Bij genetische algoritmes zijn er drie crossover modellen in zwang:
one-point, two-point en uniform crossover.

One-point crossover definieert crossover tussen twee chromosomen C en D als:

m=Umform({1,...,l))

ci c2 ...cm ICm+i ...c1 Ci c2 ...cmdm+1 ...dL

I

di d2 ...dm Idm+l ...dL di d2 ...dmcm+1 ...CL
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Deze vorm van crossover wordt one-point crossover genoemd omdat de crossover plaatsvindt
op één random gekozen punt. Dit is dus vergelijkbaar met het model van het
crossovermechanisme zoals die plaatsvindt in tweeslachtige organismen.
We kunnen echter ook crossover modellen formuleren die in de natuur nooit zullen
plaatsvinden, zoals two-point crossover. Two-point crossover is een generalisatie van one-
point crossover omdat er flu crossover plaatsvindt op twee random gekozen punten:

ml ,m2=Uniform({1,...,1})

ci c2 ...Cml Icml+l ...cm2 Icm2+I ...cL ci c2 ...cmldml+l ...dm2cm2+i ...cL

I

di d2 ...dmi dmi+l ...dm2 Idm2+l ...dL di d2 ...dmlcmi+l ...Cm2dm2+i ...dL

Tenslotte is two-point crossover op zijn beurt weer een speciaal geval van uniform crossover,
die gedefinieerd wordt als:

ml, m2, ..., mL = Uniform({O, 1))

cIc2...cL ele2...eL
p

dld2...dL flf2...fL

met ei = ci, fi = di als ml = 1 en ei = dl, f'i = Ci als ml = 0.

Overigeris is de term uniform crossover een beetje ongelukkig gekozen. Een betere naam voor
dit type crossover zou totale crossover geweest zijn, omdat flu op alle punten van de string een
crossover plaatsvindt.

Al deze crossovermechanismen zorgen voor variatie in de populatie. Ms het mogelijk zou zijn
om problemen te coderen als chromosomen, dan is crossover een manier om de
probleemruimte te verkennen. Daartoe is het echter noodzakelijk om een stringrepresentatie
voor de probleemruimte te definieren.

Een wiskundig nette manier om dit te doen is het volgende:

Kies een chromosoom-alfabet A en eeri stringlengte 1. Meestal wordt gekozen voor een
chromosoom-alfabet met slechts twee elementen, 1 en 0.
Bepaal vervolgens een deelverzameling Ao van AL en definieer een afbeelding T : Ao — Xo.
De elementen a van Ao zullen we vanafnu de stringrepresentaties noemen van de
bijbehorende individuen T(a) in Xo.
Tenslotte is de stringrepresentatie van de fitheidsfunktie f: Xo — R een afbeelding
fs : Ao — R die voor elke a in AO gedefinieerd wordt als: fs(a) = f(T(a)).
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Hiermee is het mogelijk geworden om genetische algoritmes toe te passen op de
probleemruimte Xo. Hoe dit in zijn werk gaat, zal ik uitleggen aan de hand van Figuur 1: Het
Evolutiemodel.

1.2.2 Het evolutie model voor genetische algoritmes

Eerst moet de probleemruimte en de fitheidsfunktie vertaald worden in de stringrepresentaties
Ao en fs. Dan wordt random een aantal elementen van AO gegenereerd wat resulteert in de
eerste generatie P( 1). Op een mductieve manier zal ik flu uitleggen hoe het evolutiemodel
voor genetische algoritmes eruit ziet: op jaar t is er een generatie P(t). Volgens bet evolutie
model moet nu eerst de elite E(t) geselekteerd worden. Bij genetische algoritmes is dit
gemakkelijk: Alle individuen krijgen een kans zich voort te planten, er vindt geen voorselektie
plaats en we hebben dus : E(t) = P(t).
Deze elite moet flu volgens een bepaald voortplantingsmechanisme nakomelingen produceren.
Omdat genetische algoritmes proberen zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven, moet dit
voorplantingsmechanisme zo geformuleerd worden dat de kans dat een individu gekozen
wordt als partner, groter is naarmate hij fitter is.
Dit kan optalloze manieren gerealiseerd worden, maar bij genetische algoritmes zijn 'fitheids-
proportioneel' en 'ranking' de meest gebruikte. Bij de selektie methode fitheids-proportioneel
is de kans dat een individu geselekteerd wordt als een ouder, proportioneel met zijn fitheid.
Hierbij dreigt echter het gevaar dat een heel fit individu zoveel wordt geselekteerd, dat zijn
genen te snel de populatie gaan overheersen. Dat betekent dat er teveel gezocht wordt in de
omgeving van dat fitte individu en te weinig in de andere delen van de probleemruimte. Dat
kan leiden tot stagnatie en een voortijdige convergentie van de populatie.
Daarom is er een alternatieve selektie-methode, 'ranking', ontwikkeld. Hierbij wordt de
populatie gesorteerd op fitheid en de kans om zich voort te planten is dan proportioneel met
de plaats op de rangorde en niet meer met de fitheid. Het gevoig daarvan is dat slechte
individuen relatief meer geselekteerd en goede individuen minder geselekteerd zullen worden
dan bij de selektiemethode 'fitheids-proportioneel'.
Met een van deze twee selektie-methodes worden dan telkens twee ouders uitgekozen. Met
een kans, die bepaald wordt door de 'crossoverkans', vindt vervolgens crossover tussen de
twee ouders plaats. Welke type crossover hiervoor bet meest geschikt is, zal heel erg afhangen
van de gekozen stringrepresentatie en van de probleemruimte.
Ongeacht de gekozen type crossover zal dit resulteren in twee nakomelingen. Met een kleine
kans, de 'mutatiekans', kan er mutatie optreden bij deze twee nakomelingen. De mutatie
wordt hier geimplementeerd als het veranderen van een random gekozen element in de
stringrepresentatie van de nakomelingen. In bet geval van een chromosoom-alfabet met de
elementen 0 en 1 komt dit neer op bitflipping: een I in de string wordt een 0 en vice versa.
Deze mutatie zorgt voor extra variatie in de populatie en is nuttig om voortijdige stagnatie te

voorkomen.
Nu kan zich echter bet probleem voordoen dat de nakomelingen door bet
crossovermechanisme of door de mutatie geen elementen meer zijn van AO. In dit geval zal er

een hersteloperator gedefinieerd moeten worden die de desbetreffende nakomelingen zodanig
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wijzigt dat ze weer elementen zijn van Ao. Wanneer dit gebeurd is worden ze opgenomen in
de volgende generatie, P(t+1).
Bij genetische algoritmes blijft de populatiegrootte constant. Dat impliceert dat er net zoveel
nakomelingen geproduceerd moeten worden door de elite E(t) als dat er individueen
geelimineerd worden uit de generatie P(t). Het aantal individuen van P(t) dat zal overlijden
wordt bepaald door de generation gap G:

aantal overledenen = G * populatiegrootte

Dus bijv. bij G = I blijft er niemand over van de oude generatie, terwiji bij G =0 geen enkele
nakomeling in de nieuwe generatie opgenomen wordt en de populatie zal dan dus stagneren in
zijn ontwikkeling. Voor waarden van G tussen 0 en 1 moeten er G*populatiegrootte
individuen verwijderd worden. Wanneer dit volkomen willekeurig gebeurt dan noemen we
deze strategic de 'comma strategie'.
Dat betekent dat het fitste individu van de generatie P(t) verloren kan gaan voor de volgende
generaties. Om dit te voorkomen kan men kiezen voor de 'elitaire strategic'. Bij deze strategie
overleeft het fitste individu van de huidige altijd deze selektieslag om vervolgens opgenomen
te worden in de volgende generatie.
Dit heeft tot gevoig dat de fitheid van de populatie monotoon zal toenemen. Maar net als bij
de selektie methode 'fitheids-proportioneel' kan dit leiden tot een te dominant individu die de
populatie gaat overheersen. In dat geval zal het algoritme te snel convergeren en zal een te
klein gebied van de zoekruimte onderzocht worden.
Nu zijn dan alle stappen van het schema beschreven en kunnen we het genetisch algoritme
laten draaien. Dat roept de vraag op wanneer we de cycli van het genetisch algoritme laten
beeindigen. Omdat we op zoek zijn naar de optimale oplossing zal dit op een bepaalde manier
moeten samenhangen met de mate waarin het genetisch algoritme het optimum genaderd is.
Een voor de hand liggende mogelijkheid is om dat te doen als men de fitheid van het beste
individu groot genoeg vindt. Maar deze methode houdt geen rekening met een eventuele
voortijdige convergentie van de populatie. Bovendien moet men kunnen schatten hoe groot
het optimum ongeveer is, wat lang niet altijd mogelijk is.
Veiliger en robuuster is het om de cycli te beeindigen wanneer de populatie voldoende
geconvergeerd is. Dit moment kan geschat worden als dat moment waarop de fitheid van het
beste individu niet noemenswaardig meer toeneemt. Dan heeft het immers weinig zin meer
om de cycli voort te zetten.
Dc laatste mogelijkheid tenslotte is om het genetisch algoritme te stoppen wanneer hij een
gegeven aantal keren de fitness funktie uitgerekend heeft. Dit is in feite een on-line situatie;
het genetisch algoritme krijgt een bepaalde tijd om het probleem te optimalizeren, waarna het
beste individu van de populatie gekozen wordt als oplossing van het probleem.
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1.2.3 Samenvatting : de parameters van het ga

Tenslotte volgt flu nog een overzicht van alle besproken parameters van het genetisch
algoritme:

number of population : de populatiegrootte
selection mode: fitheids-proportioneel of ranking
crossover mode : one point, two point of uniform crossover
ga mode : comma of elitist

mutatiekans : de kans op mutatie
crossoverkans : de kans op crossover
generation gap : het aantal individuen dat geelimineerd wordt uit een generatie
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1.3 Evolutionaire strategieen

1.3.1 Lineaire probleemruimtes

De grote kracht van genetische algoritmes zit hem vooral in zijn brede toepasbaarheid. Men
hoeft slechts een vertaling te maken van de stringruimte AO naar de probleemruimte Xo, om

het genetisch algoritme te kunnen toepassen.
Een zeer interessante vraag is of het mogelijk is om, door gebruik te maken van speciale
eigenschappen van X, een betere optimalisatiemethode dan het genetisch algoritme te vinden.

Wanneer bijvoorbeeld X een lineaire ruimte als R" is, dan hebben we te maken met een
probleemruimte waarin afstand en richting betekenisvolle begrippen zijn. Dan kan informatie

over afstanden en richtingen gebruikt worden om efficienter door de probleemruimte te

zoeken.
Als men bijvoorbeeld vermoedt dat de afstand tussen de populatie en de optimale oplossing

groot is, dan zullen grote mutatiestappen nodig zijn om snel in de buurt te komen van de
optimale oplossing. Is echter een dee! van de populatie in de buurt van de optimale oplossing,

dan zijnjuist kleine mutatiestappen nodig om dicht in de buurt van de optimale oplossing te

komen.
Ook richtingen kunnen zeer waardevol gebruikt worden bij het zoeken. Wanneer geschat kan

worden in welke richting de optimale oplossing ligt, dan moet men de populatie meer in deze

richting laten zoeken.
Een kiasse van evolutionaire optimalisatiemethoden die gespecialiseerd zijn op lineaire
zoekruimtes en gebruik maken van de zojuist beschreven heuristische 'zoekregels', zijn de
evolutionaire strategieen. Hun architectuur en de wijze waarop ze de afstand tot en de richting

naar de optimale oplossing schatten, zal flu behandeld worden in het volgende hoofdstuk.

1.3.2 (vt, A)-strategieen en (p. + A)-strategieen

Net als genetische algoritmes zijn evolutionaire strategieen een deelkiasse van de
evo!utionaire optimalisatiemethoden zoa!s beschreven in Figuur 1: Het Evolutiemodel.
Bij elke cyclus wordt dus een elite gese!ekteerd die vervolgens nakomelingen zal genereren.
Bij evolutionaire strategieen is het gebruikelijk om de grootte van de elite met j.t en het aantal
nakomelingen met ? aan te duiden. Nu zijn er twee soorten van evolutionaire strategieen;

(.t, )-strategieen en (p + )-strategieen.

Bij (i y)-strategieen, ook we! comma strategieen genoemd, is de populatiegrootte gelijk aan 'y

en zijn er geen overlevenden (net als bij de comma strategie in genetische algoritmes). Dat
betekent dus dat geen enkel individu van de huidige generatie opgenomen zal worden in de
vo!gende generatie en de volgende generatie bestaat dan ook he!emaal uit de y nakomelingen

van de elite.
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Echter daardoor is het mogelijk dat zeer fitte individuen verloren gaan en dat de fitheid van de
populatie niet monotoon zal toenemen.Wanneer men dit wil voorkomen, kan gekozen worden
voor (t + X)-strategieen, ook we! elitaire strategieen genoemd, waar de elite we! de cyc!us
overleef't. De elite wordt dan opgenomen in de volgende generatie, samen met de y
nakomelingen van diezelfde elite. Dat imp!iceert dat de populatiegrootte bij e!ke generatie
ge!ijk is aan t + X. Echter net als bij elitaire genetische algoritmes bert hier het gevaar van
voortijdige stagnatie om de hoek.

Tot nu toe wijken evo!utionaire strategieen niet veel af van genetische a!goritmes. De grote
verschi!!en tussen deze twee zijn dan ook pas te vinden bij het voortplantingsmechanisme en
de mutatie:
Nadat een evo!utionaire strategie de elite geselekteerd heeft, moeten daarmee de
nakome!ingen voor de volgende generatie gegenereerd worden. In tegenstelling tot genetische
algoritmes zijn hiervoor niet altijd twee ouders nodig. Het aantal ouders mag bij evolutionaire
strategieen name!ijk varieren tussen 1 en p. , de grootte van de elite.
Bovendien gaan evolutionaire strategieen ervan uit dat na selektie van de elite geen verdere
se!ektie meer vereist is. Elk individu uit de elite maakt dus evenvee! kans om een ouder te
worden. Bovendien produceren de ouders elke keer maar een nakomeling, terwijl bij
genetische algoritmes de ouders elke keer via crossover twee nakomelingen genereren. Voor
evolutionaire strategieen houdt dit dus in dat voor de produktie van ?. nakomelingen er ook ?
keer ouders gekozen moeten worden.
Omdat het genereren van nakomelingen bij evo!utionaire strategieen een stuk ingewikkelder is
dan bij genetische algoritmes, behande! ik dit proces eerst voor één ouder om daarna over te
stappen op het geval van meerdere ouders.

1.3.3 Produktie van nakomelingen met een ouder; mutatieve stapregeling

Dc meest simpele vorm van reproduktie is een mutatie van de ouder. Dus hierbij wordt een
ouder uit de elite gekozen, de nakomeling wordt een mutatie van de ouder en hij zal
vervolgens opgenomen te worden in de populatie van de volgende generatie. Bij evolutionaire
strategieen wordt dit formed gespecificeerd a!s:

P(i,j)(t+l) = E(k,j)(t) + s j Uniform{(-1, 1)) i = 1...y,j = l...n, 1 � k � i

P(i,j)(t+1) : dejde coefficient van het i element van de generatie injaar t+1.

E(k,j)(t) : dej'- coefficient van het kde element van de elite injaar t
s : de mutatieve stapgrootte

de grootte van het te onderzoeken deelinterval van de prob!eemruimte XO

Via de schalingsfactor j is rekening gehouden met de heuristiek dat hoe groter bet te
onderzoeken dee!interval is, hoe groter de mutatie voor dit dee!interval moet zijn. Toch kan er
bij deze vorm van mutatie nog een schalingsprobleem ontstaan: Als men dicht bij het
optimum wi! komen, dan zal de mutatieve stapgrootte s zeer klein moeten zijn. Maar dat
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levert een zeer inefficiente strategie op wanneer de afstand van de populatie tot het optimum
groot is.
Daarom zal de mutatieve stapgrootte adaptief moeten zijn. Zowel grote als kleine mutatieve
stapgroottes moeten uitgeprobeerd worden en de uitkomsten daarvan moeten dan de grootte
van de mutatie beinvloeden. Bij evolutionaire strategieen wordt dit geregeld via de
zogenaamde mutatieve stapregeling:

Hierbij wordt de mutatieve stapgrootte opgevat als een eigenschap van individuen. Een grote
mutatieve stapgrootte zal een slechte eigenschap zijn wanneer het individu dicht bij het
optimum ligt, want dat betekent dat nakomelingen van dat individu 'over het optimum heen
zullen springen'. Via een analoog argument volgt dat een grote mutatieve stapgrootte een
goede eigenschap zal zijn als het individu ver van het optimum verwijderd ligt. Omdat ouders
leden van de elite zijn, hebben ze relatief goede eigenschappen. De kans is dus groot dat hun
mutatieve stapgrootte ook een relatief goede eigenschap is en dus goed geschaald is.
Daarom laten we hun nakomelingen de mutatieve stapgrootte van de ouder erven. Om flu na te
gaan of deze mutatieve stapgrootte verbeterd kan worden, verdelen we de nakomelingen in
twee of drie groepen. Bij de eerste groep worden alle mutatieve stapgroottes vergroot, bij de
tweede worden alle mutatieve stapgroottes verkleind en bij een eventuele derde groep blijven
alle mutatieve stapgroottes ongewijzigd. Afhankelijk van de afstand tot het optimum zal dit
bij de nakomelingen leiden tot een verbetering of een achteruitgang van de kwaliteit van de
mutatieve stapgrootte. Omdat nakomelingen met een slecht geschaalde mutatieve stapgrootte
weinig kans maken om zeif weer flue nakomelingen te producereri, zal op den duur alleen
individuen met een goed geschaalde mutatieve stapgrootte overblijven.

Een van de meest elegante manieren om dit wiskundig te definieren, wordt beschreven d.m.v.
de volgende formules die aangeven hoe een ouder k uit de elite E(t) een nakomeling j voor de
volgende generatie P(t+1) genereert:

ai=amsralsUniform{-1,0, 1) = 1

1/cxmsr als Uniform{-1, 0, 1) = -1

= 1 alsUniform{-1,0, 1} =0

s(P, i)(t+ 1) = s(E, k)(t)ci

P(i,j)(t+1) = E(k,j)(t) + s(P, i)(t+1)Lj Uniform{(-1, 1)} i = 1...y,j = 1...n, I � k � i

P(i, j)(t+ 1): de Jde coefficient van het i element van de generatie in j aar t+I.

E(k, j)(t) : de de coefficient van het kde element van de elite in jaar t.
s(P, i)(t+1) : de mutatieve stapgrootte van individu P(i)(t+1).
s(E, k)(t) : de mutatieve stapgrootte van individu E(k)(t).

de grootte van het te onderzoeken deelinterval van de probleemruiinte Xo.
cii : geeft de mate aan waarmee de mutatieve stapgrootte van de ouder vergroot of verkleind
wordt.
cxmsr : een parameter die de mate van mutatieve stapregeling aangeeft

czmsr moet een getal groter dan of gelijk aan I zijn en duidt de mate aan waarin de mutatieve
stapgroottes van de nakomelingen vergroot of verkleind worden t.o.v. de mutatieve
stapgroottes van hun ouders. Merk op dat bij deze vorm van mutatieve stapregeling de
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mutatieve stapgroottes s(P, I) nooit groter zullen worden dan 1 en zo dus voorkomen wordt dat
de mutatieve stapgroottes te groot worden t.o.v. het te onderzoeken domein.

1.3.4 Produktie van nakomelingen met een ouder; momentum termen

Wanneer een ouder een succesvolle nakomeling genereert, dan is de kans groot dat in de
richting van ouder naar nakomeling de fitheidsfunktie nog meer zal toenemen. Daarom kan er
tijdwinst geboekt worden door aan het voorplantingsproces van evolutionaire strategieen een
bias voor deze richting mee te geven. Wanneer deze bias opnieuw leidt tot de produktie van
succesvolle nakomelingen, dan zal een vergroting van de bias tot nog meer tijdwinst leiden.
Dc populatie krijgt dan dus steeds meer 'momentum' in deze richting.
Wanneer dit echter niet het geval is, dan liggen de fittere gebieden van de probleemruimte
kennelijk in een andere richting en zal het momentum hiervoor bijgedraaid moeten worden.
Dit gebeurt schematisch als volgt:

Stel dat xi een succesvolle nakomeling van ouder xO is. Dan moet het momentum mO
bijgedraaid worden in de richting xl - xO aan de hand van de volgende formule:

ml = xl - xO + am ml , met am <1

Vervolgens genereert xl volgens een bepaald voortplantingsproces een nakomeling n. Hierbij
moet dan het zojuist bepaalde momentum opgeteld worden:

= fl+fl1

Hoe wordt dit idee flu toegepast bij evolutionaire strategieen? Welnu, dit gebeurt als volgt:
Behalve de mutatieve stapgrootte koppelen we nu ook aan elk individu een momentum.
Omdat een ouder lid is van de elite, is het waarschijnlijk dat de mutatieve stapgrootte en de
momentumterm van de ouder goede eigenschappen zijn. Daarom laten we deze twee
eigenschappen overerven op nakomelingen van deze ouder.
Vervolgens wordt deze mutatieve stapgrootte zoals eerder uitgelegd, vergroot of verkleind en
wordt de nakomeling hiermee gemuteerd. Met het aldus ontstane verschil van de nakomeling
voor en na mutatie, moet het momentum van de nakomeling bijgedraaid worden. Omdat een
slechte nakomeling niet opgenomen zal worden in de elite, zullen de momenta van
opeenvolgende generaties steeds beter worden.

Dit wordt preciezer beschreven met de volgende formules:

ai = amsr als Uniform{-1, 0, 1} = 1

= 1/amsr als Uniform{-1, 0, 1) = -1

= I alsUniform{-1,0, 1) =0

s(P, i)(t+1) = s(E, k)()ai

m(i,j) (t+1) = s(P, i)(t+1)Lj Uniform{(-1, 1)) + amom m(E, k, j) (t)
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P(i,j) (t+l) = E(k,j) (t) + m(i,j)(t+1) i = 1...y,j = 1...n, 1 � k �

P(i, j)(t+ 1): de de coefficient van het 1de element van de generatie in j aar t+ 1.

E(k, j)(t) : de jde coefficient van het kde element van de elite in jaar t.
s(P, i)(t+1) : de mutatieve stapgrootte van individu P(i)(t+1).
s(E, k)(t) : de mutatieve stapgrootte van individu E(k)(t).

de grootte van het te onderzoeken deelinterval van de probleemruimte Xo.
ai geeft de mate aan waarmee de mutatieve stapgrootte van de ouder vergroot of verkleind
wordt.
amsr: een parameter die de mate van mutatieve stapregeling aangeeft
amom : een parameter die de mate van bijstelling van de momenta bepaalt

Dit heeft tot gevolg dat wanneer mutaties in een bepaalde richting steeds succcesvol zijn, dit
zal leiden tot een momentum in deze richting. Wanneer echter geen enkele richting dominant
blijkt te zijn, dan zullen de momentum termen steeds in verschillende richtingen bijgedraaid
worden en zal de evolutionaire strategie zich in feite gedragen als een minder efficiente
evolutionaire strategie met alleen maar een mutatieve stapregeling.

1.3.5 Produktie van nakomelingen; meerdere ouders

Wanneer er meerdere ouders zijn, dan moet een reproduktiemethode gedefinieerd worden
zodanig dat eigenschappen van de ouders terug te vinden zijn in hun nakomelingen. Bij
genetische algoritmes gebeurt dat met de ondoorzichtige operator crossover. Deze operator is
vooral ondoorzichtig omdat het moeilijk te achterhalen is op welke manieren de
eigenschappen van de ouders terug zullen komen in hun nakomelingen.
Bij evolutionaire strategieen is het op eenvoudige wijze mogelijk om een doorzichtige
reproduktie te definieren: nakomelingen worden gegenereerd door simpel alle variabelen en
parameters van de ouders te middelen. Dat betekent dat het aantal ouders kan varieren van I

tot , dit in tegenstelling tot genetische algoritmes waar het aantal ouders altijd 2 is.
Dus bij een evolutionaire strategic met n ouders worden nakomelingen gegenereerd door
telkens n ouders ki, ..., kn uit de elite te kiezen om vervolgens hun nakomeling te genereren
via een middeling van de variabelen en parameters van de n ouders.
Wanneer we ook de mutatieve stapgroottes en de momentumtermen beschouwen als
eigenschappen van de ouders die gemiddeld moeten worden, dan krijgen we de volgende,
definitieve beschrijving van het voortplantingsproces van evolutionaire strategieen:

cti=amsralsUniform-1,O, 1) = I
= 1/amsralsUniform{-1,O, I} =-1

=IalsUniform{-1,O,1}=O

s(P, i)(t+1) = (1/n r s(E, kr) (t) )
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m(i,j)(t+1) = s(P, i)(t+l)L\j Uniforrn(—1, l)} + amom 1/n r m(E, kr,j) (t)

P(i,j) (t+1) = 1/n r E(kr,j)(t) + m(i,j)(t+1) i = l...7,j = 1...n, I � k �

P(i, j)(t+I) : de j coefficient van het de element van de generatie in jaar t+1.

E(k,j)(t) : dejde coefficient van het kde element van de elite injaar t.
s(P, i)(t+1) de mutatieve stapgrootte van individu P(i)(t+1).
s(E, k)(t) : de mutatieve stapgrootte van individu E(k)(t).

m(P, I, j)(t+1) : dejde coefficient van de momentumterm van individu P(i)(t+1).

m(E, k, j)(t) : de de coefficient van de momentumterm van individu E(k)(t).
de grootte van het te onderzoeken deelinterval van de probleemruimte Xo.

ai : geeft de mate aan waarmee de mutatieve stapgrootte van de ouder vergroot of verkleind
wordt.

amsr : een parameter die de mate van mutatieve stapregeling aangeeft
amom : een parameter die de mate van bijstelling van de momenta bepaalt

Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat behalve P(t), ook s(P, i)(t) en m(P, i)(t) tijdreeksen
zijn die geinitialiseerd moeten worden op t = 0. Hier gebeurt dat als volgt: Alle mutatieve
stapgroottes van de individuen in P(0) krijgen dezelfde waarde sO wat compact genoteerd kan
worden als:

s(P,i)(t)SO i 1...?.

Omdat opt =0 geen enkele evaluatie van de fitheidsfunktie bekend is, is het onmogelijk om
een goede nchting naar het optimum te schatten en daarom worden alle momenta op t =0 op
nul gezet:

m(P, i)(t) = 0 i = 1..

Hiermee zijn de grote lijnen van de architectuur van evolutionaire strategieen uiteengezet en
kunnen we het bovenstaande samenvatten door een beschrijving te geven van de benodigde
parameters voor evolutionaire strategieen:

1.3.6 Samenvatting: de parameters van de evolutionaire strategie

het aantal nakomelingen dat per cyclus gegenereerd wordt
de grootte van de elite

aantal ouders : het aantal individuen uit de elite dat gebruikt wordt voor de produktie van
één nakomeling

es-mode : comma of elitist
so: de initiele mutatieve stapgrootte
amsr: een parameter die de mate van mutatieve stapregeling aangeeft
umom : een parameter die de traagheid van de momenta bepaalt
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2 Tweede orde evolutionaire optimalisatie
technieken

2.1 Het probleem van parameter tuning

Uit de beschrijving van genetische algoritmes en evolutionaire strategieen blijkt al dat
evolutionaire optimalisatiemethoden veel parameters hebben. Het blijkt in de praktijk zeer
moeilijk te zijn om heuristische regels te geven voor het kiezen van goede parameter waarden.
Immers optimalisatie technieken zijn in de meeste gevallen stochastisch waardoor de
resultaten soms erg onregelmatig kunnen zij n. Dc parameters oefenen allerlei wisseiwerkingen
op elkaar uit en een bepaald gekozen instelling van parameters zal altijd voor- en nadelen
hebben. Een van de vele voorbeelden die deze moeilijkheid kan illustreren, is de volgende
wisseiwerking: Als de populatie groot is, dan is er meer variatie en is de kans op voortijdige
convergentie kleiner. Echter hoe groter een populatie hoe meer rekentijd er nodig is voor een
cyclus.
Gegeven een bepaalde rekentijd of een maximum aantal evaluaties van de fitheidsfunktie,
kunnen kleinere populaties meer cycli uitvoeren dan grotere populaties. Kleine populaties
hebben echter weer het nadeel dat ze snel kunnen stagneren.
Er is wel onderzoek gedaan naar het probleem van parameter tuning, maar in bijna alle
gevallen werd daarbij alleen gelet op de capaciteiten van evolutionaire optimalisatiemethodes
om het absoluut optimum te vinden. her wordt de sneiheid van een evolutionaire
optimalisatiemethode minder belangrijk gevonden dan het zo goed mogelijk benaderen van
het absoluut optimum. Deze benadering is te rechtvaardigen wanneer bet te optimaliseren
probleem zo'n groot aantal dimensies heeft dat bet onmogelijk is om alle mogelijke
oplossingen te analyseren.
Naar mijn mening is het echter minstens net zo belangrijk om de sneiheid te onderzoeken
waarmee evolutionaire optimalisatiemethoden bet absoluut optimum kunnen benaderen
binnen een met onredelijke foutmarge. Er zijn namelijk problemen die zo'n ingewikkelde
fitheidsfunktie hebben, dat het seconden, minuten of zelfs uren kan duren voor een evaluatie
van de fitheidsfunktie. In die gevallen kan men voor het optimaliseren van bet probleem zich
slechts een beperkt aantal evaluaties van de fitheidsfunktie veroorloven.
Het voorbeeld van de wisseiwerking tussen kieme en grote populaties heeft a! aangetoond, dat
er zeer gecompliceerde relaties te verwachten zijn tussen de parameters van de evolutionaire
optimalisatiemethoden en de sneiheid ervan. Dit is een vervelend probleem want verwacht
mag worden dat de efficientie van evolutionaire optimalisatiemethoden in hoge mate zal
afhangen van de instelling van zijn parameters.
Een voor de hand liggende oplossing van dit probleem is om ook parameter tuning op te
vatten als een optimalisatie probleem, waar een optimalisatiemethode op toegepast kan
worden. Daarvoor is het echter noodzakelijk om een geschikte fitheidsfimktie te definieren
voor de kwaliteit van optimalisatiemethoden.
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In het volgende hoofdstuk zal ik voor dit doel dan ook twee bekende fitheidsfunkties
definieren. Echter naar mijn mening hebben deze fltheidsfunkties onoverkomelijke nadelen en
daarom zal ik daarna zeif een ander fltheidsfunktie voor optimalisatiemethoden definieren.

2.2 Fitheidsfunkties voor optimalisatiemethoden

In 'De Jong (1975)' worden twee maten beschreven voor de kwaliteit van
optimalisatiemethoden: off-line en on-line performance. In een 'off-line' situatie is er
voldoende tijd om veel fltheidsfunkties te evalueren, de populatie te laten convergeren naar
een optimum om tenslotte het beste individu te gebruiken als oplossing. De nadruk ligt hier op
het zo goed mogelijk benaderen van het optimum en minder op de snelheid waarmee dit
gebeurt.
Bij een 'on-line' situatie ontbreekt echter de tijd om veel fltheidsfunkties te evalueren. De
optimalisatiemethode moet snel met bruikbare oplossingen voor het probleem komen, want bij
een on-line situatie moet het probleem ter plaatse opgelost worden.
Voor een off-line situatie deflnieerde Dc Jong de 'off-line performance X(on', e) (s)' van een
optimalisatie strategie s op een probleem ruimte e als volgt:

X(off,e)(s)=twtf(off,e)(t)IZtWt I

waar f(off, e) (t) gedeflnieerd is als

f(off, e) (t) = best{fe (1), ..., fe (t)}

en waar fe (t) gedeflnieerd is als de waarde van de fltheidsfunktie van de probleemruimte e bij
zijn t-de evaluatie.

Kortom, de off-line performance is een gewogen gemiddelde over I � t � T van de fitheid van
de beste oplossing die gevonden is na de t-de evaluatie van de fltheidsfunktie.
Het vervelende van deze definitie is echter dat de 'off-line performance' een gemiddelde is en
dus een lage waarde zal krijgen wanneer fe (t) in het begin te lang lage waarden blijft
aannemen, zelfs al is er een absoluut optimum gevonden bij de T-de evaluatie. De off-line
performance zal alleen dan een hoge waarde aannemen wanneer al heel snel flue individuen
gevonden worden.
Voor een on-line situatie deflnieerde de Jong als volgt de 'on-line performance':

De 'on-line performance' X(on, eXs) wordt gedeflnieerd als

X(on,e)(s)=twtfe(t)/tWt 1

Maar ook deze definitie heeft als nadeel dat, ook al is er een absoluut optimum gevonden bij
de T-de evaluatie, de 'on-line performance' heel slecht zal zijn wanneer fe (t) te lang lage
waarden blijft aannemen. Bovendien doet zich hier het probleem voor dat de ontwikkeling van
een grote populatie met een absoluut optimum in de gelederen, toch zal leiden tot een slechte
on-line performance wanneer er teveel slechte individuen in de populatie aanwezig zijn.
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Dus zowel voor de off-line als voor de on-line performance geldt dat ze niet veel kunnen
zeggen over de kans om bij de T-de evaluatie een optimum te vinden wanrieer de evaluaties
van de fitheidsfunktie fe te lang lage waarden blijven aannemen.
Daarom zal ik flu een fitheidsfunktie voor optimalisatiemethoden definieren, de 'end point
performance', die deze problemen weet te omzeilen. Voor een gegeven T> 0 is deze
gedefinieerd voor een optimalisatie methode op een probleemruimte e gedefinieerd als:

X(T, e) (s) = f(off, e) (T) = best{fe (1), ..., fe (T)}

Dus de end point performance is gewoon de beste oplossing die de optimalisatiemethode s
heeft weten te vinden na T keer de fitheidsfunktie van de probleemruimte e geevalueerd te
hebben.
Echter deze definitie is nog steeds niet helemaal compleet. Immers optimalisatiemethoden zijn
toevaisprocessen en dat betekent dat de end point performance X(T, e) (s) in feite een stochast
is. Daarom zal het bepalen van X(T, e) (s) beschouwd moeten worden als een experiment met
variererende uitkomsten. De kans dat de stochast X(T, e) (s) in de buurt zal komen van het
optimum zal samenhangen met de kwaliteit van de optimalisatiemethode s; hoe beter s, hoe
kleiner de variantie van x(T, e) (s) rond het optimum.
Dit leidt dan tot mijn definitieve voorstel van een fitheidsfunktie (eigenlijk kostenfunktie)
voor optimalisatiemethodes: de optimumvariantie.

de optimumvariantie VAR[X(T, e) (s), N] van een optimalisatiemethode s die N keer toegepast
wordt op een probleemruimte e en daarvoor de fitheidsfunktie van e I keer mag evalueren,
wordt gedefinieerd als:

VAR[X(T, e) (s), N] = I IN k (Opt(fe) - f(off, e)(T) )2 1 � k � N

Dus hier word de optimumvariantie opgevat als de variantie van de door optimalisatie
methode s gevonden optimale waarde van fe t.o.v. het absolute optimum Opt(fe). Een goede
optimalisatie methode s zal een goede kans maken om dicht in de buurt te komen van het
optimum en dat betekent dat zijn optimumvariantie een k!eine waarde zal aannemen.
De snelheid van een optimalisatiemethode s kan onderzocht worden door voor relatiefkleine
waarden van T na te gaan of de optimumvariantie niet te groot is. Wanneer men juist wil
onderzoeken in welke mate een optimalisatiemethode het absoluut optimum kan benaderen,
dan moet men nagaan of de optimumvariantie voor relatief grote waarden van T heel klein is.
Echter het berekenen van de optimumvariantie kost extreem veel rekentijd. Het aanta!
evaluaties wat voor het berekenen van de optimumvariantie nodig is, wordt namelijk gegeven
door de relatie N x T. Als men bedenkt dat bij experimenten getallen als N = 100 en bij

optimalisatiemethoden getallen als T = 10.000 heel gewoon zijn, dan is we! duidelijk dat het
bepalen van de optimumvariantie veel tijd zal vragen.
Tenslotte dient nog opgemerkt worden dat de hierboven beschreven optimumvariantie met
geschikt is om de moeilijkheidsgraad van verschillende probleemruimtes e met elkaar te
vergelijken. Daarvoor moet de optimumvariantie eerst genormaliseerd worden door het te
delen met Opt(fe)

2 Dc genormaliseerde optimumvariantie wordt dus gedefinieerd als:

VAR[ X(T, e) (s), N] I Opt(fe) 2 = [1/N Ek (Opt(fe) - f(off, e)(I) )2
] / Opt(fe) 2

1 � k � N
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In mijn scriptie zal het echter niet nodig zijn om de optimumvarianties te normaliseren en we
zullen deze definitie van genormaliseerde optimumvarianties verder dan ook niet gebruiken.

Een belangrijke vraag is tot nu toe onbeantwoord gebleven: voor welke fitheidsfunkties fe
moet de optimalisatiemethode s getest worden? Het is immers heel goed mogelijk dat het
succes van een optimalisatiemethode erg afhankelijk kan zijn van het type probleemruimte.
Zo zal een snelle, agressieve optimalisatiemethode prima presteren bij gladde
probleemruimtes met weinig lokale minima, maar bij probleemruimtes met veel lokale optima
zal deze waarschijnlijk snel in een lokaal optimum terecht komen zonder in staat te zijn om
daar uit te klimmen.
Daarom moeten optimalisatiemethoden ook getest worden op verschillende soorten
probleemruimtes. Op die manier kunnen optimalisatiemethodes ontdekt worden die all-round
zijn en over alle soorten probleemruimtes een redelijk lage optimumvariantie hebben. Ook is
het goed mogelijk dat er zo optimalisatiemethodes ontdekt kunnen worden die specifiek
geschikt zijn voor een bepaald type probleemruimte en alleen daar een lage optimumvariantie
hebben.
Voor dit doe! zal ik in het vo!gende hoofdstuk een vijftal testfunkties bespreken die voor dat
doe! gebruikt kunnen worden.

2.3 De testfunkties van de Jong

Een optimalisatiemethode moet dus getest worden op verschillende soorten fitheidsfunkties.
Om die reden heefi de Jong vijftestfuinkties ontworpen: sphere, Rosenbrock's saddle, step,
quartic en Shekel's foxholes.
De testfunkties hebben zeer verschillende eigenschappen. Zij zijn glad of grillig, ruisvrij of
niet ruisvrij, continu of discontinu en hebben veel of weinig lokale maxima.
Alle vijf, behalve Shekel's foxholes, laten zich beschrijven met eenvoudige formules en zijn
makkelijk generaliseerbaar naar een willekeurige dimensie n. Shekel's foxholes representeert
een probleemruimte met veel lokale optima en wordt beschreven met een erg ingewikkelde
formule.
Daarom heb ik een alternatieve testfunktie, genaarnd 'local', gedefinieerd die ook veel lokale
optima heeft en bovendien makkelijk generaliseerbaar is naar een willekeurige dimensie. I.p.v.
Shekels'foxholes zal ik dan ook de testfunkie 'local' gebruiken om probleemruimtes met veel
lokale optima te representeren.
Dc testfunkties zijn op zo'n manier gedefmieerd dat ze toegepast kunnen worden op vectoren
x van willekeurige dimensie. Dat betekent dat ze zowel gebruikt kunnen worden voor
representaties van probleemruimtes met een klein aantal dimensies als we! voor
probleemruimtes met een groot aantal dimensies. Van elke testfunktie zal ik flu de wiskundige
formule beschrijven, plus de karakteristieke eigenschappen van het bijbehorende
funktielandschap. Tevens krijgt u ook de grafieken van de testfunkties zien voor het
tweedimensionele geval.
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f(x)=ixi2 -5.12� xi

een zeer regelmatig, glad opperviak met slechts een extreme waarde bij x =0.
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rosenbrock's saddle:

f(x)=L100(xi2-xi-s-1)2+(1-xi)2

Ook een glad opperviak met slechts één extreme waarde bij x = (1, ..., 1). Echter het

opperviak heeft een dal die het optimalisatiemethoden moeilijk maakt de juiste richting naar
het optimum te vinden.

f(x) = i Ifloor(xi)I -100 � xi � 100, 1 � I � n

27

step:



Dit is een typisch voorbeeld van een diskontinu opperviak en optimalisatiemethoden die veel
gebruik maken van gradientinformatie zullen hier niet goed functioneren.

quartic:

f(x)=Uniform{(O, 1)}+Eixi4 -5.12� Xi I

Deze fitheidsfunktie is ruisachtig, maar gemiddeld genomen is het toch een glad opperviak
met een absoluut minimum bij x = 0. Toch valt te verwachten dat deze funktie minder goed te
optimaliseren zal zijn dan diezelfde funktie zonder mis, omdat bij te kleine stapjes door het
funktielandschap de ruis teveel de overhand zal krijgen.

f(x)=[fli4(xi-floor(xi))(floor(xi)+1-xi)]EiXi(11-Xi) O� xi I
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Deze fitness funktie heeft een groot aantal lokale minima, met een globaal optimum bij x =
(5.5, ..., 5.5)

Nu de fitheidsfunktie voor optimalisatiemethoden en de testfunkties gedefinieerd zijn, kunnen
we dan hierop een optimalisatie methode toepassen. Om verwarring te voorkomen zullen we
vanaf flu spreken van eerste orde en tweede orde optimalisatiemethoden. Eerste orde
optimalisatiemethoden worden dan gedefmieerd als optimalisatiemethoden die een bepaald
probleem optimaliseren, terwiji tweede orde optimalisatiemethoden juist de eerste orde
optimalisatiemethoden optimaliseren.

2.4 Keuze van een tweede orde evolutionaire
optimalisatiemethode

Nu zijn dan bijna alle voorbereidingen getroffen om de parameters voor genetische algoritmes
en evolutionaire strategieen te optimaliseren. Er moet alleen nog een tweede orde
evolutionaire optimalisatie methode gekozen worden. Het ligt voor de hand om ook hiervoor
een genetisch algoritme of een evolutionaire strategie te kiezen.
Echter, sommige te optimaliseren parameters zijn gehele getallen en omdat evolutionaire
strategieen alleen gebruikt kunnen worden voor het optimaliseren van reëele parameters zullen
we hier dus kiezen voor een tweede orde genetisch algoritme.
Het tweede orde genetisch algoritme zullen we de volgende parametennstellingen meegeven:

number of population: 50
selection mode: 'ranking'
crossover mode : 'one point'
ga mode : 'elitist'

mutatiekans : 0.01
crossoverkans : 0.9
generation gap : 0.9

Omdat het onderzoek naar evolutionaire optimalisatiemethoden , waaronder genetische
algoritmes, nog steeds nog steeds in de kinderschoenen staat, is het instellen van
bovengenoemde parameters natte vingerwerk. Toch is de gekozen instelling wel te motiveren:
Vanwege de enorme hoeveelheid rekenwerk moet de populatiegrootte niet te groot zijn. Maar
tegelijkertijd moet voorkomen worden dat er te weinig mogelijkheden onderzocht worden.
Daarom is de populatiegrootte irigesteld op 50, wat een redelijk compromis is.
Een ander middel om de rekentijd in de hand te houden is om het tweede orde genetisch
algoritme elitair te laten zijn, want dat convergeert een stuk sneller dan in de 'comma'-mode.
Bovendien zal het tweede orde genetische algoritme bij het verstrijken van de generaties
daardoor steeds betere evolutionaire optimalisatiemethoden genereren. Daartoe moet echter
wel voortijdige stagnatie voorkomen worden en daarom is de 'selection'-mode ingesteld op
'ranking', want deze geeft ook aan slechtere individuen de kans zich voort te planten. Om
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diezelfde reden is er gekozen voor hoge waarden van de crossoverkans en de generation gap,
want daardoor worden er bij elke generatie weer veel nieuwe mogelijkheden onderzocht.
Door het accent te leggen op variatie wordt niet alleen stagnatie voorkomen, maar wordt
hopelijk ook voorkomen dat er wetmatigheden voor optimalisatiemethoden algeleid worden
die alleen maar toe te schrijven zijn aan een te beperkte verkenning van de probleemruimte.
Tenslotte koos ik voor de mutatiekans en de crossover mode de meest gebruikelijke
instellingen. Of dit ook optimale instellingen zijn, is nog niet voldoende onderzocht.
Overigens geldt ook voor de andere parameters dat er waarschijnlijk we! betere instellingen
zijn. Maar dit zijn nu juist de problemen die onderzocht moeten worden door het tweede orde
genetische algoritme een optimalisatie-onderzoek over evolutionaire optimalisatiemethodes
uit te laten voeren.
Het tweede orde genetische algortime is natuurlijk ook een genetisch algoritme en dat
betekent dat we een stringrepresentatie voor genetische algoritmes en evolutionaire strategieen
moeten definieren.

2.4.1 Stringrepresentatie van genetische algoritmes en evolutionaire
strategieen

Welnu, het representeren van genetische algoritmes en evolutionaire strategieen is gelukkig
niet moeilijk. Dc parameters van deze twee optima!isatiemethoden zijn namelijk of reëele
getallen of gehele getallen of elementen uit een discrete verzameling. Aangezien elementen uit
een discrete verzameling genummerd kunnen worden, hoeven we alleen maar
stringrepresentaties te definieren voor gehele of reeele getallen. Dc stringrepresentatie voor
een genetisch algoritme of een evolutionaire strategie bestaat dan uit een nj van de
stringrepresentaties van hun parameters.
Als we uitgaan van bitstrings, dan codeert zo'n bitstring ci c2 ...cL een getal n als volgt:

n=Lci 211

Dus hoe groter de lengte van de string, hoe groter het aantal getallen dat de string kan
coderen.

Het coderen van reeele getallen is jets omslachtiger. Eerst moet een interval [a, b]
gedefinieerd worden. De volgende stap is dan het omzetten van de bitstnng in het gehele getal
n, als hierboven aangegeven. Tenslotte wordt dan bet reeele getal r gedecodeerd als:

ra+(ba)n/(2L1)

Hier impliceert een grotere lengte van de string dus een grotere resolutie.

Voor het representeren van de geheeltallige parameters van genetische algonitmes en
evolutionaire strategieen hoeven we dus alleen maar de lengtes van de bijbehorende bitstring
op te geven. Voor bet representeren van de reeele parameters moeten we behalve de lengte
van de bitstring ook het interval definieren waarin de parameters moeten liggen.
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Hieronder komen twee tabellen waarin ik voor elke parameter van genetische algoritmes en
evolutionaire strategieen de bitstringrepresentatie vastgelegd heb:

bitstringrepresentatie voor genetische algoritmes

parameters domein aantal bits

number of population 1,2, ..., 128 7

selection mode fitheids-proportioneel (= 0), ranking( = 1) 3

crossover mode one point ( = 0), two point ( = 1), uniform (= 3) 3

ga mode comma (= 0), elitist ( = 1) 1

mutatiekans [0, 1] 8

crossoverkans [0, 1] 8

generation gap [0.3, 1] 8

bitstringrepresentatie voor evoLutionaire strategieen:

parameters domein aantal bits

1,2,..., 128 7

1,2,...,64 6

aantal ouders 1, 2, ..., 64 6

es-mode comma (= 0), elitist ( = 1) 1

so [0,1] 8

amsr [1,5] 8

amom [0, 1] 8

Bij de hier gekozen bitstringrepresentaties moeten echter een aantal hersteloperators
gedefinieerd worden. Om te beginnen zijn er bij het genetisch algoritme drie mogelijkheden
voor de crossover mode, dus om dit te coderen is een stringrepresentatie met twee bits
noodzakelijk. Maar strings met twee bits kunnen in totaal 4 mogelijkheden coderen. Dit wordt
opgelost door bij die gevallen dat de string gelijk is aan 3, of in binaire representatie '11', de
string random te veranderen in 0, 1 of 2.

Bij evolutionaire strategieen moet bovendien gelden dat i kleiner of gelijk moet zijn aan y.
Immers de elite is een selektie van de populatie en kan dus niet groter zijn dan de populatie.
Om een analoge reden moet het aantal ouders kleiner zijn dan de grootte van de elite, ri. Dus
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in die gevallen dat de stringrepresentatie met aan deze eisen voldoet, moet hij veranderd
worden. Hier gebeurt dat door de stringrepresentatie voor 1 random te veranderen in een getal
tussen 1 en . Evenzo wordt in het geval dat de stringrepresentatie van het aantal ouders groter
is dan i diezelfde stringrepresentatie random veranderd in een getal tussen 1 en i•

Dan zijn flu alle voorbereidingen getroffen voor de optimalisatie van genetische algoritmes en
evolutionaire strategieen en zal ik nu de experimentele opzet beschrijven waarin deze
optimalisatie zal geschieden.
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3 De opzet van een optimalisatie van genetische
algoritmes en evolutionaire strategieen voor
Iaagdimensionele probleemruimtes

3.1 Deopzet

Het doe! van de experimenten die in dit hoofdstuk beschreven zijn, is het vinden van een
genetisch algoritme of een evolutionaire strategie die optimaal toegerust is om snel het
abso!uut optimum in een laagdimensionele probleemruimte te kunnen vinden.
Hiervoor zullen we het zojuist beschreven tweede orde genetisch algoritme gebruiken om de
optimumvariantie VAR[ X(T, e) (s), N ] te minimaliseren voor 's = genetisch algoritme' en
's = evolutionaire strategie'.
Deze optimalisatiemethoden moeten getest worden door ze laagdimensionele problemen te
laten optima!iseren. Voor de experimenten heb ik een se!ectie van !aagdimensionale
probleemruimtes gebruikt die een redelijk overzicht bieden van de verzameling van a!le
mogelijke laagdimensionele probleemruimtes. Deze verzameling bestaat uit 5 * 3 = 15

verschillende prob!eemruimtes en is gecreeerd door voor elk van de vijfhierboven bescbreven

testfunkties de dimensiona!iteit in te stellen op R2, R4, en R6.
Vervolgens moet een keuze gemaakt worden welke aantal!en evaluaties T onderzocht moeten
worden. Omdat we een optimalisatiemethode willen vinden die in staat is om sne! een
optimum te vinden, zullen we alleen kleine waarden voor T onderzoeken. Hiervoor heb ik de
volgende instanties van T gebruikt: 50, 250, 450 en 650. Het geval T = 50 is gekozen om na te
gaan in hoeverre genetische algoritmes en evolutionaire strategieen in staat zijn om in zeer
weinig tijd (n!. 50 evaluaties) nog problemen te optimalizeren. In stappen van 200 wordt
uiteindelijk de grootste waarde voor T, 650, onderzocht.
Nu is bet natuurlijk mogelijk dat een probleem te moeilijk is om het optimum binnen 650
evaluaties te benaderen, ze!fs voor een geoptimaliseerd genetisch algoritme of een
evo!utionaire strategie. Echter nog hogere waarden voor T b!eken teveel computertijd te
vergen en zijn daarom niet onderzocht.
Om dezelfde reden heb ik het aantal keren dat de optimalisatiemethode voor een bepaalde
waarde van T en probleemruimte e getest wordt, moeten beperken tot N = 5. Dit is
natuurlijk te weinig voor statistisch betrouwbare resultaten en dit is dan ook een zwak punt
van de optima!isatieprocedure. De optimalisatieprocedure moet dan ook gezien worden als
een eerste evaluatie, waarin kwalitatieve aanwijzingen als be!angrijker gezien worden dan
kwantitatieve criteria.
Tenslotte moet benadrukt worden dat ook het tweede orde genetisch algoritme stochastische
resultaten oplevert en dus opgevat moet worden als een experiment dat een aantal malen
herhaald moet worden. Maar ook bier verhindert de beperkte computertijd een groot aantal
herhalingen. Daarom heb ik ervoor gekozen om het tweede orde genetisch algoritme slechts
vijf keer te herha!en. Te weinig voor statistiek, maar genoeg om een bee!d te krijgen van hoe
stabie! de uitkomsten zijn van het tweede orde genetisch algoritme. Immers een grote variatie
in de gevonden resultaten wijst op een groot aantal suboptimale optima!isatiemethoden,
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terwiji een kleine variatie het waarschijnlijk maakt dat de gevonden optimalisatiemethode
inderdaad met verbeterd kan worden.
Nu is dan de opzet voor het optimaliseren van genetische algoritmes en evolutionaire
strategieen volledig vastgelegd: Voor elk van de vijf testfunkties en voor elk punt van het grid

T = 50, 250, 450 en 650 bij R2, R4, en R6 probeert het tweede orde genetisch algoritme vijf
keer de beste eerste orde genetisch algoritme of evolutionaire strategie te bepalen.
De resultaten die daarbij gevonden worden, hoop ik te kunnen gebruiken om een aantal
hypothesen en verwachtingen over genetische algoritmes en evolutionaire strategieen te
analyseren. In de volgende sectie zal ik de belangrijkste van deze hypothesen formuleren.

3.2 Hypothesen over evolutionaire strategieen en
genetische algoritmes

In deze sectie worden een aantal hypothesen geformuleerd, die of van toepassing is voor beide
evolutionaire optimalisatiemethodes ofjuist een uitspraak doet over een specifieke eigenschap
van evolutionaire strategieen of genetische algoritmes. Het is mogelijk om de hypothesen nog
scherper te formuleren door één parameter te varieren en alle andere vast te houden.
Hier is echter gekozen voor een brede opzet, waarin alle parameters gevarieerd kunnen
worden, en dat beperkt de specificiteit van de hypotheses.

hypothese 1

De optimumvariantie zal afnemen als het aantal evaluaties toeneemt en toenemen als de
dimensionaliteit toeneemt. Immers als het aantal evaluaties toeneemt, dan is er meer tijd om
het absolute optimum te vinden en zal de kans dat hij inderdaad gevonden wordt toenemen.
En als de dimensionaliteit toeneemt, dat wordt de pzobleemruimte veel ingewikkelder
vanwege de grote toename van het aantal te onderzoeken mogelijkheden. In dat geval kan dus
verwacht worden dat de kans dat het optimum gevonden wordt, zal alnemen.

hypothese 2

Dc testfunkties zijn gedefinieerd op lineaire ruimtes. Daarom zal de optimumvariantie van
evolutionaire strategieen kleiner zijn dan dat van genetische algoritmes, want ze zijn immers
gespecialiseerd voor lineaire probleemruimtes.

hypothese 3

Bij een klein aantal evaluaties worden optimalisatiemethoden onderzocht op hun sneiheid en
agressiviteit en minder op hun robuustheid. Waarschijnlijk zullen bij zowel genetische
algoritmes als bij evolutionaire strategieen hier kleine populaties met een hoge mutatiefaktor
en een hoog recombinatiegehalte de overhand krijgen. Immers, doordat er zo weinig
evaluaties zijn, zullen alleen relatief kleine populaties voldoende tijd hebben om te
convergeren.

34



Maar doordat deze populaties zo klein zijn, dreigt er stagnatie. Door via een hoge
mutatiefaktor en een hoog recombinatiegehalte voor extra variatie in de populatie te zorgen,
kan dit voorkomen worden.

hypothese 4

Wanneer de populatie klein is kunnen evolutionaire strategieen ook stagnatie voorkomen door
extra variatie te bereiken via hoge waarden voor so, amsr en amom. Immers hierdoor kan de

populatie grote stappen afleggen en is het gevaar van stagnatie minder groot.

hypothese 5

Bij een groter aantal evaluaties hebben de optimalisatiemethoden meer tijd om een robuuste
strategie te hanteren. Daarom zullen de populaties groter worden en zal de mutatiekans en de
mutatieve stapgrootte afnemen. Dc waarde voor amsr en amom bij de evolutionaire strategieen
zullen flu voorzichtiger en dus kleiner ingesteld moeten worden.

hypothese 6

Bij een klein aantal evaluaties moet gekozen worden voor de elitaire strategie, omdat er te
weinig tijd zal zijn om voor wat extra variatie goede individuen met mee te nemen in het
reprodukieproces.

Bij een groter aantal evaluaties wordt de kans op stagnatie echter groter. Daarom kan het
noodzakelijk zijn om meer variatie in de populatie te brengen dan met een elitaire strategie
mogelijk is. In die gevallen moet gekozen worden voor de comma strategic omdat dan een te
domiriante invloed van flue individuen voorkomen wordt door bij elke generatie de hele
populatie, dus ook de fitte individuen, te vervangen door zijn nakomelingen.

hypothese 7

Het voordeel van de selectie methode 'fltheidsproportioneel' is dat hij meer het accent legt op
het onderzoeken van variaties rond de fittere individuen van de populatie dan de selectie
methode 'ranking'. Het is mogelijk dat hij daardoor sneller kan zijn dan 'ranking', maar de
prijs die daarvoor betaald moet worden, is een grotere kans op voortijdige convergentie. Maar
bij een klein aantal evaluaties is de kans op voortijdige stagnatie klein en draait bet vooral om
sneiheid.
Bij een klein aantal evaluaties zal de selectiemethode 'fltheidsproportioneel' dus beter zijn
dan 'ranking', terwiji bij een groter aantal evaluaties het omgekeerde bet geval zal zijn.

35



hypothese 8

Uit de data zijn heuristieken voor genetische algoritmes afte leiden betreffende de keuze van
de soort crossover en de hoogte van de generation gap.

Nu zal ik dan de resultaten bespreken van de optimalisatieprocedure van genetische
algoritmes en evolutionaire strategieen en zal ik nagaan welke hypothesen bevestigd of
ontkracht worden.

3.3 De resultaten van de optimalisatie van genetische
algoritmes en evolutionaire strategieen

De resultaten zijn opgenomen in twee appendices, A en B. Appendix A beschrijft de
gevonden parameterinstellingen voor genetische algoritmes d.m.v. 5 tabellen, één voor elke
testfunktie. Bij elke tabel wordt systematisch gevarieerd over alle combinaties van de
dimensies 2,4, en 6 en van het aantal evaluaties T= 50, 250, 450 en 650. Bij elk punt van dit
grid probeert het tweede orde genetisch algoritme vijf keer de parameterinstellingen van de
eerste orde genetische algoritme te optimaliseren en de hierbij gevonden parameters worden,
samen met de bijbehorende optimumvariantie, in de tabel opgesomd.
Appendix B heeft exact dezelfde structuur, alleen probeert het tweede orde genetisch
algoritme nu bij elk punt van het grid vijf keer de evolutionaire strategie te optimaliseren. En
in de tabel worden flu vijfkeer de parameters van de vijf gevonden evolutionaire strategieen
opgesomd, samen met de bijbehorende optimumvariantie.
De tabellen in appendix A en B zijn echter zo omvangrijk en produceren zulke grillige
resultaten dat het moeilijk is om hiermee de resultaten van genetische algoritmes te
vergelijken met evolutionaire strategieen.
Daarom heb ik de tabellen van de appendices A en B samengevat door bij elke testfunktie drie
kleinere tabellen te maken. Tabel I laat voor elk punt van het grid T = 50, 250, 450 en 650 bij

R2 , en R6 de beste van de vijfgevonden genetische algoritmes zien, samen met
de bijbehorende, minimale optimumvariantie van het genetisch algoritme.

Tabel 2 heeft dezelfde structuur als de eerste tabel, alleen gaat het hier flu om de meest
optimale evolutionaire strategieen.

Hierbij zijn alle reeelwaardige parameters algerond tot twee decimalen, omdat we a! eerder
opgemerkt hebben dat er een zeer grote variatie is en een te grote precisie dus weinig
betekenis heeft.
Door deze maatregelen worden de tabellen veel overzichtelijker en wordt het gemakkelijker
om een bepaalde structuur te ontdekken. De parameterwaarden van genetische algoritmes en
evolutionaire strategieen in deze tabellen kunnen flu opgevat worden als de best gevonden
waarden voor het optimaliseren van de testfunktie gegeven het aantal evaluaties en de
dimensie. Echter vanwege het geringe aantal doorzochte mogelijkheden is het natuurlijk niet
uitgesloten dat er nog betere parameterwaarden zijn.
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In tabel 3 tenslotte worden de optimumvarianties van de genetische algoritmes vergeleken met
die van evolutionaire strategieen. Dat gebeurt door voor elk punt van het grid en voor elke
testfunktie de verhouding van de optimumvariantie van genetische algoritmes t.o.v.
evolutionaire strategieen te bepalen. In de eerste kolom worden de beste optimumvarianties
van de genetische algoritmes opgesomd, en de tweede kolom worden die van de evolutionaire
strategieen opgesomd en in de derde kolom worden de relatieve optimumvarianties van
genetische algoritmes t.o.v . evolutionaire strategieen, uitgedrukt in de waarde
VAR[ X(T, e)(ga), N ]/ VAR[ X(T, e) (es), N ], opgesomd.

Een waarde kleiner dan I betekent dus dat een genetisch algoritme een kleinere
optimumvariantie heeft t.o.v. een evolutionaire strategie en voor die situatie presteert het
genetisch algoritme dus beter. Een waarde groter dan 1 betekent via een analoge redenatie dat
de evolutionaire strategic beter presteert.
Deze maat leidt echter tot problemen wanneer de optimumvariantie van de evolutionaire
strategie gelijk is aan 0. (Om floating point errors te voorkomen heb ik getallen kleiner dan
I E-6 op 0 gezet). In die gevallen heb ik de relatieve optimumvariantie ruwweg op 100 gezet.
(Een beter alternatief is waarschijnlijk om deze gevallen buiten beschouwing te laten, maar
dan zouden we nog minder informatie hebben)

Tenslotte heb ik ook een maat, de 'relatieve optimumvariantie produkt', gedefinieerd die een
soort totaal overzicht geeft van de prestaties van genetische algoritmes ten opzichte van
evolutionaire strategieen. Deze maat is simpel het produkt van alle verhoudingen in de derde
kolom.
Dit produkt van verhoudingen heeft de volgende interpretatie: Stel de verhouding van de
optimumvarianties van genetische algoritmes t.o.v. evolutionaire strategies is in de heift van
de gevallen 0.1 en in de andere heift 10. Over alle gevallen samen presteren beide
optimalisatiemethodes dan even goed en dit wordt dan als volgt door de zojuist gedefinieerde
maat uitgedrukt: het produkt over alle gevallen samen is 1!

Deze bewerkingen op de appendices A en B resulteren dan in de onderstaande data:
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Tabel I: optimale genetische algoritmes en evolutionaire sfrategieen

testfunktie: sphere

optimale parameters voor hat genetisch algoritme

dünension numberof poputie- clection- crossover- gs- mutation- crossover- generation- optinum
evakiations grootte mode mode mode rate rate gap variance

2 50 2 1 0 1 0. 0.29 0.88 -3.20E-06

4 50 2 1 1 1 0.6 0.73 0.85 -154E.00
4 250 2 1 2 1 0.04 0.74 0.82 -VQE-06
4 450 4 1 2 1 0.05 0.25 0.42 0.00E400

4 650 2 1 0 1 0.08 0.42 0.35 0.00E400

6 50 2 1 1 1 0.09 0.39 0.85 -6.44E400
6 250 2 1 0 1 0.96 0.66 0.47 -2.70E-04

6 450 2 0 1 1 0.98 0.22 0.49 0.OOE.00

optimale parameters voor de evolutionaire strategic

dimension numberof as- numberof mutation- CX— (1— optimum
evaluations mode parents rate mar mom vanance

2 50 1 7 4 4 0.11 [61 0.60 -7.7E-05

4 50 0 28 28 28 0.02 3.27 0.39 •104E-01
4 250 1 4 4 3 0.V 1.60 029 0.00E400

6 50 0 36 32 25 0.00 2.00 0.89 -5.62E-01

6 250 1 17 11 0.08 1.33 0.56 -3.39E-04
6 450 1 24 6 0.11 0.05 0.00E400

vergelijking van genetische algoritmes met evolutionaire strategleen

dimension numberot o.v. of ga o.v. of as o.v. of gaio.v. of as
evaluations

2 50 -320E-06 -7.7E-05 0.042

4 50 -154E400 -104E-01 14.81

4 250 -XQE-06 0.OOE.00 1

4 450 0OOE'OO 0.OOEs00 I
4 650 0.00E400 0.00E400 I

6 50 .6.44E-'OO -5.62E-01 11.45

6 250 -2.70E-04 -3.39E-04 0.79

6 450 0.00E400 0.00E400 I

________

x

relative o v. 563
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testfunktie. rosenbeock

optimale parameters voor het genetisch algoritme

dimension numberof populetac- selection- crossover- ga- mutation- crossover- generation- optimum
evaluations groorte mode mode mode rate rate gap variance

2 50 14 0 2 1 0.85 0.43 0.68 -622E-02
2 250 0 0 1 0.08 0.26 0.99 -8.02E-05
2 450 96 1 0 1 0.36 0.89 0.65 -165E-04

2 650 1 1 2 1 0.07 100 0.32 -156E-06

4 50 2 1 2 1 0.V 0.3.4 083 -2.52E.02
4 250 2 1 0 1 0.04 0.79 0.42 -2.09E.00
4 450 6 0 2 1 0.11 0.26 0.59 -186E400

4 650 4 1 0 1 0.11 0.73 0.63 -7.BE-01

6 50 6 1 1 1 0.88 0.42 0.96 -3.63E'03
6 250 2 0 2 1 0.04 0.88 0.63 -198E'Ol
6 450 2 1 2 1 0.04 0.74 0.89 -l60E401
6 650 2 1 1 1 0.07 0.62 0.63 -l14E'Ol

optimale parameters voor de evolutio naire strategle

dimension numberof es- numberof mutation- ii— a— optimum
evaluations mode parents rate mar mom variance

2 50 1 44 41 1) 0.00 3.98 0.11 -226E-02
2 250 1 8 5 5 0.08 5.00 0.53 -17-04

4 50 1 35 34 30 0.04 25 0.72 -l34Ei01
4 250 1 46 4 0.05 2.40 0.48 -174E'00
4 450 1 1 4 2 0.02 124 0.92 -467E-01
4 650 1 84 7 6 0.03 128 0.36 -4.59E-01

6 50 0 20 17 2 0.07 141 0.48 -163E'02
6 250 1 8 8 4 0.22 142 0.61 -1.27E401

6 450 1 6 6 2 020 164 0.51 -6.62E400
6 650 1 1 14 6 0.0 144 0.82 -8.84E400

vergelujking van g.netische algofltmes met evolutionaire atrategleen

dimension numberof o.v olga oval es o.v. olgaIo.v. of as
evaluations

2 50 -622E-02 -226E-02 2.76

2 250 -8.02E-05 -l7-04 0.46

2 450 -165E-04
2 650 -156E-06 ooooo

4 50 -2.52E02 -134Es01 1.80
4 250 -2.09E400 -174Es00 120

4 450 -186E400 -4.67E-01 3.95
4 650 -7.8E-01 -4.59E-01 170

6 50 -3.63E403 -163E402 2221
6 250 -198E401 -127E401 156

6 450 -160E401 -6.62E.00 2.42

6 650 -l1$E401 -8.84E400 136

__________

x
relativeo.v. 2.1E404
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testfunktie: step

optimale parameters voor hat genetisch algofltme

dimension number of populetic- selection- crossover- Si- mutateD- crossover- generation- optinum
evahiations grootte mode mode mode rate rate gap variance

2 50 2 0 2 1 0.87 0.49 0.47 .4.80E400

2 250 6 0 0 1 0.97 0.75 0.34 0.00E400

2 450 8 0 1 1 0.98 042 0.53 0.00E400

2 650 2 0 0 1 0.94 0.62 0.93 0.00E400

4 50 2 1 2 1 0.93 0.V 0.76 -2.86E.02

4 250 2 0 0 1 0.02 0.44 060 -2.80E'OO

4 450 2 0 2 1 0.02 0.68 0.40 -120E'OO

4 650 4 1 0 1 0.98 0.64 061 0.00E400

6 50 2 0 1 1 0.11 0.67 0.34 -2.75E403

6 250 2 1 2 1 0.02 0.94 0.56 -106E401

6 450 2 0 0 1 0.03 0.5 0.40 -260E.00

6 650 4 0 0 1 0.97 0.53 0.52 -3.40E400

optumale parameters voorde evolutionaire strategie

dimension numberof as- A- numberof mutation- (1— (X— optimum

evaluations mode parents rate mar mom variance

2 50 1 9 0.08 3.05 1.00 -680E400

2 250 1 34 27 0.31 2.02 0.22 0.00E400

4 50 1 33 5 0 0.03 1.24 0.25 -2.4E402

4 250 1 14 11 5 0.03 1.33 0.52 -2.OOE-01

4 450 1 42 3 0.04 1.49 0.52 0.OOEs00

4 650 1 79 3 0.02 144 0.64 0.00E400

6 50 1 29 29 17 0.00 174 0.40 -109E403

6 250 1 9 6 6 0.07 1.22 0.37 -2.00E400

6 450 1 40 9 0.04 122 0.55 -4.OOE-01

6 650 1 22 6 5 0.11 117 0.39 0.00E400

vergelijking van genetische algoritmes met evolutionaire strategieen

dimension number of o.v. of ga o.v. of es o.v. of g&o.v. of es
evaluations

2 50 -4.80E400 -6.80E400 0,71

2 250 0.00E400 0.00E400 1.00

2 450 0.00E400 0.00E400 100

2 650 0.00E400 0.00E400 100

4 50 -2.86E402 •2.4402 VS

4 250 -2.80E400 -2.OOE-01 14.00

4 450 -1.20E100 0.00E400 0 00
4 650 0.00E400 0.00E400 1.00

6 50 -2.75E403 -t09E403 2.47

6 250 •106E401 -2.OOE'OO 5.30

6 450 -2.60E400 -4.OOE-01 6.50

6 650 -3.40EI00 0.OOE400 0.00

__________x

relativeo.v. 138E407
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testfunktie: quartic

optimale parameters voor hot genetisch algoritme

dimension numberof populatie. sskctpon- crossover- ga. mutation- crossover- generatmn- optimum
evaluations grootte mode mode mode rate rate gap variance

2 50 6 0 2 1 0.81 0.98 0.65 -L27E-04

4 50 4 0 0 1 0.93 0.36 0.93 -152E-03

4 250 8 0 1 1 0.97 0.68 0.37 -167E-04

6 50 4 0 1 1 0.07 0.67 0.34 -4.94E-02
6 250 14 1 0 1 0.93 0.1 0.85 .623E-03
6 450 2 0 1 1 0.96 0.61 0.80 -3.73E-04

optimale parameters voor do evolutionaire strategue

dimension numberof es- numberof mutation- a— a— optimum
evaluations mode parents rate mar mom variance

2 50 1 26 1 2 0.00 3.1 020 .485E..04

4 50 1 17 11 9 0.03 2.04 0.45 .289E.04
4 250 1 56 1 1 0.00 4.45 0.96 .149E.05

6 50 1 1 2 8 0.05 131 0.69 -t9E03
6 250 1 59 38 38 0.08 4.2 0.38 -4.45E-05

vergelijking van genetlsche algoritmes met evolutio flare strategieen

dimension numberof o.v. of ga o.v. of es o.v. of ga/o.v.ofes
evaluations

2 50 -1.27E.04 -L85E-04 069

4 50 -152E-03 -289E-04 520
4 250 -167E-04 -149E-05 v.74

6 50 -494E-02 -19E-03 25.86

6 250 -623E-03 -4.45E-05 140.31

6 450 -3.73E-04 xoooc wOOOOOOOtX

__________x

relative o.v. 140Ei05
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testfunktie: local

optimale parameters voor het genetssch algoritme

dimension numberof populatie- selection- crossover- ga- mutation- crossover- generation- oplinum

evakiations grootte mode mode mode rate rate gap variance

2 50 4 1 1 1 0.32 0.80 0.64

2 250 22 1 1 1 0.03 0.99 0.48

2 450 6 1 1 1 0.93 0.94 0.88

2 650 0 1 1 0.90 0.82 0.90

dimension numberof 5$-
evaluations mode

4

4

4

4

numberof mutation- a—

parents rate mar
a— optimum
mom variance

0.75 -2.38E400
0.40 -2.87E-01
0.64 -2EE-02
0.07 -1UE-03

0.09 -6.9E402
0.33 .l17E402
0.64 -t72Ei01
0.30 •145E401

0.87 -465E403
029 -8.62E402
0.33 -920E402
0.39 -192E402

vergelijking van genetische algofltmea met evolutionaII strategueefl

dimension numberof o.v. of ga o.v. ofes o.v. of galo.v. of es

evaluationa

2 50 -VOEsOl -2.38E400 4.62

2 250 -104E400 -287E-01 3.62

2 450 -tItE-03 -2.6E-02 0.05

2 650 -2.48E-02 -1VE-03 22.54

4 50 -4.98E402 -6.9E402 0.72

4 250 -9.39Es01 -117E402 0.80

4 450 -22E401 -L72Es01 123

4 650 -108EI01 -145E401 0.73

6 50 -324E*03 -4.65E403 0.70

6 250 -104E103 -8.62E402 127

6 450 -5.39E402 -920E402 0.59

6 650 -2.14E402 -192E402 ill

__________x

relative o.v. 5.68
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-1OEsOl
-104E400
-14E-03
-2.48E-02

4 50 2 0 0 1 0.92

4 250 8 0 0 1 0.04

4 450 8 1 0 1 0.96

4 650 2 1 0 1 0.08

6 50 2 1 2 1 0.95 0.49

6 250 2 0 0 1 0.02 0.79

6 450 4 1 1 1 095 027

6 650 2 1 0 1 0.96 0.37

optimale parameters voo r de evolutio naire strategie

0.64 0.56 -4.98E402

0.62 0.67 -9.39Es01

0.98 0.73 -2.QEs01
0.87 0.41 -108E401

0.33 -324E403
0.31 -t04E403
0.43 .5.39E402
0.49 -2WE402

2 50 1 17 0.01 144

2 250 1 48 36 0.00 106

2 450 1 88 24 0.06 2.41

2 650 1 49 30 11 0.01 4.44

50 1 29 0 9 0. 122

250 1 65 63 57 0.03 ¶82

450 1 39 11 9 0.01 131

650 1 46 17 0.02 ¶24

6 50 1 0 6 0 2.55

6 250 1 4 3 3 0.02 120

6 450 1 8 7 3 0.00 2.
6 650 1 22 0 2 0.02 135



3.4 Analyse van de hypotheses over genetische algoritmes
en evolutionaire strategieen

analyse van hypothese 1

De optimumvariantie zal afnemen ais het aantal evaluaties toeneemt en toenemen als de dimensionaliteit toeneemt. Immers als het aantal
evaluaties toeneemt, dan is er meer tijd om het absolute optimum te vinden en zal de kans dat hij inderdaad gevonden wordt toenemen. En als
de dimensionaliteit toeneemt, dat wordt de probleemruimte veel ingewikkelder vanwege de grote toename van het aantal tc onderzoeken
mogelijkheden. In dat geval kan dus verwacht worden dat de kans dat bet optimum gevondcn wordt, zal afnemcn.

Deze hypothese wordt door alle tabellen bevestigd. Wet is het opvallend dat het tweede orde
genetisch algoritme bij het vijf keer minimaliseren van de optimumvariantie in vrijwel alle
gevallen zeer varierende resultaten bereikt. Dat wijst erop dat het optimaliseren van
genetische algoritmes en evolutionaire strategieen zeer moeilijk is en dat flu wel zeker is dat
lang niet alle mogelijkheden voldoende onderzocht zijn, anders zouden de resultaten veel
consistenter zijn en de optimumvarianties veel minder wisselvallig. We! is het zo dat een dee!
van de grote spreiding van de gevonden resultaten veroorzaakt kan zijn door het toeval;
Immers de optimumvariantie VAR[ x(T, e)(s, N)] wordt uit slechts N =5 experimenten
bepaald en zal dus erg ruisgevoelig zijn.
Daaruit blijkt duide!ijk dat de optimumvariantie op een mm of meer logaritmische wijze
afneemt met de toename van het aanta! evaluaties: de amname van de optimumvariantie wordt
steeds minder naarmate het aanta! evaluaties steeds groter wordt.
Daartegenover neemt de optimumvariantie in de meeste geva!!en mm of meer exponentieel
toe als het aantal dimensies groter wordt. Hierbij heb ik per testfimktie en per aanta! evaluaties
de optimumvarianties van verschillende dimensies met elkaar vergeleken.
Aangezien er slechts vier verschillende waarden voor het aanta! evaluaties en het aantal
dimensies onderzocht zijn, heeft het geen zin om de bovenstaande ruwe aanduidingen over het
verband tussen optimumvariantie, aantal evaluaties en het aantal dimensies te illustreren
d.m.v. !ogaritmische grafieken. Bovendien zijn de data daar ook te onregelmatig, te toevallig
voor.
Tens!otte dient nog opgemerkt te worden dat bij twee testfunkties, rosenbrock en local, 650
evaluaties duidelijk onvoldoende is om ze bij dimensionaliteit 4 en 6 te optimaliseren. Dat
betekent dat voor het optimaliseren van deze testfunkties meer evaluaties nodig zijn en dat het
een open vraag geb!even is met welke optimalisatiemethode deze geoptima!iseerd moeten
worden.

analyse van hypothese 2

Dc testfunktics zijn gedefinicerd op Iineaire ruimtcs. Daarom zal de optimumvariantie van evolutionaire strategiccn kleincr zijn dan dat van
genetische algoritzncs, want ze zijn immers gespecialiscerd voor lineaire probleemruimtes.

Ook dit is een hypothese die het best getoetst kan worden aan de hand van appendix C. Als
we daar kijken naar het produkt van de relatieve optimumvarianties, dan b!ijkt deze voor alle
testfunkties groter dan een te zijn, wat dus betekent dat evolutionaire strategieen in alle
geval!en beter presteren dan genetische algoritmes!
Nog meer inzicht wordt verkregen door per testfunktie te kijken hoe vaak de relatieve
optimumvariantie kleiner dan 1 is. Bij de testfunkties sphere, rosenbrock, step en quartic
gebeurt dit slechts 1 of 2 keer, maarbij de testfunkties local gebeurt dit maar !iefst 6 keer.
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Nu is dit niet moeilijk te verkiaren: Er zijn heel veel lokale optima en dat betekent dat
gradientinformatie, waar evolutionaire strategieen veel gebruik van maken, in de meeste
gevallen alleen informatie geven over een lokaal optimum en niet over het globale optimum.
Dat betekent dat evolutionaire strategieen snel in een lokaal optimum terecht kunnen komen
en dus voortijdig zullen stranden. Genetische algoritmen maken echter geen gebruik van
gradient informatie en laten zich hier dus minder snel om de tuin leiden.

analyse van hypothese 3

Bij een klein aantal evaluaties worden optimalisatiemethoden onderzocht op hun sneiheid en agressiviteit en minder op hun robuusthcid.

Waarschijnlijk zullen bij zowel genetische algoritmes als bij cvolutionaire strategieen hier klcine populaties met een hoge mutatiefaktor en een

hoog recombinatiegehalte de overhand krijgen. Immers, doordat er zo weinig evaluaties zijn, zullen alleen relatiefkleine populaties voldoende
tijd hebben om te convergeren.
Maar doordaX deze populaties zo klein zijn, dreigt ci stagnatic. Door via cen hoge mutatiefaktor en een hoog recombinatiegehalte voor extra

variatie in de populatie te zorgen, kan dit voorkomen worden.

Bij de tabellen over optimale genetische algoritmes doet zich iets heel onverwachts voor. Dc
populaties zijn namelijk extreem klein; hun grootte varieert namelijk meestal tussen 2 en 10.
Dit is des te opvallender omdat bij vrijwel alle bekende toepassingen van genetische
algoritmes uitgegaan wordt van een populatie tussen 30 en 100 individuen. Toch is het niet
moeilijk om een aannemelijke verkiaring te formuleren voor het goede presteren van kleine
populaties: Door de populatie klein te houden, kunnen er extra veel cycli binnen het gegeven
aantal evaluaties.
Het gevaar dat door de geringe grootte van de populaties ze te snel gaan convergeren, wordt
geneutraliseerd door mutatie. Dc mutatie neemt hier de vorm aan van bitflipping en hoewel de
verandering in de string zelfmimmaal is, kan het wel leiden tot grote veranderingen van de
gedecodeerde getallen. Ter illustratie volgt hieronder een voorbeeld:

01101 =1+4+8=13

11101 = 1+4+8+16=29

Een mutatie van een individu kan dus leiden tot een grote sprong van dat individu in de
probleemruimte waardoor ook in het geval van kleine populaties stagnatie voorkomen wordt.
Dat betekent dus ook dat bij genetische algoritmes een kleine mutatiekans a! genoeg is om
voor veel variatie in de populatie te zorgen en daarom is een hoge mutatiekans om stagnatie te
voorkomen eigenlijk niet nodig. Toch lijkt in de tabellen in ongeveer de heift van alle
gevallen voor een mutatiekans hoger dan 0.7 gekozen te zijn. Dit is echter te wijten aan een
toevallige eigenschap van bitstrings. Om deze eigenschap te specificeren, moet eerst de

inverse van een bitstring s gedefinieerd worden: de inverse s1 is de string die ontstaat door
alle bits in s te flippen. De bitstrings hebben nu de speciale eigenschap dat de inverse van de
inverse van een bitstring s weer gelijk is aan s:

(s4 )1 = s
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Nu betekent een hoge mutatiekans dat bijna alle bits van s geflipt worden. Dat is hetzelfde als

de inverse van s muteren met een kleine mutatiekans, dus dat slechts een paar bits van s1
geflipt worden.
De nakomelingen van een populatie met een hoge mutatiekans kunnen dus ook ontstaan zijn
door diezelfde populatie nakomelingen met een lage mutatiekans te laten genereren om
vervolgens al die nakomelingen te inverteren. Nu is nog een stap nodig om in te zien dat
genetische algoritmes met een hoge mutatiekans in feite hetzelfde zijn als genetische
algoritmes met een kleine mutatiekans: De tweede generatie van een populatie met een hoge
mutatiekans zal dus geproduceerd worden door de geinverteerde nakomelingen van de eerste
generatie. Dc nakomelingen van deze tweede generatie zullen op hun beurt weer geinverteerd
worden, waarmee we in een toestand beland zijn die ook ontstaan had kunnen zijn wanneer de
populatie een kleine mutatiekans gehad had.
Toch is de voorgaande redenatie een te eenvoudige voorstelling van zaken. Bij populaties met
een hoge mutatiekans is een generatie een soort inverse van de vorige generatie. De ouders die
dan geselekteerd worden, zullen sterk verschillen van de ouders die gekozen zouden worden
wanneer de populatie een lage mutatiekans gehad zou hebben.
Desondanks blijkt uit de tabellen dat genetische algoritmes met een kleine mutatiekans net zo
vaak voorkomen als genetische algoritmes met een hoge mutatiekans. Daarom zal ik hier
aannemen dat ze zich hetzelfde gedragen en om de zaak wat te vereenvoudigen, zal ik daarom
alleen nog maar spreken van genetische algoritmes met een mutatiekans kleiner dan 0.5. Een
genetisch algoritme met een mutatiekans r> 0.5 wordt dan opgevat als een genetisch
algoritme met een mutatiekans 1-r. En in dat geval blijkt dat inderdaad bijna alle gevonden
genetische algoritmes een mutatiekans kleiner dan 0.3 te hebben.
Als we kijken naar Tabel 1: optimale genetische algoritmes en evolutionaire strategieen dan kunnen
we een nog scherpere bewering doen over de mutatiekansen bij genetische algoritmes: Voor
alle testfunktie en voor elke dimensionaliteit geldt dat de mutatiekans bij 50 evaluaties het
grootst is t.o.v. de mutatiekansen bij 250, 450 en 650 evaluaties. Dit bevestigt dus gedeeltelijk
de hypothese dat de mutatiekans bij weinig evaluaties groot moet zijn. Maar deze heuristiek
gaat alleen op voor het geval 50 evaluaties. Bij de andere evaluaties schommelt de
mutatiekansen tamelijk willekeurig tussen 0.02 en 0.1.
Nu gaan we kijken naar een andere subhypothese die stelt dat een hoog recombinatiegehalte
stagnatie kan voorkomen bij kleine populaties. In de context van genetische algoritmes zou dit
moeten betekenen dat de crossoverkans dan relatief groot zou moeten zijn. Echter zowel
appendix A als appendix C geven geen enkele ondersteuning voor deze hypothese. De
crossoverkansen schommelen zeer willekeurig over alle waarden tussen 0 en 1. Dit geldt niet
alleen voor kleine aantallen, maar ook voor grote aantallen evaluaties. Crossover speelt in
deze situaties kennelijk een onbelangrijke rol t.o.v de mutatie.
Uit de voorgaande bevindingen is er eigenlijk maar een conclusie mogelijk. Binnen de
gegeven beperkte rekentijd en gegeven de vijf onderzochte testfunkties speelt crossover voor
genetische algoritmes een beperkte rol.. Snelle genetische algoritmes gebruiken kleine
populatieen en ze doorzoeken de probleemruimte wordt door kleine en grote mutaties van de
individuen uit de populatie te testen. Wanneer de mutatie klein is, wordt de omgeving van het
individu onderzocht en wanneer de mutatie groot is, wordt een ander gebied van de
probleemruimte onderzocht en kan er misschien uit een lokaal optimum gekiommen worden.

Nu gaan we analyseren in welke mate de resultaten over evolutionaire strategieen de
hypothese bevestigen. In vergelij king met genetische algoritmes valt hier op dat de
populatiegrootte, y, veel meer variatie kent en in de regel een stuk groter is dan bij genetische
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algoritmes. Dat is vanwege de recombinatie-operator van evolutionaire strategieen ook een
belangrijke noodzaak. De recombinatie-operator middelt namelijk de variabelen en parameters
van de ouders, waardoor het stagnatiegevaar bij evolutionaire strategieen veel nijpender is dan
bij genetische algoritmes. De crossoveroperator bij genetische algoritmes zorgt namelijk voor
veel meer variatie dan de middelingsoperator bij evolutionaire strategieen. Het volgende
voorbeeld maakt dit aannemelijk:

recombinatie van 12 en 3 bij genetische algoritmes met one point crossover:

l000(=8) l111(=15)

011l(=7) 0000(=0)

Dus twee sterk op elkaar lijkende individuen kunnen via het crossovermechanisme twee zeer
verschillende nakomelingen produceren.
Bij een evolutionaire strategie zou de nakomeling echter 7.5 geweest, het gemiddelde van 8 en
7, en het verschil met zijn ouders is dus slechts 0.5.

Dit illustreert nogmaals dat het gevaar van stagnatie bij evolutionaire strategieen een stuk
groter is dan bij genetische algoritmes en daardoor mogen de populaties bij evolutionaire
strategieen niet te klein zijn. In tegenstelling tot genetische algoritmes komt dan ook nooit een
populatie voor met twee individuen. Integendeel, X varieert ogenschijnlijk zonder enige
correlatie met andere variabelen tussen een 4 en 120.
De enige regelmaat wat ik hierbij heb weten te ontdekken is de regel 'aantal ouders> 0.5 .t
en 1 > 0.5 X' . Dus de elite moet groter zijn dan de heift van en het aantal ouders moet
groter zijn dan de helfi van de elitegrootte.
Deze regel gaat in de meeste gevallen mm of meer op. vooral wanneer ?. niet te groot is. Dat
illustreert het belang van de recombinatie bij evolutionaire strategieen. We zagen al dat de
middelingsoperator snel tot stagnatie kan leiden en om dat te voorkomen moet er tussen veel
verschillende combinaties gemiddeld worden. En dat verklaart de voorkeur voor relatiefgrote
elites. Echter hoe groter de elite is, hoe minder streng de selectie en hoe groter de kans dat er
slechte individuen zullen zijn met een verkeerd geschaalde mutatiestap en of een momentum
in de verkeerde richting. Om dit risico op te vangen moet ook het aantal ouders relatief groot
zijn want slechte eigenschappen worden dan uitgemiddeld bij bet genereren van de
nakomeling van de ouders.

analyse van hypothese 4

Wanneer de populatie klein is kunnen evolutionaire strategieen ook stagnatie voorkomen door extra variatie te bereiken via hoge waardcn voor
sO. amsr en amom. Immers hierdoor kan de populatie grote stappen afleggen en is het gevaar van stagnatie minder groot.

Om deze hypothese te toetsen gaan we in de appendices B en C kijken naar evolutionaire
strategieen met kleine populaties. Maar zelfs voor deze deelresultaten zijn de data te grillig
om de hypothese te kunnen bevestigen.
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Dit wijst weer op een aantal subtiele wisseiwerkingen die het moeilijk maken om de resultaten
goed te kunnen interpreteren.
Zo kan een grote waarde voor amsr weliswaar snel tot grote mutatiestappen leiden, maar ook
heel snel tot kleine mutatiestappen. Zeker wanneer de populatie klein is, is de kans groot dat
er een generatie zal ontstaan met alleen maar mutatiestappen die te groot of te klein zijn voor
een goede stap in de probleemruimte.
Bovendien is er nog een andere complicatie: Bij kleine populaties speelt het toeval een
relatief grote rol, en dat maakt het erg moeilijk om via de mutatieve stapregeling de juiste
schaling van de mutatieve stapgrootte te schatten. Ook dat pleit voor een niet te grote amsr.
Maar een kleine waarde voor amsr heeft weer het nadeel dat het te lang kan duren voordat de
mutatieve stapgroottes goed geschaald zijn.
Gezien de grilligheid in de waarden voor amom lijken ook bier grote waarden voor amom net
zoveel nadelen te hebben als kleine: Een grote waarde kan snel tot grote stappen door de
probleemruimte leiden, maar de momentum kan minder snel bijgestuurd worden in dejuiste
richting. Een kleine waarde maakt het echter weer moeilijk om een groot momentum te
ontwikkelen, zeker gegeven het kleine aantal evaluaties.
We hebben hier te maken met een heel fundamenteel probleem van evolutionaire strategieen:
Om de juiste mutatieve stapgrootte en de juiste momentum te schatten zijn grote populaties
nodig. Maar daardoor zijn er minder cycli mogelijk en wordt de evolutionaire strategie weer
minder effektief.
Een observatie die dit bevestigt, is dat ook SO, de initiele mutatieve stapgrootte, erg varieert en
soms zelfs bij 0 of 0.003 relatief goed presteert. Dat betekent dat mutatie en de mutatieve
stapregeling veel minder belangrijk is dan recombinatie d.m.v. de middelingsoperator; een
resultaat dat totaal afwijkt van de eerdere constatering dat bij genetische algoritmes de
mutatiekans de drijvende kracht is.

analyse van hypothese 5

Bij een groter aantal evaluaties hebben de optimalisatiemethoden meer tijd om cen robuuste strategic tc hanteren. Daarom zullen de populaties

groter worden en zal de mutatickans en de mutatieve stapgrootte aihemen. Dc waarde voor amsr en am bij de evolutionaire strategieen zullen
nu voorzichtiger en dus kiciner ingesteld mocten worden.

Om deze hypothese te toetsen, maken we weer gebruik van Tabel 1: optimale genetische
algoritmes en evolutionaire strategleen. Daar zijn immers de optimale parameters uitgezet tegen
het aanta! evaluaties en eventuele correlaties van parameters met bet aantal evaluaties kunnen
dan in een oogopslag bekeken worden.
Echter appendix C geeft bij genetische algoritmes geen duidelijke correlatie weer tussen
aantal evaluaties en toename van de populatiegrootte. Wat we! een opvallend resultaat is, is
dat voor de testfunkties rosenbrock, local en in mindere mate bij Step de gemiddelde
populatiegrootte bij dimensionaliteit 2 een stuk groter is dan bij de andere dimensies. Een
verkiaring hiervoor moet ik helaas schuldig blijven.
Er is wel een correlatie tussen aanta! evaluaties en mutatiekans bij genetische algoritmes:
Wanneer er 650 evaluaties gemaakt worden, dan is de mutatiekans altijd k!einer dan 0.1,
terwijl bij een kleiner aantal evaluaties er uitschieters kunnen zijn boven 0.1. Hier is gelukkig
we! een verkiaring voor te geven: Als er voldoende tijd is om dicht in de buurt van bet
optimum te komen, dan wordt het belangrijk om de mutatiegrootte niet te groot te kiezen.
Anders worden door mutaties goede oplossingen te vaak vernietigd om bet optimum dicht te
kunnen naderen.
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Bij de evolutionaire strategieen heb 1k geen enkele correlatie kunnen ontdekken tussen de
populatiegrootte X en het aantal evaluaties. Blijkbaar presteren kleine populaties bij een aantal
evaluaties kleiner dan 650 evengoed als grote populaties. Het lijkt erop dat kleine populaties
hun geringe aantal recombinatiemogelijkheden weten te compenseren door een groter aantal
cycli uit te voeren. En blijkbaar kunnen ook grotere populaties met goed dejuiste mutatieve
stapgrootte en de juiste momentum schatten. Waarschijnlijk is het aantal evaluaties van 650
gewoonweg te klein om deze goed te kunnen schatten. Deze constatering ondersteunt opnieuw
de hypothese dat mutatie en de parameters so, amsr en amom van ondergeschikt belang lijken

te zijn t.o.v. de recombinatieoperator.

analyse van hypothese 6

Bij een klein aantal evaluaties moet gekozen worden voor de elitaire strategic, omdat er te weinig tijd zal zijn om voor wat extra variatie goede

individuen te elimineren.
Bij een groter aantal evaluatics wordt de kans op stagnatie echtcr groter. Daarom kan het noodzakelijk zijn om meer variatie in de populatie te
brengen dan met een clitaire strategic mogelijk is. In die gevallen moet gekozen worden voor de comma strategic omdat dan cen tcdominante

invloed van fitte individuen voorkomen wordt door bij elke generatie de hele populatie, dus ook de flUe individuen, te vervangen door zijn

nakomelingen.

Uit alle tabellen blijkt de superioriteit van de elitaire strategic. Zowel het genetisch algoritme
als de evolutionaire strategic blijken in vrijwel alle gevallen beter te presteren als ze hun beste
individuen niet elimineren, ook voor een groter aantal evaluaties.
Blijkbaar is het gevaar van stagnatie door een te dominante verzameling flUe individuen niet
emstig genoeg om de eliminatie van een fit individu te rechtvaardigen. Overigens moet bij

deze conclusie wel de kanttekening geplaatst worden dat er maximaal maar 650 berekeningen
gedaan kunnen worden. Dat beperkt bet mogelijke aantal cycli en het is heel goed mogelijk
dat een eventuele stagnatie pas voor kan komen bij een groter aantal cycli.

Hoe dan ook, deze data laten zeer duidelijk zien dat bij een beperkte rekentijd altijd gekozen
moet worden voor de elitaire strategic.

analyse van hypothese 7 en hypothese 8

Het voordeel van de selectie methode 'fitheidsproportioneel' is dat hij meer het accent Iegt op het onderzoeken van variaties rond de fittere

individuen van de populatie dan de selectie mcthodc 'ranking'. I-let is mogelijk dat hij daardoor sneller kan zijn dan 'ranking', maar de prijs

die daarvoor betaald moet worden, is cen grotere kans op voortijdige convergentic. Maar bij cen klein aantal evaluatics is de kant op

voortijdige stagnatie klein en draait het vooral om snclheid.
Bij cen klein aantal evaluaties zal de selectiemethode 'fitheidsproportioneel' dus betcr zijn dan 'ranking', tcrwijl bij ecn groter aantal
evaluaties het omgekecrde het geval zal zijn.

Uit de data zijn heuristieken voor genetisehe algoritmes afte leiden betreffende de keuze van de soort crossover en de hoogte van de

generation gap.

Ook bier zijn de resultaten te willekeurig om de hypothesen te kunnen bevestigen. Overigens
geldt dit niet alleen voor de keuze van selectiemethode; fitheidsproportioneel of ranldng, one
point- of two point- of uniform crossover, hoge of lage crossoverkanss en generation gaps, bet
lijkt allemaal niks uit te maken. Dat bevestigt nogmaals de cerder gemaakte conclusie dat
recombinatie bij genetische algoritmes van ondergeschikt belang is.
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3.5 Conclusie en discussie

De belangrijkste conclusie die we uit de resultaten kunnen halen is dat voor aantallen
evaluaties kleiner dan 650 evolutionaire strategieen beter presteren dan genetische algoritmes.
Er moet echter we! de nuancering gemaakt worden dat prestaties van genetische algoritines
erg athankelijk kunnen zijn van de gebruikte stringrepresentatie. Dc hier gebruikte
stringrepresentatie van getallen heeft de eigenschap dat een kleine mutatie in de string grote
effekten kan hebben op de getallen die ze coderen. Hoe groot moeten de effekten dan we! niet
zijn bij een crossover-operatie; misschien zijn de destructieve krachten daar wel zo groot dat
er geen goede interpolatie tussen individuen meer plaatsvindt.
Het is dan ook goed mogelijk dat de oorzaak van de voorkeur voor genetische algoritmes die
zich niet 'standaard' gedragen, meer gezocht moet worden in de gebruikte stringrepresentatie
dan in het beperkte aantal evaluaties.
Kortom voor een definitievere conclusie zal eerst meer geexperimenteerd met andere
stringrepresentaties van getallen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan 'gray codes'. Gray
codes hebben namelijk de eigenschap dat opeenvolgende gehele getallen
bitstringrepresentaties hebben die slechts op een positie van elkaar verschillen. Dat betekent
dus dat kleine veranderingen in de string tot kleine veranderingen in de gecodeerde getallen
leiden.
Verder is gebleken dat het aantal van 650 evaluaties in de meeste gevallen te weinig is om de
juiste mutatieve stapgrootte en de juiste richting naar het optimum te kunnen schatten.
Dat heeft tot gevolg dat ze voora! optimaliseren door veel verschillende combinaties van
individuen te recombineren. Dit verklaart ook de heuristiek 'aantal ouders> 0.5 j.t en j.t > 0.5', oftewel het aantal ouders moet groot zijn t.o.v. de elite en de elite moet groot zijn t.o.v. X
Want als aan deze heuristiek voldaan is, dan kunnen er veel ouders uit een grote elite gekozen
worden en zijn er dus veel verschillende recombinaties mogelijk..
Maarop de heuristiek dat altijd gekozen moet worden voor de elitaire strategie na, is dit de
enige
heuristiek die uit de data afgeleid kan worden. In tegenstelling tot genetische algoritmes
kunnen we hier zelfs niet zeggen dat kleine populaties bij evolutionaire strategieen sneller
zijn. De wisseiwerkingen 'hoe kleiner de populatie hoe meer cycli' en 'hoe groter de
populatie hoe meer recombinatiemogelijkheden per cyclus' lijken met elkaar in evenwicht te
zijn.
Dc resultaten van het optimalisatie onderzoek kunnen flu als volgt samengevat worden:

- Kies altijd voor de elitaire strategic

- Genetische algoritmes met de hier gebruikte stringreprescntatie moeten kleine
populaties en een kleine mutatiekans hebbcn.

- Voor evolutionaire strategieen moet ongeveer gelden dat 'aantal ouders > 0.5 t en i>
0.5 .', oftewel het aantal ouders moet groot zijn t.o.v. de elite en de elite moet groot
zijn ten opzichtc van

- Alle anderc parameters zijn van ondergeschikt belang
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Dit betekent allesbehalve dat er geen andere heuristieken zijn over genetische algoritmes en
evolutionaire strategieen. Om deze te achterhalen moet echter voor het berekenen van de
optimumvariantie het aantal herhalingen N zo groot zijn dat de waarde van de
optimumvariantie niet meer van het toeval athankelijk is, maarjuist volledig toe te schrijven
is aan de gekozen parameterinstelling.
Ook moet benadrukt worden dat er alleen maar aantallen evaluaties van maximaal 650
onderzocht zijn. Dat betekent dat het gevaarlijk is om de gevonden resultaten door te trekken
naar problemen die te ingewikkeld zijn om binnen 650 evaluaties op te lossen.
Voor die gevallen zal men opnieuw optimalisatie-onderzoeken uit moeten voeren, maar flu
met voldoende grote aantallen evaluaties. Dit zal dan op een logaritmische schaal moeten
gebeuren omdat steeds grotere toenames van het aantal evaluaties nodig zal zijn voor een
significante toename van de fitheidsfunktie.
Er is echter al eerder opgemerkt dat de sneiheid van de computer een beperkende factor is.
Echter het probleem van parameter tuning van evolutionaire onderzoekmethoden is belangrijk
genoeg om het gebruik van ccii nog snellere computer te rechtvaardigen.
Een andere, minder rekenintensieve mogelijkheid om bet optimalisatie-onderzoek uit te
breiden, is het systematisch varieren van een beperkt aantal aantal parameters van
evolutioniare optimalisatiemethoden. Een groot aantal parameterinstellingen zal echter nooit
onderzocht worden doordat de andere parameters niet gevarieerd worden, maar het is wel een
methode die ideaal is voor het formuleren en testen van hypothesen.
Toch is het twijfelachtig of bovengenoemde uitbreidingen van het optimalisatie-onderzoek
zullen leiden tot de ontwikkeling van betere optimalisatiemethodes. Dc grote willekeurigheid
van de resultaten van het optimalisatie-onderzoek suggereert namelijk dat het niet zoveel
uitmaakt welk type evolutionaire optimalisatiemethode gebruikt wordt.
Dat impliceert dat de sneiheid van evolutionaire optimalisatiemethoden met zozeer beperkt
wordt door hun architectuur, maar door een andere factor. Waarschijnhijk is de hoeveelheid
gebruikte kennis de belangrijkste beperkende factor. Genetische algoritmes en in jets mindere
mate evolutioniare strategieen zijn zodanig gedefinieerd dat ze zo algemeen mogelijk
toepasbaar zijn. Door dit gebrek aan specialisatie zullen hun capaciteiten altijd beperkt
blijven. Hun capaciteiten zullen volgens mu pas echt significant toenemen wanneer ze zich
kunnen specialiseren door rekeriing te houden met kennis over het probleemdomein.
Er moeten dus kennisrepresentaties ontwikkeld worden om kennis over problemen te
combineren met evolutionaire optimalisatiemethoden. Onderzoek hiemaar zal zich dan toe
moeten spitsen op drie verschillende soorten kennisrepresentaties die nauw met elkaar
samenhangen:

- de representatie van de probleemruimte: Dc representatie zal zodanig gedefmieerd
moeten worden dat manipulaties op de representatie vertaald kunnen worden in zinvolle
stappen door de probleemruimte.

- de representatie van de recombinatie: In combiriatie met de representatie van de
probleemruimte moet nu een betekemsvolle representatie van recombinatie van twee of meer
individuen gedefinieerd moet worden. Dc recombinatie zal zodanig gedefinieerd moeten
worden dat eigenschappen van de ouders ook in hun nakomelingen terug te vinden moeten
zijn.

- de representatie van de mutatie: Deze representatie van de mutatie moet aan twee eisen
voldoen. Dc eerste eis waar de mutatie aan moet voldoen is dat kleine mutaties in de
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representatie moeten leiden tot kleine stappen in de probleemruimte.
De tweede eis is het gebruik van heuristische kennis over de probleemruimte om de juiste
mutatieve stapgrootte en richting voor de mutatie te schatten.

Het ontwikkelen van een snelle en betrouwbare evolutionaire optimalisatie-methode zal dus in
grote mate afliangen van het ontwerpen van een representatie van de probleemruimte die aan
de drie hierboven beschreven kenmerken voldoet.
Dit illustreert overigens het grote belang van een van de belangrijkste onderzoeksdomeinen
van de Technische Cognitie Wetenschappen: Het verenigen van bottom-up technieken
met top-down technieken. Bottom-up technieken als evolutionaire optimalisatiemethoden en
neurale netwerken zijn in staat om ingewikkelde problemen op te lossen zonder gebruik te
maken van kennis over het probleemdomein. Echterjuist hierdoor zijn hun resultaten vaak
moeilijk interpreteerbaar en zijn ze vaak te inefficient.
Top-down technieken maken echterjuist gebruik van de kennisrepresentatie van het
probleemdomein om de problemen op te lossen. Bij ingewikkelde problemen is het echter een
groot probleem om kennis hierover in een bruikbare representatie te formuleren, zonder zich
schuldig te maken aan te grote vereenvoudigingen.
Voor een echte vooruitgang lijkt het dan ook noodzakelijk de nadelen van beide technieken te
bestrijden door beide technieken met elkaar te combineren. De hierboven beschreven
unificatie van evolutionaire optimalisatiemethoden met kennis over de probleemruimte is hier
een mooi voorbeeld van.
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4 Hartslag en bloeddruk als fysiologische maten
voor mentale taakbelasting

4.1 Inleiding

Een belangrijk probleem binnen de funktieleer en de arbeidspsychologie is het bepalen van
objectieve maten voor de hoeveelheid inspanning die verricht moet worden bij mentale taken.
Deze maten kunnen dan gebruikt worden om bijvoorbeeld de zwaarte van verschillende taken
met elkaar te vergelij ken.
Een andere greep uit de grote verzameling van toepassingsmogelijkheden is het meten van de
effektiviteit van een ergonomische verandering in de werksituatie. Te denken valt hierbij aan
bijvoorbeeld een verandering in de werkorganisatie of aan een verandering van de uit te
voeren taak.
Op een specifieker nivo kan men maten voor mentale inspanning ook gebruiken voor het
ontwerpen van interfaces. Hierbij moet dan geprobeerd worden de mentale inspanning te
minimaliseren door een gebruikersvriendelijk ontwerp van de interface.
Mentale inspanning is echter een psychologisch en abstract begrip en het kan dus niet direkt
gemeten worden. Dat betekent dat daarvoor gezocht moet worden naar makkelijk meetbare
factoren die correlleren met de mentale inspanning. Deze fysiologische indices kunnen
bijvoorbeeld de pupilgrootte, EEG-evoked potentials of de prestaties bij het uitvoeren van een
taak zijn. Echter deze indices kunnen met meer dan een hele ruwe aanduiding van de mentale
inspanning aangeven en daarom wordt nog steeds druk gezocht naar een altematieve
fysiologische index.
In het proefschrift van van Roon(I 996) wordt met dit doel het toepassen van hartslag- en
bloeddrukmetingen voor het bepalen van de mentale inspanning onderzocht. Het is een
bekend verschijnsel dat de gemiddelde hartslag en bloeddruk, net als bij fysieke inspanning,
stijgt bij mentale inspanning. Toch is gebleken dat bij het middelen van het hartsignaal teveel
nuttige informatie verloren gaat en daarom wordt i.p.v. de gemiddelde hartslag steeds meer de
hartslagvariabiliteit(= HRV) en bloeddrukvariabiliteit(= BPV) onderiocht.
De hartslagvariabiliteit geeft de onregelmatigheid van de tijd tussen twee opeenvolgende
hartslagen aan en er is een duidelijke correlatie tussen hartslagvariabiliteit en mentale
inspanning: de hartslagvariabiliteit neemt bij mentale inspanning af.
Om dit fenomeen te verkiaren, moet onderzocht worden wat de oorzaken zijn van deze
variaties. Dc oorzaken moeten gezocht worden in verschillende mechanismen, waaronder
resonantie van de korte termijn bloeddrukregulatie, de ademhaling,
lichaamstemperatuurveranderingen en laagfrequente ruis.
De invloeden van deze mechanismen op de hartslag- en bloeddrukvariabiliteit kunnen
onderzocht worden door een spectraalanalyse op het hartsignaal toe te passen.
Het volgende overzicht geeft goed weer hoe deze spectraalanalyse gebruikt kan worden om de
invloeden van de zojuist opgenoemde mechanismen op de variabiliteit te analyseren:
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Band Frequency Origin of variability
range [Hz]

Low 0.02-0.06 body temperature, homeostatic processes
Mid 0.07-0.14 resonance of vasomotor system
High 0.15-0.50 respiration, task repetition rate

De spectraalanalyse is dus een krachtig gereedschap voor het analyseren van de variabiliteit,
en we mogen dan ook verwachten dat de spectraalanalyse gevoelig genoeg zal zijn om de
variaties, veroorzaakt door mentale inspanning, te ontdekken.
Om echter hiermee de cardiovasculaire effekten van mentale inspanning te bepalen, moet er
eerst meer inzicht verkregen worden in de achterliggende mechanismen van hartslag en
bloeddruk. Voor dat doe! is een model over de bloeddrukregulatie ontwikkeld waarin
opgenomen is hoe mentale taken via het autonome zenuwstelsel de variabiliteit van hartslag
en bloeddruk kunnen beinvloeden.
Vanwege de sneiheid van het autonome zenuwstelsel, hoeft dit model alleen maar de
bloeddrukregulatie op korte termijn te modelleren. De bloeddrukregulatie d.m.v. hormonen
kan hier dus buiten beschouwing gelaten worden.
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4.2 Een model van de bloeddrukregulatie op korte termijn

Een globaal overzicht van het model wordt gegeven door onderstaand figuur
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Dc belangrijkste onderdelen van het model zijn het hart en de bloedsomloop, de baroreflex-
lus, de cardiopulmonaryreflex-lus en de sturing van bet systeem door bet autonome
zenuwstelsel. Deze laatste twee lussen regelen de bloedomsloop via vier effectoren: de
hartslag, de contractiekracht van bet hart, de vaatweerstand en bet veneus volume.
Deze lussen kunnen beinvloed worden door de ademhaling en door de hoger liggende nivo's
van het autonome zenuwstelsel. Dc adembaling beinvloedt de bloeddrukregulatie via bet
cardiovasculaire regelsysteem. Bovendien beinvloedt de ademhaling via drukveranderingen in
de borstkas ook op een direkte manier de bloeddruk.
Tenslotte beinvloedt de hoger liggende nivo's van het autonome zenuwstelsel het cardio
vasculaire regelsysteem via sympathische en vagale weg. De vagale weg beinvloedt alleen de
hartslag, terwiji de sympathische weg alle lussen, inclusiefde hartslag beinvloedt. In het
model wordt de mate van beinvloeding gemodelleerd via sympathische(= Gs) en vagale(= Gv)
versterking.
Het effekt van een vermindering van de vagale versterkingfactor Gv is een afname van de
vagale aktiviteit, gevolgd door een toename van de hartslag. Een vermindering van de
sympathische versterkingsfactor Gs leidt juist tot een toename van de sympathische aktiviteit
met als gevoig een toename van hartslag, vaatweerstand, contractiekracht en veneus volume.
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In beide gevallen zal de vermindering van de versterkingsfactoren leiden tot een vermindering
van de gevoeligheid van de baroreflex lus. Dat heeft tot gevoig dat de bloeddruk minder goed
geregeld wordt, wat in de meeste gevallen zal leiden tot een verhoging van de bloeddruk.
In dit model zal mentale inspanning gemodelleerd worden als een verlaging van de
versterkingsfactoren Gs en Gv. Wanneer het model niet teveel afwijkt van de werkelijkheid
dan kunnen we de afname van de versterkingsfactoren Gs en Gv opvatten als fysiologische
indices voor mentale inspanning.
Hoe laten we het model echter goed de proefpersoon of groep van proefersonen waarvan
men de mentale inspanning wil meten, benaderen? In het proefschrift van van Roon wordt
hiervoor de kwaliteit van een model beoordeeld aan de mate van overeenkomst tussen de
verzameling spectra van het model en de spectra van de proeipersonen.Echter bet model zoals
hij nu is gepresenteerd is een ruisvrij model en zal dus geen variabiliteit kennen, behalve dan
de variabiliteit veroorzaakt door de ademhaling. Nu is bekend dat een belangrijk deel van de
variabiliteit veroorzaakt wordt door laagfrequente ruis met een 1/f karakter en dat betekent
dat ook deze ruis in de bloeddrukregulatie gemodelleerd zal moeten worden.
Hier zullen we aannemen dat de ruis goed beschreven wordt door op drie plaatsen in bet
model modulatieruis te definieren: de baromodulatie, de vagale modulatie en de perifere
weerstandsmodulatie (zie figuur). Dat zal leiden tot variatie in het model en nu kunnen dan de
spectra van bet model vergeleken worden met de spectra van proefpersonen. Het volgende
hoofdstuk zal ingaan op de wijze waarop de spectra met elkaar vergeleken worden en hoe
daarmee de parameters van het model geschat kunnen worden.
In appendix C wordt de implementatie van bet model in de programmeertaal TUTSIM
uiteengezet, samen met de stappen die nodig zijn om een spectraalanalyse op het model te
kunnen toepassen.

4.3 Het schatten van model parameters

In dit hoofdstuk zullen we de methode bespreken die in het proefscbrift van van Roon(1996)
gebruikt wordt om d.m.v. een schatting van de versterkingsfactoren Gs en Gv de effekten van
mentale inspanning te bepalen.
Bij deze methode wordt eerst de rusttoestand van proefpersonen gemodelleerd door de
modelparameters, behorende bij deze rustsituatie, te schatten. Daarbij zullen we aannemen dat
de twee versterkingsfactoren Gs en Gv de waarde 1 krijgen. Hierbij gaat het immers met om
absolute waarden, maar om het relatieve verschil van de twee versterkingsfactoren voor en
tij dens het uitvoeren van een taak.
Hierbij wordt verondersteld dat Gs en Gv zullen afnemen als de proefpersonen mentale
inspanningen moeten verrichten en met het model is het mogelijk geworden om ook de mate
van afname van Gs en Gv te schatten.
Dit is ruwweg de methode die in van Roon(1996) beschreven wordt om de effekten van
mentale inspanning te bepalen. Uit het bovenstaande blijkt dat deze methode in hoge mate
afhankelijk is van een goede schatting van de modelparameters. Daarvoor zijn echter een
aantal vergelijkingscriteria nodig. Zoals al eerder betoogd is, levert de hoogte van de hartslag
en de bloeddruk niet voldoende informatie op. Daarom zullen we voor een vergelij king van
het model met de proefpersonen ook moeten kijken naar de spectra van hartslag- en
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bloeddrukvariabiliteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lage, midden en hoge
frequentiebanden.
Tenslotte maakt de spectraalanalyse van hartslag en bloeddruk het mogelijk om op
eenvoudige wijze de baroreflexgevoeligheid voor de verschillende frequentiegebieden te
schatten. De baroreflexgevoeligheid duidt de gevoeligheid aan van het cardiovasculaire
regelsysteem voor veranderingen in de bloeddruk en is dan ook een belangrijke variabele.
Daarom wordt ook deze variabele gebruikt voor het vergelijken van bet model met de
proefpersonen.
Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de indices die gebruikt worden om het
model te vergelijken met de proefpersonen:

- HR (= gemiddelde hartslag), BP ( gemiddelde bloeddruk)

- lage, midden en hoge frequentiebanden van HRV( = hartslagvariabiliteit) en BPV
(bloeddrukvariabiliteit)

- BRS(= baroreflexgevoeligheid)

Het model zal alleen dan een goede beschrijving geven van de korte termijn
bloeddrukregulatie van proefpersonen als de hierbovengenoemde variabelen zowel voor het
model als voor de proefersonen ongeveer dezelfde waarden aannemen.
Een voor de hand liggende manier om dit te doen is om de parameters van het model te
bepalen door de fysiologische parameters van de proefersonen te meten. Echter in de meeste
gevallen kunnen deze waarden niet uitwendig bepaald worden. Daarom moet een methode
ontwikkeld worden die de parameters op een non-invasieve manier kan schatten.
Een mogelijkheid daartoe is om het kleine aantal bekende invasieve metingen van proefdieren
en mensen te extrapoleren voor het schatten van de fysiologische parameters van de
proefersonen.
Dit is echter geen betrouwbare methode wanneer fysiologische parameters van de
proefpersonen onderling sterk kunnen verschillen. Sterker nog, sommige parameters zoals de
modulatiedieptes of de versterkingsfactoren Gs en Gv zijn onmogelijk meten en het is dan ook
voislagen onbekend wat hun waarden zouden kunnen zijn.
Daarom wordt in van Roon(1996) een altematieve methode gebruikt. Bij deze methode wordt
een afstandsfunktie tussen de gesimuleerde spectra van het model en de gemeten spectra van
proefpersonen gedefinieerd. Een goede instelling van de modelparameters wordt dan
gedefinieerd als die instelling zodanig dat de afstand tussen de gesimuleerde spectra van het
model en de spectra van proefersonen klein is.
Dit is echter een gevaarlijke methode wanneer bet aantal vrijheidsgraden van bet model te
groot is. Zo is het ondermeer een bekend gegeven dat door het grote aantal vrijheidsgraden
van neurale netwerken ze een groot aantal funkties kunnen benaderen. Er moet dus
voorkomen worden dat het model zich gaat gedragen als een funktie-approximator. En dat zal
alleen maar mogelijk zijn door het aantal vrijheidsgraden beperkt te houden.
In het algemeen zal sowieso moeten gelden dat er meer metingen moeten zijn dan bet aantal
vrijheidsgraden en daarom zullen we alleen de belangrijkste model parameters; de
ademhalingsparameters, modulatiediepten, en de versterkingsfactoren Gs en Gv volgens de
zojuist bescbreven methode schatten.
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Om het gevaar van een te groot aantal vrijheidsgraden nog kleiner te maken, wordt hier
gebruik gemaakt van het gegeven dat de hoge frequentieband vooral beinvloed wordt door de

adembaling en dat de modulatieruis vooral de lage en midden frequentieband beinvloedt.

Dat betekent dus dat we de modulatie- en de ademhalingsparameters onafliankelijk van elkaar

kunnen schatten en dat impliceert een belangrijke verkleining van het aantal vrijheidsgraden.

Omdat we de twee versterkingsfactoren voor proefpersonen in rust op 1 gedefinieerd hebben

en omdat we alle andere parameters defaultwaarden meegeven, is hiermee het
modelleerproces van proefpersonen in rust voltooid.
Wanneer vervolgens de proefersonen een taak moeten uitvoeren, zullen we aannemen dat de

modulatieruis en dat alle ademhalingsparameters, op de ademhalingsfrequentie na,
onveranderd blijven. De veranderingen in de gemeten spectra zullen we dus volledig
toeschrijven aan een verandering van Os en Gv. En dat betekent dat de instellingen van Gs en

Gv zodanig gekozen moeten worden dat bet model deze veranderingen zo goed mogelijk

simuleert.
Uit bet voorgaande blijkt de centrale rol van de afstandsfunktie en bet wordt dan ook tijd om

in te gaan op de afstandsfunktie die van Roon in zijn proefschrift gebruikte voor zijn

schattingsprocedures: de multivariate afstandsmaat.

4.4 De multivariate afstandsmaat

De multivariate afstandsmaat d2 moet dus een accurate bescbrijving zijn van het verschil

tussen de gesimuleerde en de experimentele data. De experimentele data zijn over bet

algemeen data van een groep proefersonen en zullen dus een bepaalde groepsvariantie

hebben. Bovendien moet deze afstandsfimktie rekening houden met de verschillende schalen

van de spectra.
Dit gebeurt als volgt: athankelijk van de te schatten parameters wordt een selectie gemaakt

van de gemeten variabelen. Vervolgens worden de experimentele data over de variabelen

verzameld in een matrix E met N kolommen en M iijen, waar N het aantal proeipersonen is en

M het aantal gebruikte variabelen.
Deze moeten vergeleken worden met de gesimuleerde data die verzameld zijn in een M-

dimensionale vector S. Daartoe bepalen we eerst de covariantie matrix C van de experimentele

data E:

C = 1/N-i (E - Em)T(E - Em)

waar Em gedefinieerd is ais bet gemiddelde van de experimentele data E.

Hiermee wordt dan de multivariate afstandsmaat d2 gedefinieerd als:

d2 = N (S - Em)T C1 (S - Em)

Uit deze formule blijkt inderdaad dat de afstand des te ldeiner wordt naarmate het verschil

tussen de gesimuleerde data S en de gemiddelde van de experimentele data Em steeds kleiner
wordt. Bovendien wordt via de covariantiematrix rekening gehouden met de schaalverschillen

tussen de gekozen variabelen.
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Om statistische redenen zullen we voornamelijk F-waarden van de multivariate afstandsmaat
gebruiken

F = d2 (N-M)/(M(N- 1))

waarin M en N-M de noemer en teller van de vrijheidsgraden van de F-statistiek aanduiden.
Het zou hier te ver gaan om in te gaan op de technische achtergronden van de F-statistiek. Het
enige wat voor ons van belang is, is dat de F-waarde evenredig is met de multivariate
afstandsmaat. Met andere woorden, hoe kleiner de afstandswaarde, hoe kleiner de multivariate
afstandsmaat en hoe beter de gesimuleerde data de data van de proefpersonen bescbrijven.

In het volgende hoofdstuk zal ik flu uiteenzetten hoe van Roon van deze multivariate
afstandsmaat gebruik gemaakt heeft bij het schatten van de modelparameters.
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4.5 Het schatten van de model parameters met de tabel methode

Hiervoor zullen we de procedure volgen zoals hiervoor beschreven is. Dus eerst worden Gs en
Gv op I gezet en worden alle andere parameters, behalve de te schatten modulatiedieptes en
de ademhalingsparameters, ingesteld op hun defaultwaarden.
Vervolgens worden eerst de modulatiedieptes geschat door de multivariate afstandsmaat te
minimaliseren. In deze afstandsmaat zullen we de variabelen moeten verwerken die voor het
bepalen van de modulatiedieptes van belang zijn. Dat zijn dus de lage en middenbanden van

het spectrum van hartslag en bloeddrukvariabiliteit.
De minimalisatiemethode die van Roon gebruikte in zijn proefschrift is een soort
tabelmethode. Daarbij wordt een tabel gemaakt waarin alle modulatiedieptes over een bepaald
bereik en stapgrootte gevarieerd worden. Die combinatie van modulatiedieptes waarvoor de
berekende multivariate afstandsmaat minimaal is, wordt dan opgevat als een schatting van de

modulatiedieptes.
Na de schatting van de modulatiedieptes worden de ademhalingsparameters geschat, ook
volgens de hierboven beschreven tabelmethode. Omdat de ademhaling vooral de hoge
frequentieband beinvloedt, wordt in de multivariate afstandsmaat nu de hoge frequentieband

opgenomen.
Nu de modulatiedieptes en de ademhalingsparameters geschat zijn, hebben we hiermee alle
relevante frsio1ogische parameters van de proefersonen in rust beschreven. Tijdens de

taakuitvoering zal met alleen de ademhalingsfrequentie toenemen, maar zal ook de
variabiliteit van hartslag en bloeddruk afnemen. De spectra zullen dan ook veranderen en het
verschil van deze spectra met de gemeten spectra van de proefersonen in rust kunnen we

opvatten als het effekt van de taak op de proefpersonen.
Omdat we aannemen dat de ruisbronnen en de ademhalingsparameters onveranderd blijven, is
de enige relevante mogelijkheid om dit taakeffekt te simuleren, een wijziging van de twee

versterkingsfactoren Gs en Gv.
Ook hier worden de nieuwe waarden voor Gs en Gv geschat door het minimaliseren van een
multivariate afstandsfunktie. Deze afstandsfunktie moet flu het verschil aanduiden tussen de
gemeten en gesimuleerde taakeffekten over een gekozen aantal variabelen.
Dc variabelen die van Roon hiervoor gekozen heeft, zijn de volgende: de gemiddelde hartslag
en bloeddruk, en de midden en hoge banden van de spectra van hartslag- en
bloeddrukvariabiliteit.
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4.6 Het schatten van de modulaties met een evolutionaire
optimalisatiemethode

4.6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we na of evolutionaire optimalisatiemethodes inderdaad tot betere
prestaties leiden dan de tabelmethode. Eerst passen we de tabelmethode toe op het probleem
van het schatten van de modulatiedieptes van de proefj,ersonen van 'study 1, before MA+N',
in van Roon('96). Van Roon gebruikte daarvoor de volgende tabel:

Ranges of modulation depths for depths estimation

Source Range Resolution

mm max

Baro-mod. mb 0 0.4 0 0.02
Vagal mod. my 0 0.4 0 0.02
Syst.Res. mr 0 0.15 0.005

Hoewel de resolutie slecht is, moeten er toch 21 x 21 x 31 = 13671 mogelijkheden onderzocht
worden. Een Pentium (75 mI-Iz) heeft ongeveer 7 seconden nodig om een simulatie met
Tutsim door te rekenen. Dat houdt dus in dat hiervoor 13671 x 7/3600 =27 uren rekentijd
voor nodig is (een verdubbeling van de resolutie zou zelfs 9 dagen gevergd hebben!).
Hieronder vindt u de modulatiedieptes met de kleinste daarbij gevonden F-waarde van de
multivariate afstandsmaat.

Baseline mb my mr F-waarde

Before MA+N 0.30 0.10 0.015 0.148
(study 1)

Zoals a! uit de tabellen blijkt, heeft de tabelmethode extreem veel berekeningen nodig om met
de opgegeven stapgrootte de optimale waarden te vinden. Deze methode zal dan ook niet
voldoende zijn wanneer men de stapgrootte wil verkleinen of als er vier of meerdere
variabelen tegelijkertijd geoptimaliseerd moeten worden.
Voor situaties als deze moet dan ook overgestapt worden op een snellere
optimalisatiemethode, zoals een evolutionaire strategie of een genetisch algoritme.
Deze optimalisatiemethodes zijn in staat om snel de fittere delen van de probleemruimte te
ontdekken. In de context van het schatten van de parameters van het korte termijn
bloeddrukmodel betekent dit dat veel sneller dan voorheen er goede waarden van de
parameters gevonden kunnen worden.
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Om deze hypothese te testen, heb ik verschillende evolutionaire optimalisatiemethoden
toegepast op het schatten van de modulatiedieptes van de proefpersonen bij 'study 1, before
MA+N'.

4.6.2 De resultaten van een aantal evolutionaire optimalisatiemethodes

De eerste evolutionaire optimalisatiemethode waarmee ik getracht heb de modulatiedieptes te
bepalen, is een evolutionaire strategic. Immers bij mijn onderzoek over optimale evolutionaire
optimalisatiemethodes is gebleken dat evolutionaire strategieen bij een beperkt aantal
toegestane evaluaties van de fitheidsfunktie beter presteren dan genetische algoritmes. 1k heb
hierbij een parameterinstelling gekozen die recht doet aan de gemaakte conclusies. Dat
betekent dus een elitaire strategic, een niet al te grote populatie y en voor de waarden van de
grootte jt van de elite en het aantal ouders moet gelden:

2.> t > 0.5 X en het aantal ouders groter dan 0.5 ?.

Verder bleek een waarde voor amsr tussen 1 en 2 meestal een goede keus te zijn. Over de
overgebleven parameters, de mutatiefactor en umom , heeft mijn onderzoek geen bruikbare
heuristieken ontdekt en ik heb ze dan ook vrij lage waarden meegegeven, zodat hun invloed

niet te belangrijk kan worden.
De gekozen parameterinstelling ziet er dan als volgt uit:

es-mode = elitist
X=20 s00.1

amsr=l.3
aantal ouders =6 amom = 0.25

Met deze parameterinstelling heb ik vijf keer de evolutionaire strategic toegepast op het
probleem van bet schatten van de modulatiedieptes. Dc cycli werden beeindigd wanneer 5
cycli achtereen geen vooruitgang geboekt werd.
Dc resultaten bleken teleurstellend te zijn. Geen enkele keer gaven ze een verbetering van de
resultaten die gevonden werden bij de tabelmethode.
Daarom heb ik de samenstelling van de populatie na convergentie onderzocht en toen bleek
dat alle individuen slechts miniem van elkaar afweken. Kortom de populatie is te vroeg
gekonvergeerd.
Om die reden besloot ik bet experiment te herhalen met een veel grotere populatie. Vijf keer
mocht de evolutionaire strategic met de volgende instelling

es-mode = elitist
X=50 s00.1

amsrl.3
aantal ouders = 14 umom = 0.25

proberen de modulatiedieptes op te lossen.
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Ook flu zijn de resultaten onvoldoende: In s!echts één van de vijf gevallen werd een betere
F-waarde gevonden dan bij de tabelmethode. Het euvel was ook hier een te voortijdige
convergentie van de populatie.
Tenslotte deed 1k nog een derde poging. Misschien werd de voortijdige convergentie we!
veroorzaakt doordat de e!ite te snel ging domineren. Daarom heb ik getracht nog meer variatie
in de popu!atie te brengen door de comma-strategie te hanteren, want daarbij wordt immers bij
elke generatie de hele populatie vervangen door zijn nakomelingen. Maar ook deze poging
strandde op een te snelle convergentie van de populatie.
Dc conclusie moest toefl we! !uiden dat bij dit type prob!eem er sneller gemidde!d werd dan
dat er gevarieerd werd door andere interessante gebieden van de probleemruimte te
verkennen. Bovendien lijkt het schatten van de modulatiedieptes een te comp!ex probleem om
het binnen 650 evaluaties van de multivariate afstandsmaat op te !ossen.
Dat zou betekenen dat de resu!taten van mijn onderzoek naar optimale evo!utionaire
zoekmethoden met goed toe te passen zijn voor dit probleem. Daarom besloot ik flu om de
modulaties met een standaard genetisch algoritme te schatten. Hiervoor heb ik de volgende
instel!ing gekozen:

ga mode: 'elitist' mutatiekans: 0.01
number of population : 30 crossoverkans: 0.9
selection mode: 'ranking' generation gap: 0.9
crossover mode: 'one point'

Met deze instel!ing heb ik het genetisch a!goritme vijf keer de modulatiedieptes laten
berekenen en dat leverde einde!ijk succes op, want in 4 van de 5 gevallen werd na 2000
evaluaties een belangrijke verbetering gevonden t.o.v. de tabelmethode. Hieronder vindt u bij
e!k van de vijf simulaties telkens de tien beste individuen van de populatie:

Estimation of modulation depths for baseline values of study before MAIN

e,eriment populatie Mb Mv Mr F-waarde

1 1 0.287 0.099 0.020 -065
2 0296 0.099 0.004 -0.90
3 0.282 0.099 0.006 -0.01
4 0.300 0.082 0.002 -0.213

5 0.289 0.089 0.00 -0230
6 0.328 0.089 0.006 -0233
7 0.355 0.097 0.001 -0.409
8 0.340 0.089 0.021 -0.438

9 0.340 0.089 0.021 -0.438
1) 0.355 0.099 0.020 -0.456

2 1 0289 0.02 0.0 -0.140

2 0282 0.07 0.0 -0.149

3 0289 0.00 0.02 -060
4 0276 007 0.014 -0.V3
5 0270 0 08 0.013 -0201
6 0256 0.00 0.021 -0238
7 0273 0.08 0.003 -0.342
8 0.313 0.1)8 0.034 -0.354

9 0238 0.1)4 0.00 -0.402
1) 0.30 0.08 0.014 -0.471
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3 1 0292 0.05 0.01) -0.04
2 0251 0.04 0.005 -0.476

3 0.306 0.144 0.029 -0.521
4 0.322 0.11) 0.042 -0.630

5 0224 022 0.036 -0.694
6 0.384 0.1)2 0.022 -lOll
7 0254 0.067 0.031 -(039
8 0292 0 1)6 0.01) -1144

9 0.1)1 0.11) 0.01) -1330
1) 0.398 0.1)3 0.01) -1351

4 1 0.284 0.04 0.01) -0.07
2 0296 0.1)4 0.01) -0.1)9
3 0284 0.1)4 0.01) -0.141

4 0281 0.05 0.022 -0.145

5 0279 0.11) 0.020 -0.1)2

6 0284 0.04 0.031 -0.248

7 0281 0.1)5 0.004 -0265
8 0.331 0.11) 0.011 -0291
9 0281 0.11) 0.001 -0.449

1) 0234 0.1)0 0.01) -0.465

5 1 0.289 0.1)5 0.021 -0.1)4

2 0295 0.1)2 0.01) -0.141

3 0.265 0.05 0.025 -0.1)6

4 0293 0.1)2 0.004 -0.1)9

5 0265 0.111 0.01) -0214
6 0278 0.1)5 0.030 -021)
7 0.328 0.1)4 0.006 -0239
8 0.353 0.097 0.006 -0.372

9 0264 0.1)2 0.036 -0.381

1) 0265 0.t1) 0.008 -0.399

Het twee beste parameter-combinaties worden flu beschreven door:

Baseline mb my mr F-waarde

Before MA+N 0.292 0.105 0.0 19 0.134
(study 1)

0.289 0.105 0.021 0.134

Dat betekent dat we hier een verbetering van (0.148 - 0.134) / 0.148 = 9.4% ten opzichte
van de F-waarde, gevonden met de tabelmethode, bereikt hebben. Dit resultaat toont duidelijk
aan dat de stapgrootte in de tabelmethode te groot gekozen is om te kunnen concurreren met
het genetisch algoritme. Bovendien heeft het genetisch algoritme in 4 van de 5 gevallen aan
2000 evaluaties genoeg gehad om de tabelmethode te verbeteren, terwijl de tabelmethode
maar liefst 13671 berekeningen nodig had.
Bovendien kunnen we de resulterende populaties gebruiken voor een veel preciezere analyse
van het gebied rondom bet gevonden optimum dan met de tabelmethode mogelijk zou zijn
geweest.
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4.6.3 Conclusie en discussie

We zagen dat het genetisch algoritme in vier van de vijf gevallen beter presteert dan de
tabelmethode. Dat betekent dat als we op deze manier de modulatiedieptes van de andere
studies willen berekenen, de kans zeer groot is dat het genetisch algoritme met de
bovengenoemde instellingen, na drie keer herhalen, een verbetering gevonden heeft. Hiervoor
zouden dan slechts 6000 i.p.v. 13671 berekeningen nodig zijn.
Jammer genoeg heb ik door een computercrash niet meer experimenten kunnen doen, maar we
mogen redelijkerwijs aannemen dat het genetisch algoritme ook bij het schatten van de
ademhalingsparameters en de versterkingsfactoren Gs en Gv met veel minder rekentijd betere
parameterwaarden zal vinden dan de tabelmethode.
Ook is de vraag opengebleven of evolutionaire strategieen dan wel succesvol geweest zouden
zijn. Bij mijn optimalisatie-onderzoek naar snelle optimalisatiemethoden is gebleken dat bij
alle testfunkties met twee dimensies de evolutionaire strategieen at na 650 evaluaties een
kleine optimumvariantie hebben. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat de evolutionaire
strategieen prima gebruikt had kunnen worden bij het schatten van Gs en Gv.
Dat evolutionaire strategieen niet bleken te werken bij het schatten van de modulatiedieptes,
hoeft niet automatisch te betekenen dat ze niet gebruikt kunnen worden voor het schatten van
de ademhalingsparameters. De modulatiedieptes zijn namelijk gekoppeld aan ruisbronnen en
het is goed mogelijk dat ze hierdoor moeilijker te schatten zijn dan de ademhalingsparameters.
Hoe dan ook, evolutionaire optimalisatiemethoden zijn zeer nuttig voor het onderzoek naar
het korte termijn bloeddrukregulatiemodel. Ze zijn niet alleen sneller dan de tabelmethode,
maar bovendien bieden ze interessante mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van het
model.
Zo is het nu haalbaar geworden om via minimalisatie van de multivariate afstandsmaat vier of
meerdere parameters tegelijkertijd te schatten, terwiji bij de tabelmethode slechts over drie
parameters geoptimaliseerd kon worden, en dat nog wel met een slechte resolutie.
Bovendien wordt het door de toegenomen sneiheid van de schattingsprocedure een stuk
gemakkelijker om te onderzoeken of een wijziging in het model inderdaad leidt tot een betere
verkiaring van de gemeten spectra van de proefpersonen.
Door de populatie van de evolutionaire optimalisatiemethoden te onderzoeken, kan bovendien
inzicht verkregen in het gedrag van het model. Immers, het model is pas echt interessant
wanneer zijn parameters goed ingesteld zijn. Nu representeert de populatie een kleine selectie
van relatief goede instellingen van het model en deze selectie kan gebruikt worden om op een
efficiente manier het gedrag van het model te onderzoeken.
Tenslotte wil ik nog even terugkomen op de resultaten van mijn optimalisatie onderzoek van
genetische algoritmes en evolutionaire strategieen. Het is nu wel duidelijk dat voor het
schatten van de modulatiedieptes en waarschijnlijk ook voor het schatten van de
ademhalingsparameters de daar gevonden resultaten niet bruikbaar zijn. Voor het schatten van
de modulatiedieptes zal kennelijk altijd meer dan 650 evaluaties nodig zijn en die gevallen
heb ik niet kunnen onderzoeken. We! weten we nu dat genetische algoritmes meestal aan 2000
evaluaties genoeg hebben om de modulatiedieptes te onderzoeken.
Daarom is het zinvol om het optimalisatieonderzoek opnieuw uit te voeren waarin het aantal
eva!uaties flu gevarieerd wordt van 650 naar 2000. Een analyse van de dan geboekte resultaten
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zal dan waarschijnlijk leiden tot een evolutionaire optimalisatiemethode die beter en sneller is
dan het genetisch algoritme die voor het schatten van de modulatiedieptes gebruikt is.
Zoals al betoogd is in de conclusies en discussies over de resultaten van mijn onderzoek naar
optimale genetische algoritmes en evolutionaire strategieen kunnen nog betere resultaten
verwacht worden als het mogelijk is om kennis over het korte termijn
bloeddrukregulatiemodel te combineren met de evolutionaire optimalisatiemethodes. Een
alternatief voor een herhaling van het optimalisatie-onderzoek is dan ook het ontwikkelen van
heuristische regels over de parameterruimte van het korte termijn bloeddrukregulatie model.
Bovendien geven heunstische regels meer inzicht in het model dan een verzameling
geoptimaliseerde parameters.

65



appendix A

te%lftInkt,( I' re
dimension numberof poputie- ielectmn- crossover- ga- mutatrn- crossover- genelatarn- optáum

evahiations grootte mode mode mode rate rate gap varince

2 50 2 I I I 0.133333 0.709804 0.665098 -1357E-04

50 2 I 2 I 0.90861 0.529412 0.626667 -[841E-05

2 50 4 0 0 I 0.87451 0.529412 0.382353 -5.466E-04

2 50 2 I 0 I 0.14902 0.29086 0.876471 .3.89E-06

2 50 2 0 2 I 0.223529 0.607843 0.791373 -L735E-05

4 50 4 0 2 I 0.968627 0.396078 0.363137 -2.430E400

4 50 34 0 I I 0.623529 0.09086 0.505882 -5.942E400

4 50 4 I 0 I 0.909804 0.89086 0.538824 -L544E400

4 50 4 0 I I 094902 0.82157 0.956078 -2.072E100

4 50 2 I I I 0.4706 0.72549 0.851765 •L537E400

250 2 0 2 I 0.952941 0,07451 0.489412 0.000EIOO

250 0 I I 0.031373 0.098039 0.978039 •LE4E-0I

250 24 0 0 I 0.988235 0.592157 0.74861 -LIE-0I
250 2 1 2 I 0.035294 0.737255 0.8078 -LIE-06
250 2 I 0 I 0.972549 0.576471 0.335686 -2.371E-06

450 4 I 2 I 0.047059 0.247059 0.423529 0.000E400

450 2 I 2 I 0.976471 0.023529 0.612941 0.000E400

I 450 20 I 2 I 0.8941w 0.286275 0.547059 -6.847E-02

I 450 2 I 0 I 0.062745 0.909804 0.975294 0.000E$00

450 6 0 I I 0.0 11765 0.772549 0.931373 0.000E+00

650 12 0 I I 0.035294 0.313726 0.409804 •3.80E-06

650 12 0 2 I 0.94902 0.031373 0.84902 .L405E-04

650 2 I 0 1 0.078431 0.423529 0.354902 0.000E400

650 0 I 2 I 0.0 11765 0.670588 0.57 1765 -1292E-05

650 4 0 I I 0.956863 0.30861 0.629412 0.000E400

50 2 I I I 0.09086 0.392157 0.851765 -6.439E400

50 4 I I I 0.960784 0.627451 0.489412 -L253E40I

50 4 0 0 I 0.917647 0.694l 0.956078 -4.739E401

50 2 0 I I 0.062745 0.341176 0.936863 8.58Ee00

50 4 0 2 I 0.14902 0.05882 0.961569 -L094E40I

250 4 I 2 I 0.08608 0.05882 0.347I -4.I45E-03

250 6 0 I I 0.023529 0.333333 0.936863 -2.153E-02

250 2 I I I 0.043 137 0.28608 0.357647 -3.099E-03

250 2 0 2 I 0.043137 0.054902 0.58549 -4.620E-04

250 2 I 0 I 0.960784 0.658824 0.472941 -2.698E-04

450 2 0 I I 0.914314 0.28608 0.494902 0.000E400

450 2 1 I I 0.980392 0.32549 0.4592 -3190E-06
450 2 I 0 I 0.027451 0.28608 0.555294 -L34$E-06

450 2 I 2 I 0.980392 0.407843 0.969804 -2.247E-06

450 2 0 0 I 0984314 0.847059 0.689804 0.000E400
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tetttiiikti: rose ribruc L

dimension number of populatie- selection- crossover- ga-

evaluations grootte mode mode mode

mutation- crossover- generation- optimum
rate rate gap variance

50 28 0 1 0 094902 043922 0.761176 -189E-01
50 2 1 2 1 0.470588 0.03922 0.533333 -L360E-01

50 14 0 2 1 0.85098 0.427451 0.684311 -6.223E-02

50 6 1 2 1 02 0.98235 1 -1632E-01

50 40 0 0 1 0.72942 0.823529 0.72 -8.506E-02

250 22 1 0 1 0.270588 0.760784 0.51273 -2.928E-03

250 11 0 0 1 0.082353 0262745 0.991765 -8.024E-05

250 72 0 0 1 0.098039 0.42608 0.873725 -2.312-03
250 8 1 2 1 0.2549 0.270588 0.437255 -5.808E-04

250 22 0 0 1 0.25882 0.866667 0.72549 -2.459E-03

450 72 0 1 1 0.04327 0.627451 0.45098 -3.542E-04

450 34 1 0 1 0.811765 0.984311 0.796863 -2.052-03
450 96 1 0 1 0.364706 0.89026 0.645882 -1653E-04

450 2 1 0 1 0.227451 0.25882 0.747451 -1003E-03
450 28 0 2 1 0.098039 0.92725 0.65273 -1536E-03

650 80 0 0 1 0.027451 0.988235 0,62686 -5.579E-05

650 78 0 1 1 0.223529 0.70261 0.895686 -2282E-04
650 4 1 1 1 0.207843 0.34902 0.483922 -403E-05
650 2 1 2 1 0.066667 1 0.3222 -1555E-06
650 2 1 1 1 0.305882 0.64327 0.901176 -5.303E-05

50 2 1 2 1 0.28627 0.337255 0832549 -2.52E'02
I 50 42 1 1 1 0.741176 0.462745 0.508627 -5.952402

50 48 0 2 0 0.72726 0.580392 0.670588 -7.78E402
50 48 1 1 1 0.345098 0.50961 0.583427 -5.025E402

I 50 4 1 0 1 0.02686 0.654902 0835294 -5270E402

250 8 0 2 1 0.023529 0.8 0.82333 -2.634E400

250 8 0 0 1 0.05098 0.69096 0.332941 -6.82400
250 0 0 0 1 0.984311 0.74902 0.58549 •2.782E401

250 2 1 0 1 0.04307 0.79227 0.423529 -2.085E400

$ 250 2 0 0 1 0.2261 0.26078 0.667843 -3.614E401

I 450 8 0 2 1 0.082353 0.964706 0.44549 -4.430E400

I 450 4 0 0 1 0.956863 0.956863 0.555294 -5.975E400

1 450 11 0 1 1 0.023529 0.20784 0.50327 -3622E400
$ 450 6 0 1 1 0.04307 0.07451 0.30549 -2.034E400

450 6 0 2 1 0.09804 0.262745 0.593726 -1855E400

650 14 0 1 1 0.05098 0.870588 0.57451 -1992400
650 6 0 0 1 0.07451 0.22941 0.832549 -2.055E400

650 8 0 1 1 0.05098 0.458824 0.928627 -2.392E.00

650 4 0 0 1 0.078431 0.49412 0.92327 -1877E400

4 650 4 1 0 1 0.05882 0.733333 0.626667 -7809E-01

6 50 11 0 2 1 0.956863 0.082353 0.582745 -5.92E403

6 50 2 1 0 1 0.05098 0.937255 0.47026 -5836E403

6 50 6 1 0 1 0.89412 0207843 0.32471 -8.753E403

6 50 6 1 1 1 0.878431 0.42686 0.958824 -3.626E403

6 50 2 0 2 1 0.2549 0.988235 0.868235 -388E403

6 250 4 0 1 1 0.980392 0.458824 0.560784 -9.467E401

6 250 8 1 0 1 0.098039 0.84314 0.87922 -6U8E402

6 250 38 0 0 1 0.03922 0.317647 0.785882 -132E403
6 250 2 1 2 1 0.04327 0.003922 0.527843 -3.823E'Ol

6 250 2 0 2 1 0.035294 0.882353 0.626667 -1977E401

6 450 6 1 0 1 0.035294 0.760784 0.65273 -2.627E401

6 450 30 1 0 1 0.99227 0.980392 0.354902 -5.143E402

6 450 2 1 2 1 0.03922 0.741176 0,892941 -1602401

6 450 4 0 1 1 0.03922 0.4 0.437255 -2.140E'Ol

6 450 4 1 2 1 0.078431 0.972549 0.33096 -2.369E401

6 650 2 1 1 1 0.070588 0.623529 0.634902 -t29E.01
6 650 2 0 2 1 0.047059 0.862745 0.747451 -1423Es01

6 650 2 1 1 1 0.94902 0.388235 0.621176 -2.837E401

6 650 2 0 2 1 0.03922 0.776471 0986274 -1555E401

6 650 6 0 1 1 0023529 0.2942 0.956078 -1348E401
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stepiunklie: ct(l)

dimension numberof populatie- selection- crossover-
evaluations grootte mode mode

ga- mutation- crossover- generation- optimum
mode rate rate gap variance

2 50 2 0 2 1 0.67451 0.486275 0.472941 -4.800E.00
2 50 6 0 1 1 0.082353 0.909804 0.645882 -1200E'Ol
2 50 2 0 0 1 0.176471 0.047059 0.703529 -5.800E400
2 50 38 0 0 1 0.85098 0.941176 0.82069 -5.480E401

2 250 0 0 1 1 0.05098 0.54902 0.34942 -6.000E-01

2 250 4 1 2 I 0.898039 0.49006 0.448235 -2.000E-01
2 250 6 0 0 1 0.972549 0.752941 0.335686 0.000EsOO

2 250 14 0 0 1 0.05098 0.552941 0.593726 -4.000E-01
2 250 14 1 1 1 0968627 0.533333 0.71451 -2200E400

2 450 8 0 1 1 0.976471 0.4 0608 0.525098 0.000E'OO
2 450 24 0 2 1 00392$ 0.098039 0.59098 -4.000E-01

2 450 8 0 0 1 0.9294 2 0278431 0.997255 0.000EiOO

2 450 0 0 0 1 0.980392 0.862745 0 330 06 0.000E'OO

2 450 6 0 1 1 0.956863 0.796078 0.552549 0.000E'OO

2 650 2 0 0 1 0.937255 0.60608 09341$ 0.000E'OO
2 650 62 0 1 1 0.968627 0.43073 0.777647 -6.000E-01

2 650 2 1 1 1 0.870588 0.047059 0.60686 -2.000E-01
2 650 6 1 0 1 0.980392 0.407843 0.588235 0.000E.00
2 650 0 1 0 1 0.952941 0.482353 0.695294 0.000E400

4 50 2 0 2 1 0.952941 0.08235 0.62942 -4.734E402
4 50 6 0 1 1 0.098039 0.67451 0.34942 -1562E403

4 50 2 1 1 1 0.09410 0.79207 0.423529 -2.998E402
4 50 2 1 2 1 0.92942 0.0061 0.761176 -2.864E402

4 50 4 1 1 1 0.09804 0.078431 0.64307 -107E103

4 250 6 1 0 1 0.937255 0.509804 0.467451 -3.688E'02
4 250 4 0 1 1 0.027451 08 0.50307 -3.800E.00
4 250 4 0 1 1 0.960784 0235294 0.442745 -3.800E400
4 250 2 0 0 1 0.972549 0.854902 0.51410 .4.000E400

4 250 2 0 0 1 0.00608 04392$ 05992$ -2800E400

4 450 6 1 2 1 0.09608 0.372549 0.93416 -1600E'OO
4 450 20 1 0 1 0.066667 0207843 0.607451 -6.900Ei01
4 450 4 1 2 1 0.035294 0.356863 0.398824 -1600E400
4 450 2 0 2 1 0.023529 00392$ 0.93073 -1400E'OO

4 450 2 0 2 1 0.00608 0.682353 0.398824 -1200E400

4 650 28 1 1 1 0.988235 0.835294 0.442745 -1320E'Ol
4 650 8 1 0 1 0.980392 0.2069 0.544314 -6.000E-01
4 650 8 1 0 1 0.984314 0.905882 0.70902 -8.000E-01

4 650 4 1 0 1 0.976471 0.64307 0.62941 0.000EI00
4 650 4 0 2 1 0.941176 0.435294 0.71451 -5.000E'OO

6 50 2 0 1 1 005882 0.67451 0.343922 -2.745Ei03
6 50 4 0 0 1 0.05098 0.352941 0.678824 -3.877E'03
6 50 2 0 1 1 0.035294 0266667 0.857255 -3.86E403
6 50 2 0 1 1 0.07451 023073 086 -2.923E403

6 50 2 1 2 1 0.086275 0.74902 0.30726 -4.323E403

6 250 2 1 2 1 0.023529 0.941176 0.558039 -1060E401

6 250 4 1 1 1 0.956863 0.556863 0.901176 -9800E401

6 250 2 0 0 1 0.941176 0.V2549 0.335666 -9240E401
6 250 14 0 0 1 0.03073 0.94902 0.327451 -5800E402

6 250 6 0 0 1 0.00686 0.67451 0.950588 -L6$E402

6 450 0 0 1 1 0.976471 0.52549 0.873725 -1028E402

6 450 4 1 0 1 0.984314 0.756863 0.780392 -5.800EiOO

6 450 4 1 1 1 0.00608 0.54902 0.56902 -3.600E400

6 450 2 1 2 1 0.00608 0.866667 0887451 -3600E400

6 450 2 0 0 1 0.027451 0.62941 0.396078 -2.600E.00

6 650 0 0 0 1 0.066667 0.070588 0.453725 -5220Ei02
6 650 4 0 0 1 0.972549 0.52549 0.522353 -3.400E400

6 650 4 1 2 1 0.980392 0.03920 0.37410 -3.800E.00

6 650 6 0 1 1 0.066667 0.2942 0.835294 -9.00E401
6 650 2 0 1 1 0.062745 0.560784 0.92307 -7.600Es00
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testfunktie: quartic

dunensn number of popubtie- aelecuon-
evakiations grootte mode

crossover- ga- mutatEn- crossover- generation- optimum
mode mode rate rate gap variance

2 50 34 1 1 1 0.066667 0.717647 0.637647 -1898E-04

2 50 6 1 0 1 0 00392 0.02941 0.481176 -2.765E-04

2 50 0 1 0 1 0262745 0.74902 0.35207 -3.722E-04

2 50 4 1 2 1 0.7843% 0.63920 0.472941 -4228E-04

2 50 6 0 2 1 0.807843 0.980392 0.648627 -t270E-04

4 50 4 0 0 1 0.92549 0.360784 0.925882 -L520E-03

4 50 34 1 2 1 0.741176 0.709804 0.58 -100-02
4 50 4 0 1 1 0.054902 0.20608 0.90942 -6.592E-03

4 50 44 0 2 1 0.90061 0.909804 0.947843 -6.376E-03

4 50 26 0 0 1 0.83920 0.69006 0.920392 -6.505E-03

4 250 24 0 0 1 0.964706 0.545098 0.972549 -3.370-04
4 250 8 0 1 1 0.972549 0.678431 0.37410 -1665E-04

4 250 2 0 1 1 0.00608 0.635294 0.82569 -1798E-04

4 250 0 1 0 1 0.023529 0.423529 0.73098 -5.467E-04

4 250 2 0 2 1 0.20608 0.745098 0.711765 -5.605E-04

6 50 6 1 1 1 0.098039 0.572549 0.475686 -1405E-01

6 50 6 0 0 1 0.207843 0.30726 058549 -1758E-01

6 50 4 0 0 1 003333 0.388235 0.478431 -5.730-02
6 50 26 1 2 1 0.211765 0.545098 0.86549 -180E-O1

6 50 4 0 1 1 0.07451 0.67451 0.335686 -4.940E-02

6 250 4 0 2 1 0.047059 0.80608 0.997255 -1088E-03

6 250 6 1 0 1 0 94902 0.83073 0.456471 •2.905E-03

6 250 38 0 0 1 0.062745 0.847059 0.3 -180 E-02
6 250 14 1 0 1 0.92549 0.58235 0.84902 -6230E-03

6 250 2 1 0 1 0.933333 0.70061 0.62941 -1144E-03

6 450 6 1 1 1 0.968627 0.623529 0.596471 -6.864E.04

6 450 2 0 0 1 0.92549 0.278431 0.64307 -5.508E-04

6 450 26 0 1 1 0.968627 0.858824 0.50608 -2.038E.03

6 450 2 1 0 1 0.03920 0.945098 0.87920 -5.056E-04

6 450 2 0 1 1 0.960784 0.607843 0.796863 -3.727E-04
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testfunktie: local

denensen number of populate- sekction- crossover ga-

evahiations grootte mode mode mode

mutate,n- crossover- generation. optimum
rate rate gap vananCe

2 50 34 1 0 1 0.670588 0082353 0.387843 -2.tQE4Ol
2 50 8 1 1 1 0.082353 0.552941 0.925882 .t355E'Ol
2 50 4 0 1 1 0.87451 0.368627 0.950588 -12tE4Ol
2 50 4 1 1 1 0.317647 0.803922 0.64307 .123E901

2 50 0 1 1 1 0.83920 0.796078 0.302745 -2.00E401

2 250 2 1 0 1 0.94902 0.04307 0.536078 .3.914E400
2 250 20 1 0 1 0.937255 0.52942 0.796863 .1832E90
2 250 8 1 0 1 0.858824 029096 0.640392 -19 E.00
2 250 2 0 0 1 0.270588 0.388235 0.407059 .990E-01
2 250 22 1 1 1 0.027451 0.99207 0.481176 -1042E.00

2 450 4 1 1 1 0.92069 0.898039 0.887451 .2014E..01

2 450 20 0 2 1 0945098 0.64307 0.79419 -9.708E-01
2 450 8 0 1 1 0.098039 0.066667 0.560784 -1360E-01

2 450 6 1 1 1 0.92942 0.937255 0.87925 -1144E-03

2 450 26 0 0 1 0.905882 0.807843 0 6226 -6.598E-01

2 650 22 1 0 1 005882 0.882353 0.964314 -1342E-01

2 650 52 1 0 1 0.956863 0.94902 0.939608 .1052E.01
2 650 62 0 1 1 0.023529 0.745098 0.483922 -1742E-01

2 650 9 0 1 1 0.90961 0.823529 0.903922 -2.479E-02
2 650 22 1 2 1 0.098039 0.466667 0.42902 .7524E41

4 50 2 1 0 1 0.835294 0.356863 0.536078 .lIOE.03
4 50 2 1 0 1 054706 0.29096 0.99451 -1036E'03
4 50 2 1 2 1 0.92549 0.2069 0.766667 -8.644E402

4 50 2 0 0 1 0.917647 0.635294 0.558039 -4.98402
4 50 4 0 1 1 0.968627 0.956863 0.525098 -8.994E.02

4 250 2 0 1 1 0.90725 0.082353 0.385098 -6814E401
4 250 54 1 0 1 0.203922 0.72069 0.82588 -4.93E402

4 250 32 1 1 1 0.905882 023073 0.774902 —4.70E902

4 250 34 1 0 1 0.05098 0.784314 0.382353 -2.87E402

4 250 8 0 0 1 0.04307 0.62608 0.670588 -9.390E'Ol

4 450 2 0 1 1 0.09096 0.435294 0.9207 -2.844EsOl

4 450 8 1 0 1 0.956863 0.984314 0.73098 -2.20E401
4 450 2 0 0 1 0.905882 0.945098 0.30726 -2407E'Ol
4 450 2 0 1 1 0.917647 0.345098 0.903922 .3886E'Ol
4 450 5 1 0 1 0.070588 0.623529 0.71451 .t389E2

4 650 26 0 1 1 0.984314 0298039 0.728235 .7535E41
4 650 4 0 0 1 0.078431 0988235 0.582745 .2450Ei91
4 650 2 0 0 1 0.917647 0.823529 0.49207 .1293E401

4 650 2 1 0 1 0.082353 0.87451 0.409804 -L076E401
4 650 2 1 0 1 0.933333 0.662745 0.500392 -1.269E401

6 50 2 1 2 1 0.952941 0.49026 0.33096 -3238E'03
6 50 2 0 2 1 0.952941 0.482353 0.75096 -6.595E403

6 50 2 0 1 1 0.035294 0.69608 0.621176 -3.862E403

6 50 2 0 2 1 0.972549 0.380392 0.42902 -5.OQE103

6 50 24 1 0 1 0.937255 0.45098 0.571765 .7.704E'03

6 250 4 0 1 1 0.996078 0.941176 089096 .j39E43
6 250 52 1 1 1 0.972549 0.623529 0.876471 -2427E403
6 250 2 0 0 1 0.023529 0.79207 0.3298 .1036E$03

6 250 76 1 0 0 0.972549 0.486275 0.357647 .4.935E403

6 250 20 1 2 1 0.035294 0.988235 0.840784 -2.647E403

6 450 4 1 1 1 0.952941 027451 0.426275 -5.392E402

6 450 4 1 0 1 0.960784 0.92942 0.44 -5.730.02
6 450 2 1 2 1 0.023529 02 0.360392 .53596.02
6 450 2 0 1 1 0.047059 0.756863 0.722745 .9330i02
6 450 8 1 1 1 0.937255 0.67451 0.527843 -5974E.02

6 650 4 1 0 1 0.937255 0.403922 0.51073 -3.145E402

6 650 2 1 1 1 0.972549 0.784314 0.766667 -3299E.02
6 650 2 1 0 1 0.960784 0.368627 0.486667 -2.140E402

6 650 2 1 1 1 0.937255 0.584314 0.640392 -2769E'02
6 650 0 0 0 1 0.09608 0.560784 0.3 -4.993E402
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appendix B

testtunktie: sptere

dimension numberof es- numberof mutation- a— a— optimum
evaluations mode parents rate mar mom vaiiance

2 50 1 9 2 2 02369 1454902 0.341176 -454E-04
2 50 1 5 2 7 0.05686 189418 0278431 -6.933-04
2 50 1 11 7 4 02569 2.63686 0.49086 -2.033E-03
2 50 1 11 6 4 0.003922 3.462745 0.88235 -1909E-04
2 50 1 7 4 4 005882 1611765 0.603922 -7.7076-05

4 50 0 28 28 28 0.05686 3.27451 0.39237 -1036E-01
4 50 1 43 32 32 0.035294 2.34902 0.631173 -2.446E-01

4 50 1 20 3 11 0.09086 2.11237 0:05882 -3.086E-01
4 50 1 11 7 7 0.09418 1.282353 0117255 -1263-01
4 50 1 5 11 9 0.1t1176 4.32549 0.027451 -2.733-01

4 250 1 36 11 4 0.43686 2.99237 0.603922 -1036-03
4 250 1 4 4 3 0.098039 1.596078 0286275 0.000E400
4 250 1 2 8 8 0.117647 154902 0.364706 -3.907E-06

4 250 1 2 8 4 0.08608 1.564706 0.63073 -4.973-06
4 250 1 11 11 6 0.96078 1580392 0.537255 -1237E-05

6 50 0 33 26 26 0.5434 3.305882 0.031173 -1847E.00
6 50 1 42 23 21 0066667 4.796078 0.976471 -1449E.00
6 50 0 36 32 25 0.003922 2.003922 0.89096 -5.63E-01
6 50 0 33 29 0 0.023529 4.32549 0.078431 -1.596400
6 50 1 35 23 23 0.05686 2270588 0.443117 -t00E400

6 250 1 17 11 11 0.082353 132942 0.564706 -3.3896-04
6 250 1 40 24 22 0.082353 1376471 0.705882 -2.314E-03

6 250 0 117 62 37 0258824 4.59237 0.733333 -3.66E-02
6 250 1 34 11 5 0.047059 1423529 0.498039 -120E-03
6 250 1 22 22 4 0.098039 1705882 0.38431 -7.4906-03

6 450 1 30 6 6 0.09608 129608 0.59257 -2.423E-06
6 450 1 24 11 6 0119804 188235 0.05098 0.000E400

6 450 0 38 8 5 0.07451 1.407843 0.576471 -2.8356-05
6 450 1 7 5 3 0.119804 1298039 0.666667 -2.478E-05

6 450 1 28 8 7 0.031173 1.09418 0.8237 -3.866E-06
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testfunktie: rosenbrock

dimension number of es-
evaluations mode

A number of mutation- a- optimum
parents rate mar mom variance

2 50 1 44 41 0 0 3.980392

2 50 1 0 0 2 0.0207 1172549

2 50 1 23 5 1 0.0207 3.337255

2 50 1 0 6 6 0.00392 4858823

2 50 0 38 1 1 0.356863 3.603922

250 1 75 11 2 0.035294 3.49410
250 1 11 4 4 0.062745 2.34902

250 1 76 5 5 0.30061 4.02941
250 1 24 6 2 0.49026 4.686275

250 1 8 5 5 0.082353 5

4 50 1 23 0 17 0 2.47451

4 50 1 35 34 30 0.04307 2.145098

4 50 1 0 0 7 0 4.32549

4 50 1 0 7 7 0.10725 1407843

4 50 1 25 0 14 0.317647 4.309804

4 250 1 29 5 5 0.141176 2.098039

4 250 0 2 2 2 0.027451 2.333333

4 250 1 30 8 4 00061 1.611765

4 250 1 46 2 4 0.047059 2.396078

4 250 1 26 7 4 0.356863 139257

4 450 1 46 6 5 0.03073 t20608
4 450 1 60 0 2 0.533333 4.57647

4 450 0 27 5 5 0.00686 1564706

4 450 1 75 6 2 0.05098 1078431

4 450 1 0 4 2 0.023529 1235294

4 650 0 42 3 3 0.03073 2.52069
4 650 1 9 3 2 0.266667 122608
4 650 1 20 2 2 0.345098 2.772549

4 650 1 84 7 6 0.027451 1.282353

4 650 1 0 4 1 0.00686 4.717647

6 50 1 14 0 7 0.023529 3.635294

6 50 1 29 22 0 054706 2.92942

6 50 0 33 25 21 0.023529 2.90725
6 50 0 20 17 2 0.070588 1407843

6 50 1 5 2 8 0.098039 4.764706

6 250 1 58 41 22 0.086275 1.50061

6 250 1 35 27 5 0.023529 1.737255

6 250 1 0 8 3 0.117647 1.533333

6 250 1 20 7 3 0.00608 2.458823

6 250 1 8 8 4 0.25686 1.423529

6 450 1 0 5 5 0247059 1.737255

6 450 0 17 6 3 0.09006 1.345098

6 450 1 6 6 5 0.403922 1.752941

6 450 1 6 6 2 02 1.64307

6 450 1 36 5 5 0,09026 1.54902

6 650 1 29 4 2 0.43920 4.04307
6 650 1 0 14 6 0.098039 1.43920

6 650 1 32 11 5 020608 1.784314

6 650 1 52 4 4 0 29804 2.145098

6 650 1 0 9 3 0.458824 1.878431

0.10725 -2258E-02
0.341176 -4276E-02
0.309804 -2.930E-02
0.670588 -4.562E-02
0.760784 -9.682E-02

0.70726 -6.368E-05
0.58235 •1773E-04
0.04314 -3.064E-05
0.823529 -6.50E-05
0.533333 -170E-04

0.847059 -3228E'Ol
0.717647 .1343E101
0.854902 -3.654E401
0.333333 -2.906E'Ol
0.84307 -5214Ei01

02 -4248E400
0203922 -5206E400
0.83920 •3.536E400
0.478431 -t737E400
0266667 -4.306E400

0 05882 -1303E400
0.462745 -2.757E400
0.8 •1447E400
0211765 -100E400
0.917647 -4.674E-01

0.403922 -9242E-O1
0.388235 -9270-01
020686 -5.82E-01
0.356863 -4.586E-01
0.87451 -1509E400

0.05098 -2.498E'02
0.50061 -2.393E402
0.658824 -2.017E402
0.478431 •1634E402
0 058824 -2295E402

0.99207 -3.07E401
0.85098 -3.454E401
0.0294 1 •2.746E401
0.2549 -3.828E401
0.607843 -1266E401

0.356863 -100E401
0.823529 -1949E401
0.580392 -9.00400
0.50726 -6.60E400
0.0207 -1260E401

0.52569 .1469E401
0.80608 -8.835E400
0.04307 -1390401
0.662745 -100E401
0.588235 -1202EI01

2
2

2
2

2
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testfunktie: step

numberof mutation- a— a- optimum
parents rate msr mom variance

dimension numberof es-
evaluations mode

2 50 1 U U 9 0.082353 3.054902

2 50 1 6 6 4 0.176471 2.568627

2 50 1 7 6 5 0.4 3.83926

2 50 1 14 7 4 0.086275 l392U7

2 50 1 8 4 2 0.03073 2.694114

2 250 1 34 27 U 0.3U726 2.014608

2 250 1 3 3 3 0.03073 1235294

2 250 1 14 5 3 0.372549 172569

2 250 1 31 14 6 0.80392 2.270588

2 250 1 37 14 4 0.07451 2.427451

4 50 0 39 20 17 0.407843 3.603922

4 50 1 26 25 14 0.003922 3.414686

4 50 1 37 32 30 0.05098 1439214

4 50 1 7 5 4 0.27451 5

4 50 1 33 14 0 0.03073 1235294

4 250 1 14 11 5 0.031473 132942

4 250 0 14 3 3 0.090146 1172549

4 250 1 30 7 6 0.062745 1282353

4 250 1 7 6 2 0.014608 1909804

4 250 1 8 5 3 092147 2.568627

4 450 1 14 11 5 003073 132942

4 450 1 27 11 5 0.098039 1439214

4 450 1 42 14 3 0.043147 1486274

4 450 1 40 11 2 0.282353 2 140784

4 450 0 53 5 5 0.580392 5

4 650 1 79 14 3 0.014686 1439214

4 650 1 30 23 2 0.56863 125098

4 650 1 24 14 1) 0.011765 1172549

4 650 1 29 4 3 0.09096 1737255

4 650 0 32 5 4 0.05098 1690146

6 50 1 27 21 21 0.035294 2.443147

6 50 1 17 14 14 0231473 2.614686

6 50 1 29 29 17 0 1737255

6 50 1 14 2 7 0.117647 1564706

6 250 1 84 56 29 0.058824 1376471

6 250 1 8 8 8 0.011765 1235294

6 250 1 33 V 5 0.148235 1721469

6 250 1 9 6 6 0.07451 1214608

6 250 1 17 14 14 0.203922 18

6 450 0 61 U 6 0.214686 1470588

6 450 1 14 U 4 0.148627 125098

6 450 1 40 U 9 0.043147 1214608

6 450 1 63 6 5 0.2942 1596078

6 450 0 11 5 4 0.066667 1094114

6 650 1 22 6 5 0.149804 1172549

6 650 1 46 9 8 0.258824 1470588

6 650 1 29 27 6 0.043147 12549

6 650 1 25 9 9 0.431473 1486274

6 650 0 46 7 7 0.214686 1768627

1 .6.800E400
0.764706 -8400E400
0.086275 -7.000E400
0.988235 -7.600E400

0.270588 -7.200E400

029608 0.000E400
0.686275 0.000E400
0247059 0.000E400
0.721469 0.000E400

0 0.000E400

085098 -3.094E402
0.764706 -2.978E'02
0278431 -3.020E102
0145098 -3 878E402
0.254902 -2.416E'02

0.521469 -2.000E-01
0.214686 -l200EiOO
0.5 17647 -2.800E400
0.384314 -2.600E400

0.678431 -1000EIOO

0.521469 -2.000E-01
0.172549 -6.000E-O1

0.521469 0.000E'OO
0.462745 -4.000E-01
0.356863 -4.000E-O1

0.635294 0.000E400
02942 0.000E400
0 603922 0.000E400

032942 -2.000E-O1
0.423529 0.000E400

0 -13514103
0.576471 -2.09E'03
0.403922 -10914403
0.721469 -l09E403

0.494114 -102E402
0.611765 -2200E401
0.45098 -1282E'02
0.368627 -2.000EIOO
0.427451 -1404E402

0.270588 -2.920E401

0266667 -1000E400
0.552941 .4.000E-01
0.114725 -4.760E401
0.094114 -1080E401

0.392147 0.000EIOO

0.560784 -5.400E400
0.380392 0.000E400
0.588235 -8.000E-01
0.662745 -1480E401
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testfunktie: quartic

dimension numberof es- numberof mutation- Q— CL— optimum

evaluations mode parents rate mar mom van.nce

2 50 1 8 3 3 007255 2866667 0.996078 -2.378E-04

2 50 1 30 26 26 0.082353 3.1902 0.03 V73 -2.562E-04

2 50 1 34 5 0.090V6 2.92942 0.368627 -3.670E-04

2 50 1 9 8 0.298039 2.098039 0.670588 -1880E-04

2 50 1 26 2 0 3.4706 0.26078 -1852E-04

4 50 1 17 11 9 0.03073 2.035294 0.45098 -2.885E-04

4 50 1 14 7 5 0.172549 3.776471 0.466667 -1059E-03

4 50 1 2 5 4 0.28627 1298039 0.43922 -t434E-03

4 50 1 V 2 2 0.023529 4.435294 0.247059 -1625E-03

4 50 1 11 9 7 0.086275 2.52269 0.027451 -1585E-03

4 250 1 94 62 36 0235294 2254902 0.345098 -5.962E-05

4 250 1 56 2 6 0 4.45098 0.960784 -1489E-05

4 250 1 79 21 6 0.011765 4.937255 0.654902 -1846-05
4 250 1 69 45 34 0.2942 3.03333 0.04307 -5.029E-05

4 250 1 50 37 23 0.054902 4.686275 0.9257 -3.806-05

6 50 1 17 14 V 0.04327 169026 0.09416 -2.054E-03

6 50 1 32 31 17 0 4.87451 0.384314 -2.396E-03

6 50 1 5 2 8 0.054902 132725 0.69416 -1906E-03

6 50 1 21 5 14 0.023529 4.545098 0862745 -5270E-03

6 50 1 29 29 27 0.07451 3.4 0.82686 -4.514E-03

6 250 0 53 28 27 0.560784 4.733333 0.082353 -7.982E-05

6 250 1 56 37 17 0270588 3.682353 0.482353 -180E-04

6 250 1 60 20 6 0.09066 1847059 0.572549 -4914E-05

6 250 1 15 55 49 0.02608 4.968627 0.866667 -5245E-05

6 250 1 59 38 38 0.078431 4.2569 0.384314 -4.445E-05
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testfunktia: local

numberof mutation- U— U— optimum
parents rate mar mom vaflance

dimension numberof es.
evaluations mode

2 50 1 24 17 17 0.062745 1141176

2 50 1 17 5 5 0.011765 143925
2 50 1 35 28 2 0117647 3933333

2 50 1 5 3 2 0.12725 2.223529

2 50 0 30 22 14 0.03926 3.980392

2 250 1 79 41 35 0.14902 2.427451

2 250 1 48 36 0 0.003922 1062745

2 250 1 24 5 7 0.070588 4.89026

2 250 1 49 32 24 0.05098 139257
2 250 1 92 64 49 0.003922 1172549

2 450 1 88 24 0 0.058824 2.411765

2 450 1 94 4 3 029415 2.50784

2 450 1 86 5 5 0.376471 3.776471

2 450 1 72 14 6 0.05098 4.89026

2 450 1 27 2 8 0.4 4.63925

2 650 1 89 37 31 0.172549 3.086275

2 650 1 28 17 14 0.564706 2.396078

2 650 1 99 9 3 0.34902 3.337255

2 650 1 65 32 5 0.047059 4.827451

2 650 1 49 30 11 0.011765 4.435294

4 50 1 29 1) 9 0.2549 129608
4 50 1 5 1 1 0.211765 2.99257
4 50 1 22 14 6 0.09804 4.05882
4 50 1 0 5 6 0.52941 1141176

4 50 1 5 0 2 025686 3.94902

4 250 1 65 63 57 0.027451 185686
4 250 1 47 35 33 0.50392 327451

4 250 1 98 51 5 0.368627 3.588235

4 250 1 39 35 2 0.2549 3.368628

4 250 1 30 9 9 0.09418 3.509804

4 450 1 25 0 4 0.2549 4.68627
4 450 1 26 2 5 0.03273 169096
4 450 1 tO 9 8 0 4262745
4 450 1 39 11 9 0.011765 132725
4 450 1 62 39 32 0 2.678431

4 650 1 46 17 14 0.09608 1235294

4 650 1 27 22 5 0b07843 2286274
4 650 1 54 33 8 0.070588 4294117

4 650 1 34 0 13 0.023529 1203922
4 650 1 73 52 27 0247059 3.384314

6 50 1 29 13 9 0.2549 129608
6 50 1 5 1 1 0211765 2.99257
6 50 1 22 14 6 0.09804 4.05882
6 50 1 9 9 6 0.52941 1141176

6 50 1 5 1) 0 025686 3.94902

6 250 1 65 63 57 0.027451 185686
6 250 1 47 35 33 0,80392 3.27451

6 250 1 98 51 5 0.368627 3.588235

6 250 1 39 35 13 0.1549 3.368628

6 250 1 30 2 9 0.09415 3.509804

6 450 1 25 13 4 0.2549 4.68627
6 450 1 26 2 5 0.03273 169026
6 450 1 11) 9 8 0 4.262745

6 450 1 39 11 9 0.011765 130725

6 450 1 62 39 32 0 2.678431

6 850 1 46 17 14 0.09608 1235294

6 650 1 27 22 5 0.007843 2286274
6 650 1 54 33 8 0.070588 4294117

6 650 1 34 0 0 0.023529 1203922

6 650 1 73 52 27 0.247059 3.384314

0.6 -4.329E400
0.74902 -2.379E'.OO
0.14902 -8.390E400
0.84307 -125E401
0.270588 •1039E401

0.066667 -4.617E-01
0.403922 -2.868E-01
0.647059 -4.549E-01
0282353 -4.433E-01
0.858824 4.065E-02

0,64327 -2.5E-02
0.50392 -7.834E-02
0.517647 -1396E-01
0.30726 -2.363E-01
023073 -2.326E-02

0,34902 -2.640E-02
0.4 -5.422E-03
0.03333 -8.534E.03
0.09415 -3.707E-02
0.07451 -VOOE-03

0.09026 .6.905E402
0.09418 -7.603E402
0.117647 -7,099E402
0.854902 -7.960E'02
0.878431 -1014E403

0.32549 -158E402
0.56863 -135E402
090261 -2.462E402
025686 •1214E102
0.776471 -2.036E402

0 058824 -7239E'Ol
0.2549 -1295E402
0.227451 -5.906Ei01
0.635294 .172E401
0603922 -4.69E401

0.298039 .1452E401
0.2942 -4.827E401
0.9257 -4.343E401
0.266667 -4.487E401
0.388235 -4,997E401
0.09056 -6.905E402
0.09415 -7603E402
0.117647 -7.099E402
0,854902 .7.960E402
0.878431 -1014E403

0.32549 -158E402
0.56863 -135E402
0.90961 -2.462E402
025686 .12%E402
0.77647 1 -2.036E402

0.058824 -7239E'Ol
0.2549 -1295E402
0227451 -5,906E401
0.635294 -172E401
0.603922 -4.69E401

0298039 .L452E401
02942 -4.827E401
0.0257 -4.343E401
0.266667 -4.487E401
0.388235 -4.997E401
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appendix C: Implementatie van het korte termijn
bloeddrukregulatie model

Model
shnun

Btat4jt
Va1Li6 (IPFM)

Adds fBfs to
Umeserles

9pectmJana'sL9
of the &nes&es

Selec&'n of
variables (band
vakies etc.)

Eerst wordt het korte termijn bloeddrukregulatie model in de thai van TUTSIM vertaald.
TUTSIM is een programmataal die speciaal ontwikkeld is om continue systemen te
modelleren. Dat betekent dus dat simulaties in TUTSIM resulteren in een continue signaal.
Om hiervan de hartslagvariabiliteit te onderzoeken, moet het signaal via TUTCAR eerst

omgezet in een beat-to-beat signaal.
SpeedIBI vertaalt dit vervolgens in een tijdreeks van IBI's(= tijd tussen hartslagen) en het
programma CARSPAN bepaalt dan van die tijdreeks de spectra.
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