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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen 
ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 
utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket 
bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos 
utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter 
examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som 
medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom 
programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara 
anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad 
systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. 
Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel 
kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 
forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 
avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 
och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 
huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt 
(t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även 
presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett 
examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas 
även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och 
eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract 
 

Drones are growing popular and so is the research within the field of autonomous drones. 

There are several research problems around autonomous vehicles overall, but one interesting 

problem covered by this study is the autonomous manoeuvring of drones. One interesting path 

for autonomous drones is through deep reinforcement learning, which is a combination of 

deep neural networks and reinforcement learning. Problems that researchers often encounter 

within the field stretch from time consuming training, effective manoeuvring to problems with 

unpredictability and security. Even high costs of testing can be an issue. With the help of 

simulation programs, we are able to test algorithms without any concerns to cost or other real-

world factors that could limit our work. Microsoft’s own simulator AirSim lets users control 

the vehicle in their simulator through an application programming interface, which enables 

the possibility to test a variety of algorithms. The research question addressed in this study is 

how can the pre-existing reward function be improved on avoiding obstacles and move the 

drone from start to goal. The goal of this study is to find improvements on AirSim’s pre-

existing Deep Q-Network algorithm’s reward function and test it in two different simulated 

environments. By conducting several experiments and storing evaluation metrics produced by 

the agents, it was possible to observe a result. The observed evaluation metrics included the 

average reward that the agent received over time, number of collisions and overall 

performance in the respective environment. We were not successfully able to gather enough 

data to measure an improvement of the evaluation metrics for the modified reward function. 

The modified function that was created performed well but did not display any substantially 

improved performance. To be able to successfully compare if one reward function is better 

than the other more research needs to be done. With the difficulties of gathering data, the 

conclusion is that we created a reward function that we can’t tell if it is better or worse than 

the benchmark reward function.   
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Sammanfattning 
 

Inom det heta forskningsområdet med självflygande drönare sker det en kontinuerlig 

utveckling både inom forskningen och inom industrin. Det finns flera forskningsproblem 

kring autonoma fordon, inklusive autonom styrning av drönare. Ett intressant spår för 

autonom styrning av drönare, är via deep reinforcement learning, dvs. en kombination av 

djupa neuronnät med reinforcement learning. Problemen som ofta uppkommer är 

tidskrävande träning, ineffektiv manövrering och problem med oförutsägbarhet och säkerhet. 

Även höga kostnader kan vara ett problem. Med hjälp av simuleringsprogrammet AirSim har 

vi fått en möjlighet att testa aktuella algoritmer utan hänsyn till kostnader och andra 

begränsande faktorer som kan utgöra svårigheter för att arbeta inom detta område. Microsofts 

egenutvecklade simulator AirSim tillåter användare att via deras 

applikationsprogrammeringsgränssnitt kommunicera med drönaren i programmet, vilket gör 

det möjligt att testa olika algoritmer. Frågeställningen som berörs är hur kan den existerande 

belöningsfunktionen i AirSim simulatorn förbättras med avseende på att undvika hinder och 

förflytta drönaren från start till mål. Målet med undersökningen är att studera och förbättra 

AirSims existerande Deep Q-Network algoritm med fokus på belöningsfunktionen och testa 

den i olika simulerade miljöer. Med hjälp av två olika experiment som utförts i två olika 

miljöer, observerades belöningen, antalet kollisioner och beteendet agenten hade i simulatorn. 

Vi lyckades inte få fram tillräckligt med data för att kunna mäta en tydlig förbättring av den 

modifierade belöningsfunktionens utvärderingsmått, dock kan vi säga att vi lyckades utveckla 

en belöningsfunktion som presterar bra genom att den undviker hinder och tar sig till mål. För 

att kunna jämföra vilken av belöningsfunktionerna som är bättre, behövs mer forskning inom 

ämnet. Med de problem som fanns med att samla in data är slutsatsen att vi inte lyckades 

förbättra algoritmen då vi vet inte om den presterar bättre eller sämre än den existerande 

belöningsfunktionen. 
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1 Inledning 
 

Inom det heta forskningsområdet autonoma fordon sker det en kontinuerlig utveckling både 

inom forskningen och inom industrin. Det finns flera forskningsproblem kring autonoma 

fordon, inklusive autonom styrning av drönare. Ett intressant spår för autonom styrning av 

drönare, är via deep reinforcement learning, dvs en kombination av djupa neuronnät med 

reinforcement learning. 

1.1 Forskningsöversikt och problemmotivering 

Målet med autonoma system är att de ska kunna ta sig från en startpunkt till ett mål utan att 

det uppstår problem på vägen. Det intressanta med självstyrande agenter är att de ska bli bra 

på att undvika kollisioner med andra föremål vilket naturligt leder till en större säkerhet och 

sannolikhet att man når målet. En agent är ett autonomt program som utför handlingar i en 

miljö (Matiisen 2015). Blir självstyrande drönare en verklighet finns det kanske längre inget 

behov av mänskliga förare. Det är möjligt att självkörande fordon kommer underlätta mycket 

av problemen som finns idag med att det blir köer och att folk gör misstag. Den så kallade 

mänskliga faktorn inom körning av fordon kommer försvinna då människan inte styr fordonet 

på samma sätt som nu och även kommer det bli mer el och mindre fossila bränslen som 

används vilket kommer att minska på växthuseffekten (Björklund F. 2015). Det intressanta 

inom detta område är om man kan förbättra existerande deep reinforcement learning 

algoritmer genom att justera relevanta värden och byta ut viktiga delkomponenter till några 

bättre i dess neuronnät. Inom forskningen kring självflygande drönare används ofta flygspel 

för att simulera tekniken.  

Ett exempel på en sådan open source simulator är AirSim (Microsoft 2017). Simulatorn 

erbjuder realistiska miljöer som kan användas vid forskning kring fordon, fordonsdynamik 

och andra sensorer för en trygg forskning inom autonoma system. Redan 1925 började det 

forskas om att kunna styra ett fordon utan att vara i det. Första dokumenterade körningen var 

1932 med en bil. Denna bilen blev kallad för “Phantom Auto” (The Free Lance Star 1932). I 

tidningen skrev man att detta är en av de mest fantastiska produkterna av modern vetenskap. 

Bilen kunde köra, svänga, tuta och stanna utan att någon satt i bilen, men den blev fjärrstyrd 

från en annan bil bakom (The Free Lance Star 1932). Sedan dess har det gjorts ett flertal 

framgångar som har lett till att det idag finns bilar som, med hjälp av kameror och andra 

sensorer, styr bilen framåt. På senare tid har fokus riktats mot flygande fordon såsom drönare 

och flygplan. Inom fältet finns flera problem att tackla med gällandes autonom styrning av 

fordon, väder, väglag, hinder, regler, lagar och andra oförutsägbara händelser som kan utgöra 

problem som även kan vara säkerhetsrisker. En av säkerhetsriskerna är människan själv då vi 

kan göra saker som en dator inte kan förutspå t.ex. hoppa av trottoarkanten precis framför en 

bil (R.Brooks 2017). Förutom alla externa problem som kan uppkomma gällandes autonom 

styrning finns det även interna problem att lösa. En av dem är träningsdata. Enligt Zhao, 

Huang, Peng, Lam, J. LeBlanc (2016) kan träningen av autonoma bilar förkortas med en 

faktor från 300 till 100 000 med hjälp av ett speciellt program som tränar roboten. Tidningen 

Mcity skriver om detta och säger där att träning som vanligtvis tar 16 miljoner mil i 

verkligheten görs på 16 mil i programmet (2017).  

Det finns många likheter mellan bilar och drönare i forskningsområdet, men flera faktorer 

skiljer dem åt. En drönare har även höjden som ett alternativ att välja när den behöver 

manövrera och även flera andra parametrar som kan påverka den under körningen. Det är 
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intressant att nämna båda fordonen eftersom de är nära relaterade, men studien kommer att 

fokusera på autonoma drönare. 

Vad är det deep Q-learning (DQN) gör som är så märkvärdigt att det lämpar sig för att träna 

autonoma drönare. Främst är det viktigt att nämna att DQN, är en kombination av två olika 

delar. Den första är reinforcement learning som går ut på att träna agenten genom att man 

definierar en belöningsfunktion (eng. reward function). Belöningsfunktionen tilldelar agenten 

en belöning när den utför önskade handlingar (Matiisen 2015). Q-learning är en form av 

reinforcement learning som använder sig av ett Q-värde för att beräkna vilken handling 

agenten ska utföra. Q-värdet är ett mått på den förväntade nyttan (eng. expected utility) av att 

utföra en viss handling i ett visst tillstånd. Det optimala Q(s,a)-värdet är den maximala 

förväntade kumulativa diskonterade belöningen (eng. expected cumulative discounted reward) 

man kan få om man utför en optimal handling a i tillståndet  och därefter följer en optimal 

policy Π*. En optimal policy Π* (a|s), anger den optimala handlingen a i varje tillstånd s. Q-

värdet används för att den hjälper agenten att välja rätt handling. 

Den andra delen i denna kombinationen är ett artificiellt djupt neuronnät. Neuronnätet 

används för att skapa en icke-linjär approximation av Q(s,a)-funktionen, vilket möjliggör Q-

learning på stora (både diskreta och kontinuerliga) tillstånds- och handlingsrymder. Kortfattat 

så blir input till nätet ett tillstånd, i form av olika egenskaper av miljön, som bearbetas och 

outputen från nätet är värdet av handlingarna som kan utföras i tillståndet (Matiisen 2015). 

Anledningen till att DQN lämpar sig bra för just detta problem är just att den kan lära sig 

vilka handlingar den kan utföra och det innebär att algoritmen är ett första steg närmare 

generella algoritmer, vilket har varit svårt tidigare. Att algoritmen är generell betyder att man 

inte behöver specificera algoritmen (strukturen på nätverket) för ett specifikt problem, utan 

den kan användas på olika problem utan större modifikation (Matiisen 2015). 

Autonoma drönare kan vara ett möjligt alternativ till framtida fordon då man inte behöver 

bygga massor av vägar och förstöra naturen. Dock måste de utvecklas och bli bättre än vad de 

är idag, då de inte verkar finnas några tillräckligt bra algoritmer för att kunna användas i 

verkligheten. Kan man få fram bättre autonoma drönare så går det att minska antalet olyckor 

som kan ske i flygtrafiken då man får bort den procentuella chansen på mänskliga fel vilket 

kommer leda till större säkerhet i trafiken. 

1.2 Frågeställning och syfte 

Syftet med arbetet är att vidareutveckla den existerande DQN implementationen för den 

autonoma drönaren i AirSim simulatorn med förändringar av belöningsfunktionen. 

Det finns flera olika frågeställningar som kan skapas utifrån detta till arbetet. Exempelvis kan 

man förbättra existerande implementationer av deep reinforcement learning algoritmen. 

Genom att arbeta med de olika beståndsdelarna av ett djupt neuronnät (struktur, 

aktiveringsfunktion, optimeringsalgoritmer, typ av nätverk, mm) men även genom att 

definiera själva reinforcement learning problemet på ett innovativt sätt (t.ex. vad som utgör en 

belöning) finns det en möjlighet att vidareutveckla existerande algoritmer. Arbetet kommer 

fokusera på dessa olika komponenter för att tillhandahålla ett betydelsefullt komplement till 

existerande kunskap runtomkring autonom styrning av drönare. Det finns många aspekter att 

tänka på kring autonoma system där det finns gott om plats för förbättring. Genom att arbeta 

med belöningsfunktionen får vi fram resultat från en av de viktigaste komponenterna till hur 

bra en autonom drönare kan prestera. Resultatet kan i sin tur användas för att mäta agentens 

prestanda. För att besvara ovanstående problem, definieras forskningsfrågan som: 

Hur kan den existerande belöningsfunktionen i AirSim simulatorn förbättras med avseende på 

att undvika hinder och förflytta drönaren från start till mål? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien lägger fokus på att utveckla en redan existerande DQN algoritm då studien har allt för 

lite tid för att kunna utveckla egna algoritmer som skall utföra liknande uppgifter som redan 

existerande algoritm gör. Rapporten riktar sig till individer med bakgrund inom informatik. 

Denna studien har begränsats till att ändra och sedan testa belöningsfunktionen i AirSim 

simulatorn med enkla hinder som kunde skapas inom tidsramen för detta arbete. Två olika 

miljöer skapades för experimenten, miljöerna är små och relativt simpla eftersom prestanda 

också var en viktig faktor för att studien skulle lyckas, även om en mer realistisk miljö hade 

varit mer givande för resultatet. 

1.4 Disposition 

Teorikapitlet beskriver teorin bakom neurala nätverk, reinforcement learning och DQN 

algoritmen, som används i denna studie. Kapitlet tar även upp relaterade arbeten där tidigare 

forskning nämns, dess resultat och hur detta arbete bidragit till forskningen. 

I Metodkapitlet nämns vilka forskningsmetoder som använts, reflektionerna över detta och 

vilka fallgropar som kan finnas. Det nämns även andra potentiella metoder som hade kunnat 

användas. 

Experimenteringskapitlet går igenom den praktiska processen som har behövts göras för att 

kunna utföra experimenten, hur de ser ut och vilka inställningar som har använts. 

Resultatkapitlet består av utförliga beskrivningar på de utfallen som har uppkommit under 

experimenteringen. 

I Slutsatsen presenteras det slutgiltiga resultatet och hur forskningsfrågan har besvarats. 

I Diskussionskapitlet presenteras våra tankar kring resultaten, reflektioner och andra 

begränsningar som finns med arbetet. Potentiella framtida studier nämns även i detta kapitel.  
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2 Teori 
 

För att ge en klar bild över de komponenter som är involverade i denna studie, kommer detta 

kapitel att beskriva relaterat forskningsarbete och hur vår studie skiljer sig åt. Eftersom DQN 

består av reinforcement learning och neuronnät är det viktigt att kort ta hänsyn till de delarna 

för att få en bra förståelse för hur DQN fungerar.  

2.1 Relaterade arbeten 

Forskning kring autonoma fordon påbörjades tidigt och ett av fallen dokumenterades av 

tidningen The free Lance Star (1932). Forskningen som utfördes tidigt under 1900 talet 

omfattade då dagens bilar och liknade mer fjärrstyrning. Tidningen beskrev det som ett stort 

framsteg att bilen kunde svänga, tuta och stanna (1932). Idag har det skett många framsteg 

kring forskningsämnet och intresset börjar även växa för olika typer av fordon. Ett av dem är 

drönare. Det sker stora framsteg hela tiden och ett av de senaste är deep reinforcement 

learning - en kombination av det bästa från två världar: Neurala nätverk och reinforcement 

learning.  

Emilio Frazzoli, Munther A Dahleh och Eric Feron (2002) skriver i sitt arbete att planera 

vägen för ett autonomt och agilt fordon är ett komplext problem, speciellt om fordonet ska 

använda sig av hela sin manövreringskapacitet. Planeringen som agenten gör behöver ske 

aktivt i “Real-time” och med dagens utveckling inom prestanda har det öppnats nya 

möjligheter att utveckla agenter med hög pålitlighet. 

Även andra system har utvecklats som kan guida fordon på välstrukturerade vägar med 

tydliga markeringar. På dessa vägar kan även fordonet köras med höga hastigheter. Tydliga 

vägmarkeringar läses in och behandlas av ett bildprocesseringssystem. Med hjälp av olika 

beräkningar får systemet fram bilens position relativt till vägbanan (Dickmanns E.D, Zapp A. 

1987). Deras slutsats var att systemet funkar bra men att det behövs bättre datorprestanda. 

Detta arbete är fokuserat på autonoma drönare och inlärning genom visuell input i form av en 

sekvens av bilder från en kamera. I vår studie kommer det inte finnas några markeringar för 

drönaren att följa, bara ett måltillstånd med hinder på vägen. 

Olika forskningsområden har växt fram i samband med utvecklingen av drönare. Vissa 

arbeten täcker autonom styrning. Ett flertal är riktade mot att utforska den etiska aspekten av 

drönare. Roger Berkowitz (2014) skriver om hur det testas att leverera pizza med hjälp av 

drönare. På andra håll arbetas det med att utveckla drönare som kan leverera paket till olika 

ställen. Det finns även forskning som fokuserar på frågan hur etiskt det är att ta ett liv med 

hjälp av autonoma drönare och andra robotar (Johnson A.M, Axinn S. 2013). 

Prathamesh Salaskar, Saee Paranjpe, Jagdish Reddy, Arish Shah (2014) skriver om sensorer 

som används för att upptäcka objekt i närheten av det autonoma fordonet och undvika 

kollision. De berättar om fördelarna och nackdelarna med dessa sensorer. Mängden sensorer 

som används resulterar i en avvägning mellan tid och prestanda. Sensorer är bra att använda 

för att upptäcka objekt. Vår studie kommer att använda sig av en simulerad miljö utan 

sensorer för att upptäcka objekt. Den enda inputen drönaren får från miljön är från en kamera 

och om drönaren har kolliderat. 

Vi har haft svårt att hitta arbeten kring autonoma drönare som tränas i AirSim men det finns 

mycket relaterat, och det finns existerande implementationer som fokuserar på olika områden 

för autonoma drönare, vilket förklarades i inledningen. 
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2.2 Neurala nätverk 

Vladimir Zwass (2017) skriver i Encyclopedia britannica att neurala nätverk är ett sätt för 

datorn att arbeta på ett liknande sätt som det neurala nätverket i den mänskliga hjärnan. Att 

datorprogram arbetar som en människas hjärna är intressant att använda vid problemlösning 

och maskininlärning. Teoretiska basen för neurala nätverk utvecklades år 1943 av Warren 

McCulloch som var en neurofysiolog och matematikern Walter Pitts. 1954 gjordes den första 

simpla modellen på en neuron. Den främsta fördelen med neurala nätverk är att de kan 

emulera hjärnans igenkänningsförmåga. Vladimir Zwass (2017) skriver i sin artikel om hur 

neurala nätverk lär sig genom exponering för olika situationer. Träning av neurala nätverk 

involverar oftast “supervised learning” där varje träningsexempel består av värden för både 

input och önskad output. När nätverket klarar av träningen “tillräckligt” bra så kan den 

användas på riktiga värden.  

Forskare på University of British Columbia skapade ett neuralt nätverk för att förutspå globala 

uppvärmningsmönster. Nätverket tränades på lufttryck- och temperaturdata. Zwass (2017) 

skriver även att neurala nätverk är på framkanten i forskningen kring kognitiv databehandling, 

vars mål är att skapa kognitiva modeller jämförbara med avancerade mentala funktioner hos 

människan. Neurala nätverk används med fördel i system för självkörande fordon då den kan 

emulera hjärnans igenkänningsförmåga. Denna egenskap gör det möjligt för neurala nätverk 

att känna igen saker som träd, vägar och linjer efter träning vilket är en viktig egenskap vid 

körandet av fordon. Stergiou och Siganos (u.å) nämner i Neural networks att neurala nätverk 

används för dess anmärkningsvärda förmåga att härleda meningar från komplicerad eller 

oprecis data, vilket har användningsområde där det är för komplext för människor eller andra 

datortekniker att upptäcka trender eller att extrahera mönster. Stergiou och Siganos nämner 

även i texten hur ett “Feed-forward network” tillåter signaler att färdas åt ett håll, från input 

till output. Det finns även neurala nätverk med olika antal lager. Ett neuralt nätverk utan dolt 

lager har endast ett inputlager och ett outputlager, men det finns även neurala nätverk med ett 

eller flera dolda lager där data blir bearbetad. Ett neuralt nätverk med fler än ett dolt lager 

kallas ett djupt nätverk.  

Ett exempel på neuralt nätverk som används ofta är faltningsnätverk (eng. Convolutional 

Neural Networks). Faltningsnätverk är en typ av neuralt nätverk som används då den kan 

extrahera egenskaper ur en tvådimensionell bild. Faltningsnätverk har många olika 

applikationsområden, bland annat bildklassificering, objektigenkänning och målsökning. 

Goodfellow, Bengio och Courville (2016) skriver att aktiveringsfunktioner används för att 

icke-linjär funktion av de dolda neuronernas outputvärden från en viktad summa av deras 

inputvärden. Neurala nätverk använder sig av lossfunktioner för att kunna mäta felet mellan 

nätverkets faktiska outputvärde och det önskade outputvärdet. Gradienten (partiella derivatan) 

av lossfunktionen med avseende på nätverkets vikter bakåtpropageras genom nätverket, Mean 

Square Error (MSE) är en av de mest använda lossfunktionerna inom regression. 

Optimeringsalgoritmer används för att uppdatera nätverksvikterna för att minimera 

lossfunktionens värde under träningen av nätverket. 

2.3 Reinforcement learning 

I Reinforcement Learning: An Introduction nämner Sutton och Barto (2018) att reinforcement 

learning är lärandet om vad ska göras, hur situationer mappar till handlingar för att maximera 

en numerisk belöningssignal. Agenten som lär sig vet inte vilken handling att ta i olika 

situationer, utan agenten måste istället utforska vilken handling som maximerar belöningen 

genom att testa de olika handlingarna i varje tillstånd. I de mest intressanta och utmanande 
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fallen påverkar inte handlingen bara den direkta belöningen och nästkommande tillstånd, utan 

även framtida belöningar och tillstånd. Reinforcement learning uppkom från två olika 

inriktningar innan de sammankopplas. Sutton och Barto (2018) nämner att den ena 

inriktningen är om inlärning med försök och fel och den andra är om optimal kontroll och 

dess lösning med användning av värdefunktioner och dynamisk programmering. Enligt Sutton 

och Barto (2018) så uppkom idéen om "trial and error" redan på 1850 talet av Alexander Bain 

i hans diskussion om lärandet av "grouping and experiment" men mer precist efter Conway 

Lloyd Morgans observationer av djurens beteende där han använde termen "försök och fel". I 

texten nämner Sutton och Barto att reinforcement learning skiljer sig från “supervised 

learning” och även “unsupervised learning”. Författarna nämner att reinforcement learning 

har en utmaning i form av avvägningen mellan utforskning och exploatering. ”To obtain a lot 

of reward, a reinforcement learning agent must prefer actions that it has tried in the past and 

found to be effective in producing reward. But to discover such actions, it has to try actions 

that it has not selected before.” (Sutton & Barto, s2 2018). I dessa två meningar säger 

författarna att en agent måste föredra handlingar som har prövats innan och visat sig ge 

mycket belöning. Detta då en reinforcement learning agent vill få så mycket belöning som 

möjligt, vilket man kan se i Figur 1. Men en agent måste även utforska icke-optimala 

handlingar då och då för att eventuellt upptäcka bättre handlingar. Dilemmat som Sutton och 

Barto skriver om är att ingen av utforskning och exploatering kan användas exklusivt utan att 

misslyckas med deras uppgift. I texten skriver de även om att reinforcement learning är en 

beräknad metod för förståelse och automatiserad måldriven inlärning samt beslutsfattande. 

En typ av reinforcement learning är Q-learning som är en modellfri variant av reinforcement 

learning. Watkins och Dayan skriver om Q-learning och beskriver den som modellfri 

reinforcement learning som också kan ses som en metod av asynkron dynamisk 

programmering. Q-learning ger agenter förmågan att genom lära sig att agera optimalt i 

Markovska områden genom upplevelse av konsekvenser av handlingar utan att bygga upp 

kartor av områden. Q-learningsfunktionen återges i Formel 2.1 enligt Matiisen (2015). Han 

förklarar även att man ska se på funktionen som “bästa möjliga resultatet vid slutet av spelet 

efter att ha gjort handling A i tillstånd S’’. 

 

𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) = 𝑚𝑎𝑥𝜋 𝑅𝑡+1     (2.1) 
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Figur 1 visar det generella konceptet med reinforcement learning (Marutitech, u.å) 

 

 

I texten skriver Sutton och Barto (2018) att reinforcement learning använder det formella 

ramverket av Markovska beslutsprocesser (eng. Markov Decision Process - MDP) till att 

definiera interaktionen mellan en lärande agent och dess miljö i termer om tillstånd, 

handlingar och belöningar. Det nämns även att ramverket är gjort för att vara en enkel väg att 

representera nödvändiga funktioner för artificiella intelligensproblem. De skriver även om 

formaliseringen av problem av reinforcement learning med användning av idéer från teorin 

om dynamiska system, speciellt, som optimal kontroll av partiellt observerbara Markovska 

beslutsprocesser. Markovska beslutsprocesser är gjorda för att specifikt inkludera dessa tre 

aspekter: uppfattning, handling och mål. Sutton och Barto (2018) nämner även att Markovska 

beslutsprocesser är en matematiskt idealiserad form av reinforcement learning problem där 

precist teoretiska redogörelser kan göras. Dem skriver även att när en reinforcement learning 

struktur är formulerad som en interaktion mellan agent och miljö där de interagerar över ett 

antal tid steg, där handlingar är gjorda av agenten, tillstånden är basen för att göra val och 

belöningar är bas för att evaluera val. Allt som agenten innehåller är helt känt och kontrolleras 

av agenten, allt utanför är okontrollerbart men kanske eller kanske inte är helt känt, och med 

väl definierade övergångssannolikheter utgör den en Markovsk beslutsprocess. I texten nämns 

även ändlig MDP som en MDP med en begränsad mängd tillstånd, handlingar och 

belöningssätt. “The theory of MDPs evolved from efforts to understand the problem of making 

sequences of decisions under uncertainty, where each decision can depend on the previous 

decisions and their outcomes.” (Sutton & Barto, s55 2018). Sutton och Barto menar här att 

MDP teorin utvecklades från forskning kring att förstå problemet av sekventiella beslut under 

osäkerhet, där varje beslut kan vara beroende av tidigare beslut med tillhörande utfall. 

Reinforcement learning använder sig av en belöningsfunktion för att hjälpa agenten att röra 

sig i världen och enligt Murphy (1998) kan man belöna/straffa agenten beroende på om den 

gör något som anses vara bra för att kunna ta sig runt i världen eller om den gör något dåligt 

som till exempel krocka. 
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2.4 Djupa neurala nätverk med Q inlärning 

I General Video Game AI: Learning from Screen Capture (2017) skriver Kunanusont, Lucas 

och Pérez-Liébana att Djupa Q-nätverk består av två komponenter, ett djupt faltningsnätverk 

och Q-learning. Det faltningsnätverket är ansvarig för att extrahera egenskaper från bilderna. 

Strukturen på ett neuralt nätverk visas i Figur 2.  

 

 

 
Figur 2 visar ett exempel på hur ett neuralt nätverk kan se ut (Nielsen, 2017) 

 

 

Q-learning komponenten tar de extraherade egenskaperna för en bild, vilka representerar ett 

tillstånd, evaluerar tillstånds-handling och därmed beräknar Q(s,a)-värdet för varje handling. 

Kunanusont et.al. (2017) nämner att ett vanligt faltningsnätverk består av sex lager varav ett 

input lager och ett output lager alla lager är kopplade sekventiellt. Kunanusont et.al. (2017) 

skriver om processen och vad de olika lagren gör. Det första lagret tar emot förbehandlade 

skärmdumpar och skickar vidare dem till det första dolda lagret. De tre första dolda är 

faltningslager och det sista lagret är ett fullt kopplat tätskiktslager. Det sista lagret är 

outputlagret och har lika många neuroner som möjliga handlingar i det nuvarande tillståndet 

(se Figur 3). 
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Figur 3 Processen med att omvandla en bilds pixlar till möjliga handlingar (Santos, 2018) 

 

 

2.5 Simulering 

Verklighetens problematik kring tid och kostnader påverkar i stor grad testandet och utgör en 

svårighet för utveckling av autonoma fordon (Shital Shah, Debadeepta Dey, Chris Lovett, 

Ashish Kapoor 2017). Problemet ligger i att man behöver samla en stor mängd data som 

består av träningsdata från olika miljöer med olika omständigheter som kan påverka fordonet, 

detta återspeglar de olika miljöerna fordonet kan befinna sig i verkligheten. En annan 

problematik kring detta är även kostnader som kan bli höga om man behöver införskaffa 

fordon och relevant utrustning. Det är inte helt främmande heller att fordonet kan krocka och 

göra oförutsägbara saker som både är en säkerhetsrisk och kostnadsrisk.  

Det finns ett bra sätt att kringgå problemen som uppstår med forskning kring autonoma 

fordon och det är genom att ta del av en simulator. En simulator som är just anpassad för detta 

forskningsområde är AirSim (2017). Simulatorn utvecklades specifikt för att lösa dessa 

problem som kan utgöra ett forsknings hinder för forskare som kanske varken har all tid i 

värden eller andra resurser som hade kunnat behövas i den verkliga miljön för att utföra sina 

tester. Microsoft som ligger bakom AirSim har även tillhandahållit en bil och en drönare i 

simulatorn som kan användas till att forska, det går även att lägga till andra önskvärda 

fordonsmodeller om det behövs (2017).  

AirSim är byggd på Unreal Engine motorn som tillhandahåller en kraftfull grafik som 

efterliknar verkligheten och ger möjlighet till träning av autonoma fordon som härmar 

verkligheten. Med hjälp av realismen i grafiken som medföljer simulatorn, efterliknar bilderna 

som extraheras från miljön det som kan påträffas i verkligheten och med hjälp av detta kan 

autonoma fordon efteråt testas i verkligheten med liknande resultat (2017).  
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3 Metod 
 

De metoder och verktyg vi använt oss av för att på ett lyckat sätt utföra detta forskningsarbete 

finns beskrivet i detta kapitel. Vi motiverar även valda metoder, våran reflektion över detta 

och hur vi har genomfört arbetet. Detta kapitel kommer även att kort behandla etiska aspekter 

och risker som finns med arbetet. 

3.1 Undersökningsmetod 

Studien utfördes med en kvantitativ karaktär då arbetet baserar sig på en insamling av data 

och experiment mellan två olika belöningsfunktioner. Tester med dessa belöningsfunktioner 

producerade den data som behövdes för att komma fram till ett resultat. Vi kombinerade 

experiment med en observation över beteendet algoritmerna hade i miljön som användes i 

simulationen. Strukturerad observation används ofta i experiment, speciellt när man mäter 

olika variabler. Det är inte ovanligt att man använder observation för att se olika beteenden 

(Robson, C. & McCartan, K 2016, s333). Experiment används när man vill testa nya saker 

och se vad som händer med resultatet (Robson, C. & McCartan, K. 2016, s112). För att utföra 

studien krävdes även en intensiv forskning inom respektive områden som inriktar sig inom 

autonoma fordon och AirSim simulatorn (Microsoft 2017).  

Experiment används oftast då man vill studera ett systems beteende i en kontrollerad miljö. I 

detta fallet en agents beteende (Robson, C. & McCartan, K. 2016, s112). Agenten är 

programmerad till att få belöning när den gör det den ska, på så sätt vet vi att det finns en 

stark koppling mellan prestation och ackumulerad belöning, för att stärka resonemanget kan 

man koppla till flera andra parametrar: når den mål tillståndet och antal kollisioner. Alla dessa 

värden går att få ut och de ger belägg för prestandan en agent har, därför är experiment en 

lämplig datainsamlingsmetod. Alternativt skulle det vara möjligt att skapa enkäter där en 

utvald grupp hade kunnat observera de olika tränade agenterna för att sedan avgöra vilken de 

tyckte presterade bättre i olika frågor. Problemet med detta är att det hade varit tidskrävande 

och de värden som ger en indikation på hur agenterna beter sig, hade ignorerats. 

3.2 Undersökningsprocess 

En redan existerande algoritm som följde med AirSim simulatorn används i undersökningen i 

jämförelse med en egen modifikation på dess belöningsfunktion, med utförda optimeringar. 

Bilder som extraherades ut från AirSim miljön, används som input för att träna dem. 

Simulatorn erbjuder realistiska miljöer som kunde användas vid forskning runt fordon, 

fordonsdynamik och andra sensorer för en trygg forskning inom autonoma system som sedan 

kunde användas utanför simulatorn, pga. den simulerar verkligheten (Microsoft 2017).  

Arbetet utfördes i Microsofts simulator AirSim som valdes till detta arbetet då det är open 

source. Det fanns andra simulatorer att använda men de flesta kostade pengar vilket arbetet 

inte hade budget för. För att vi skulle kunna köra drönaren i AirSim utan att använda en 

handkontroll behövdes en lämplig programmeringsmiljö t.ex. Visual Studio 2015 eller 

PyCharm i kombination med en python interpretator för att kunna kompilera python kod. För 

att använda simulatorn var man tvungen att gå till Microsofts konto på Github där det fanns 

instruktioner om hur man fick tillgång till simulatorn. 

3.2.1 Datainsamling 

De värden som ligger i fokus i observationen är den belöningen agenterna får över tid och hur 

många gånger de når måltillståndet. Får en av agenterna ett tydligt och konstant högre värde 
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än den andra ger detta en indikation på att den lär sig göra det som ger bäst belöning, vilket 

skall vara att nå målet utan att kollidera. Ett annat värde värt att observera är tiden det tar 

innan agenten börjar bete sig på önskat sätt och undviker kollisioner. Även antalet kollisioner 

är något som också kommer att observeras för att se hur det relaterar till prestationerna. 

För att utföra experimenten behövdes två olika miljöer skapas i Unreal Engine med AirSim 

plugin. Den ena miljön skulle vara en enklare miljö med fyra väggar och en stolpe i mitten 

samt ljuskälla för att få fram konturer på de objekt som fanns. Anledningen till att en sån 

miljö är bra att använda är för att den inte ställer för stora krav på agenten. Det går att göra 

justeringar och på ett snabbt sätt se om agenten är på rätt spår. Annars kan det spenderas 

mycket tid på ett felaktigt spår där man fokuserar på något som inte funkar som det är tänkt. 

Den andra miljön är strukturerad för att vara lite mer komplex, men inte heller för stor. Syftet 

är att drönaren ska manövrera mellan pelare både till höger och vänster innan den kan nå sitt 

mål. 

flera experiment sattes upp se Kapitel 4 Experiment, där vi i första experimentet använde oss 

av den simpla miljön för att testa ifall agenten kan undvika hinder och når sitt måltillstånd. 

Lyckas första experimentet ger det en antydan på att agenten är på rätt spår och gör det den 

ska. Vid experiment två ligger det mer fokus på att se hur agenterna presterar mot varandra i 

en mer komplex miljö. Resultaten som produceras av experimenten används sedan för att dra 

en slutsats. 

3.2.2 Belöningsfunktionen 

Anledningen till att studien fokuserar på belöningsfunktionen är för att de ligger i grund till 

vilka handlingar agenten väljer att göra. Hur agenten väljer att bete sig kommer från 

möjligheten att belöna eller straffa agenten beroende på om den gör något som anses vara bra 

för att kunna ta sig runt i världen, eller om den gör något dåligt som till exempel krocka 

(Murphy 1998). 

I algoritmen gjordes experiment på belöningsfunktionen som berättar för agenten vilken 

handling som maximerar den förväntade belöningen. Som tidigare nämnt är 

belöningsfunktionen den funktion som har störst påverkan på resultatet från algoritmen som 

kan ändra beteendet hos agenten. Därför fokuserade arbetet på denna delen. En bra 

belöningsfunktion kan lösa många av problemen som finns med ett autonomt fordon. Området 

arbetet fokuserar på är om man kan ändra vad som är en bra handling och vad som är en dålig 

handling genom att definiera en lämplig belöningsfunktion. 

Experimenten gjordes med två olika implementationer av belöningsfunktionerna se kod 2 & 3 

(bilaga A) med samma hyperparametrar som återfinns i Tabell 1. Den första 

implementationen Kod 2 (bilaga A) är den som fanns med i koden från början medan Kod 3 

(bilaga A) är den som skapades för att förbättra och jämföra mot original 

belöningsfunktionen. Den modifierade belöningsfunktionen använde måltillstånd, krockstatus 

och agentens hastighet för att aktivt ge belöning om den rörde på sig och om den rörde sig åt 

det hållet som måltillståndet befinner sig. Målet var att det skulle leda till en förbättrad 

belöningsfunktion då fler variabler kan leda till bättre belöning genom att ge belöning och 

bestraffning för saker som är relevant för problemet.  

3.2.3 Resultatanalys 

För att få ett användbart resultat från AirSim, behövde båda modellerna tränas i samma miljö 

med samma omständigheter. Det är en viktig del för att hålla en konsekvens och få ut resultat 

som besvarar frågeställningen som ställts i denna studie. Med hjälp av flertal experiment 
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kunde vi se skillnaden på modellerna genom att titta på belöningen agenterna fick över tid. En 

högre belöning ger oss en indikation på att agenten gör det den ska. 

Metoderna som används är de enda som upplevdes relevanta till studiens frågeställning 

eftersom det används en simulatormiljö är det t.ex. inte relevant att gå ut och ställa frågor till 

andra människor då arbetet endast går ut på att förbättra den existerande algoritmens 

belöningsfunktion. Mycket av tiden för arbetet gick åt till att läsa och förstå algoritmen så att 

det kunde arbetas med relevanta variabler.  

För att kunna analysera resultatet användes grafer för att göra jämförelsen till en simpel 

procedur, med en direkt jämförelse på de nyckelvärden som används i denna studie för att 

avgöra prestandan på belöningsfunktionerna. 

3.3 Reflektion 

Att använda experiment passade jämförelsestudien bra eftersom det är ett bra sätt att kunna 

jämföra två olika algoritmer och deras resultat. Med hjälp av en observation får vi även en bra 

inblick i hur agenterna beter sig i respektive miljö. 

Arbetet skulle kunna använda sig av intervjuer som kvalitativ metod istället för observation 

och gå ut i samhället och fråga individer vad de tycker är en bra autonom drönare för att få 

andra perspektiv på vad som definierar en bra autonom drönare. Problemet med detta är att vi 

inte skulle använda oss riktigt av den data algoritmerna producerade som gav oss en 

indikation på hur de betedde sig i simulationen. Slutsatsen blev att studien skulle genomföras 

med en observation i kombination med experiment.  

Fördelen med observation är dess direkthet. Man har möjligheten att titta på hur någon beter 

sig istället för att kolla på andra begränsande faktorer som: hur den observerade ser på saker, 

hur den känner sig, etc. Fokuset ligger istället på handlingarna. Data som produceras från en 

observation kan ofta komplettera data från nästan alla andra tekniker (Robson, C. McCartan, 

K. 2016, s320). Fördelen att vi kunde kombinera observation med andra tekniker gav oss 

möjligheten att kombinera det med experiment. Fördelen med experiment är dess fokus. 

Experiment ger en fokuserad studie som behandlar ett fåtal variabler, vilket gör arbetet lättare 

genom att ha koll på mindre antal variabler (Robson, C. & McCartan, K. 2016, s113). 

Författarna fortsätter med att skriva för att kunna göra experiment måste du veta exakt vad det 

är du ska göra innan du gör det. Detta kan ses som en svårighet med att göra experiment vilket 

gör det till en nackdel (Robson, C. & McCartan. K. 2016, s113). Ett stort problem med att 

göra experiment i verkligheten är att du oftast bara har outvecklad teori.  

Det viktiga här när vi samlar in data är att det går att skapa ett tydligt mönster efteråt. Det är 

en risk om vi inte lyckas strukturera data riktigt, vilket får till följd att det kan bli svårt att 

svara på frågeställningen. En viktig punkt är att de värden vi samlar kanske visar sig vara 

svåra att mäta. Vi försökte minska den risken genom att mäta alla de värden som vi upplevde 

var viktiga.  

Utöver de datainsamlingsmetoder vi använder oss av är det även viktigt att vi behandlar 

algoritmerna på ett koncist sätt för att hålla arbetet ärligt och med integritet för att kunna hålla 

någon slags validitet. Det finns heller ingen annan privat information som presenteras 

någonstans i detta arbete. All information som använts är allmänt tillgängligt information. 
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4 Experiment 
 

I detta kapitel beskrivs de experiment som utfördes baserat på de beskrivningar som finns 

under metodkapitlet. I kapitlet beskrivs hur experimenten praktiskt har utförts med 

användningen av miljöerna, samt vilka parametrar som används vid utförda experiment. 

Experimenten genomfördes på en agent åt gången. 

4.1 Förarbete 

Det utfördes två olika experiment i denna studie för att svara på frågeställningen som ställdes 

i introduktionskapitlet: 

Hur kan den existerande belöningsfunktionen i AirSim simulatorn förbättras med 

avseende på att undvika hinder och förflytta drönaren från start till mål? 

För att experimenten skulle kunna utföras på ett lämpligt sätt behövdes det en förändring i 

algoritmens handlingar då det var mer lämpligt att drönaren bara kunde förflytta sig åt det 

hållet som kameran på drönaren var riktad åt, vilket var drönarens enda riktiga sensor i 

simulatorn. Ändringar gjordes så att drönaren bara kunde utföra tre olika handlingar: vrida 

höger respektive vänster samt kunna åka framåt. Anledning till att detta var passande var för 

att det är kontraintuitivt att använda bilder framifrån, till att träna agenten när det sker en 

kollision bakifrån.  

Vid skapandet av miljöerna användes ett existerande Unreal engine projekt som hade AirSim 

plugin. Det projektet hade en miljö som kunde förändras så att den var bättre anpassad till 

arbetet som utförts i denna studie enligt de beskrivningar som finns i metodkapitlet. För att 

använda oss av miljöerna behövdes projekten med rätt miljö inställd, paketeras för att sedan 

enkelt kunna användas utanför Unreal engine.  

4.2 Experiment design 

Experimenten utfördes i två olika världar där den första hade som mål att testa 

belöningsfunktionerna och se om agenterna klarade en simpel miljö med endast ett hinder i 

vägen mellan start och mål.  Med hjälp av denna miljön gick det fortare att träna agenten, 

snabbt se resultat för att senare gå vidare till en komplexare miljö. Det är där den andra miljön 

kommer in. Den har ett flertal hinder uppsatta för att träna och testa ett lite mer komplext 

beteende från drönaren, där både manövreringar till höger och vänster kommer behöva göras 

för att undvika hinder på vägen och nå måltillståndet.  

I det första experimentet användes först den enkla miljön med endast ett hinder uppsatta 

mellan startpunkt och målpunkt. Drönaren skall kunna navigera sig genom en specifik värld 

tills dess att den når sin slutposition, med andra ord målpunkten. Strukturen på de två 

miljöerna som användes i experimenten demonstreras i Figur 4 och Figur 5. 
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Figur 4 Vy över hur den första miljön ser ut som drönaren ska flyga i. 

 

 

 

Andra experimentet utfördes i en mer komplex miljö som visas i Figur 5. Fokuset här låg 

istället på att se hur snabbt agenten konvergerar mot det önskvärda beteendet genom att 

behöva navigera i en mer komplex miljö med ett flertal hinder uppsatta. Målet är att agenten 

ska få en mer omfattande träning där den behöver navigera både höger och vänster ett flertal 

gånger innan den når måltillståndet.  

De variabler som låg i fokus under experimenten var: 

● Summan av belöningen agenterna får över tid efter varje 100 episoder. 

● Antalet gånger agenten når målet. 

● Totalt antal kollisioner som sker för varje agent. 
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Figur 5 Vy över hur den andra miljön ser ut som drönaren ska flyga i. 

 

 

4.3 Genomförande av experiment 

Experimentet påbörjades med att träna den medföljande DQN algoritmen från AirSim 

simulatorn och spara resultatet. Efteråt testades algoritmen med de modifikationer vi gjorde 

på belöningsfunktionen. Det var viktigt att spara de nätverk som tränades för att slippa börja 

om träningen. Det var även viktigt att hålla koll på hela träningsprocessen för att se till att 

utvecklingen blev dokumenterad för att få ett resultat som kunde jämföras.  

I experimenten exkluderade vi möjligheten för drönaren att förflytta sig lodrätt, eftersom detta 

gjorde att drönaren hamnade ovanför de hinder som fanns uppsatta i miljön de testades i. Vid 

varje kollision var det också viktigt att drönaren började om från startpositionen. Anledningen 

till att drönaren behöver börja från startpositionen i varje episod är för att den ska utgå från 

samma position under varje episod och lära sig navigera igenom världen från den 

startpunkten. Drönaren tränades i episoder vilket är en omgång från startpositionen till 

slutpositionen eller till positionen där drönaren kraschar. 

4.3.1 Datainsamling 

Det skapades ett antal globala variabler för att kunna spara belöningen, tiden, kollisioner och 

antalet gånger agenten nådde måltillståndet. För att sedan kunna spara undan och komma åt 

resultaten från dessa variabler skapades kod för att spara till en excel fil se kod A.1. När det 

var sparat till filen kunde det enkelt skapas grafer utifrån den insamlade data för att visa 

resultaten. Genom att spara belöningssumman efter varje episod, kunde resultatet jämföras för 

att se om det skedde en ökning över tid. De förväntningar författarna har är att få en klar bild 

som visar ett tydligt mönster där det går att urskilja de två belöningsfunktionernas prestation. 

4.3.2 Belöningsfunktionens parametrar 

Experimenten kördes genom att använda hyperparametrarna som beskrivs i Tabell 1. 

Experimenten fortsatte med att låta en agent tränas under en längre tid, samtidigt som agenten 

tränades skrevs de värden som beskrivs i datainsamlingen till en excel fil för att enkelt få fram 

ett resultat.  

Parametrarna “goalState”, “init X, Y, Z”, “goalDistance” och “goalReward” var de som 

modifierades till den nya belöningsfunktionen då de spelar stor roll i agentens beteende. 

Original belöningsfunktionen mätte en distans från en startposition som gav belöning så länge 

agenten höll drönaren inom den distansen, detta var den enda unika belöningen som agenten 

fick förutom när drönaren kolliderade. Den modifierade fick belöning på om den rörde sig, 

om den tog sig närmare målet och om agenten nådde måltillståndet så fick den en 

“terminalreward” på 1000 och då avslutades även episoden.  
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Experimenten har ett antal standardinställningar hyperparametrar, vars värden återges i Tabell 

1. 

 

 

 

Tabell 1: Hyperparametrar, med värden, som används i experimenten. 

 

Parameter namn  Parameter info Parameter värde Default värde 

nb_actions parametern 

innehåller antalet 

drag agenten kan 

göra 

3 5 

gamma diskonteringsfaktor  0.99 0.99 

explorer explorer innehåller 

vilken typ av 

utforskare som 

används i träningen 

LinearEpsilonAnneal

ingExplorer 

LinearEpsilonAnneal

ingExplorer 

learning_rate parametern står för 

vilken hastighet som 

agenten ska lära sig  

0.00025 0.00025 

momentum parametern 

innehåller 

momentumet för 

inlärningen 

0.95 0.95 

minibatch_size parametern 

innehåller antal 

träningsfall som 

varje SGD 

uppdatering beräknar  

16 16 

memory_size storleken på minnet i 

algoritmen 

500000 500000 

train_after parametern 

innehåller ett 

tröskelvärde för när 

träningen kan 

avslutas? 

10000 10000 

train_interval parametern 

innehåller värde för 

antal 

träningsintervall 

4 4 
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target_update_interv

al 

 parametern 

innehåller värde som 

berättar efter hur 

många träningar som 

andra värden ska 

uppdateras 

10000 10000 

monitor parametern 

innehåller om en 

monitor(skärm) 

används eller inte 

True True 

_goal_state parametern 

innehåller mål 

tillståndet 

Experiment 1: 

[3.55265, 4.0225] 

Experiment 2: 

[1.55265, 12.0225] 

Original 

belöningsfunktionen 

har ingen goalstate 

InitX, InitY, initZ parametrarna 

innehåller 

tillsammans 

starttillståndet  

Experiment 1:  

X -3.55265 

Y 4.0225 

Z -2.0225 

Experiment 2: 

X 1.55265 

Y 0.0225 

Z -2.0225 

InitX -.55265 

InitY -31.9786 

InitZ -19.0225 

goalDistance avståndet till 

målpositionen från 

nuvarande position 

inget specifikt ändras 

beroende på hur 

drönaren flyger 

Original 

belöningsfunktionen 

har inte goalDistance 
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5 Resultat 
 

Resultaten från experimenten presenteras här med beskrivningar och förklaringar. Det viktiga 

här är att evaluera varför resultaten blev som de blev och återkoppla till frågeställningen. De 

värden som visas här är de som nämns i Kapitel 4 Experiment. Resultaten presenteras i detta 

kapitel med en direkt jämförelse mellan original- och modifierad belöningsfunktion. 

De variabler som mättes i varje experiment var: 

● Summan av belöningen agenterna får över tid efter varje 100 episoder. 

● Antalet gånger agenten når måltillståndet. 

5.1 Experimentering i värld 1 

Det första måttet som valdes till att mäta prestandan på belöningsfunktionen var antalet 

gånger agenten når mål i världen som den körs i (Figur 6). Första måttet är efterföljt av 

medelbelöningen agenten får från respektive belöningsfunktion (Figur 7). 

 
Figur 6 visar antalet gånger agenten nått måltillståndet i värld 1 

I den första världen med den modifierade belöningsfunktionen ökar antalet gånger som 

agenten når mål kraftigt vid 700 träningsepisoder vilket visas visuellt i Figur 6. Jämför man 

original belöningsfunktionen med den modifierade belöningsfunktionen, når inte original 

funktionen mål lika snabbt som den modifierade dock får den en tidigare höjning än den 

modifierade funktionen, tidigt under episoderna verkar belöningsfunktionerna jämna varandra 

med att komma till mål, se figur 6. Efter ökningen original funktionen gör vid ca 700 episoder 

saknas data från den på grund av att programmet kraschade. Originalbelöningsfunktionen 

kraschade medan den modiferande belöningsfunktionen fortsätter, och efteråt kan vi se att den 

modifierade presterar bättre ju längre den har kört.  
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När den modifierade belöningsfunktionen når 600 episoder kan man se en tydlig ökning mot 

antalet gånger den når måltillståndet. Detta visar att man under de episoderna lyckats få en 

belöningsfunktion som regelbundet når måltillståndet. När den nått höjden lite efter 1000 

episoder kan man se lite volatilitet, där den varierar mellan att öka och minska antalet gånger 

den når mål. Det positiva man kan se i Figur 6, är att den modifierade belöningsfunktionen 

håller sig över en viss nivå  under resterande episoder. 

 

Figur 7 visar medelbelöningen agenten får i värld 1  

 

Efter 100 episoder under det första experimentet ser man att original belöningsfunktionen 

börjar krypa nedåt jämfört med den modifierade som sakta kryper uppåt mot positiva tal. Den 

modifierade belöningsfunktionen visar på ett bra resultat då den går uppåt i medelbelöning 

vilket visar på att agenten lär sig miljön, se Figur 7. Medelbelöningen står nästan stilla för 

både original och den modifierade tidigt i körningen då agenten precis har börjat köra runt i 

världen, medelbelöningen för den originala belöningsfunktionen säger tyvärr inte mycket 

fram tills den kraschar efter ca 700 episoder.  Det går inte att få ut några tydliga svar utifrån 

denna grafen i Figur 7, men medelbelöningen verkar minska av någon anledning. Kollar man 

på den modifierade belöningsfunktionens medelbelöning visar den ett beteende på att den lär 

sig och blir bättre och bättre desto längre träningen går. och vid 1200 episoder har den lyckats 

komma över på positiva tal.   

Efter 100 träningsepisoder under det första experimentet med den modifierade 

belöningsfunktionen i värld ett, kan man i Figur 8 se hur medelbelöningen sjunker åt det 

negativa hållet. Detta beror på att det är tidigt i utforskningen och det är slumpen som avgör 

handlingar över nätverket, vilket resulterar i att drönaren kör in i väggar, fel riktning eller 

hinder vilket resulterar i negativ belöning. Efter 900 träningsepisoder ser man att agenten får 

det lättare att röra sig i världen och nå målet då slumpade handlingar minskar och nätverket 

ger mer handlingar. Det man ser i Figur 7 är att medelbelöningen ökar och den ökningen tyder 

på att agenten har lärt sig hur den ska röra sig på ett bättre sätt som ökar belöningen. Antalet 
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gånger den når måltillståndet ökar och medelbelöningen ökar vilket kan belägga att antalet 

krockar minskar. 

5.2 Experimentering i värld 2 

Experiment två är en fortsättning av experiment ett där vi istället kollar på agentens beteende 

och resultat i värld två som är en större och mer komplex miljö. Även resultatet i andra 

experimentet presenteras med antalet gånger agenten når måltillståndet efterföljt av 

medelbelöningen för respektive belöningsfunktion. 

 

 

 
Figur 8 visar antalet gånger agenten nått måltillståndet i värld 2 

 

I den andra världen når båda belöingsfunktionerna mål första gången tidigt i träningen och 

belönnigsfunktionerna är väldigt jämna med varandra, dock efter 800 episoder ökar antalet 

gånger original belöningsfunktionen når mål kraftigt innan den sedan kraschar, se Figur 8. 

Den modifierade belöningsfunktionen når mål oftare vid de tidigare episoderna, i de senare 

episoderna når inte agenten mål lika ofta detta är på grund av att agenten verkar tycka det är 

för farligt att försöka komma till mål. Med den modifierade belöningsfunktionen ser man att 

det inte är så ofta agenten når måltillståndet jämfört med första experimentet där den ökar ju 

längre det går.  Original belöningsfunktionen är lite bättre än den modifierade att nå mål efter 

800 träningsepisoder så ökar det markant.  
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Figur 9 visar medelbelöningen för agenten i värld 2  

Efter 100 träningsepisoder kan man se i Figur 9 hur båda belöningsfunktionernas 

medelbelöning ligger långt ner på negativa tal. Detta beror på att det är tidigt i träningen för 

båda belöningsfunktionerna, dock kan man se att den modifierade belöningsfunktionen snabbt 

börjar vända på den negativa trenden och kryper uppåt mot noll i medelbelöning och vidare. 

Det visar på att agenten lär sig att röra sig i miljön antalet slumpmässiga handlingar minskar 

och fler handlingar kommer från det nätverket som tränas samtidigt som agenten rör sig 

omkring i världen för att upptäcka. Att medelbelöningen går uppåt betyder också att agenten 

lär sig hur den ska röra sig i världen och göra det som anses vara bra för agenten. 

Experimentet fortsatte med att köra agenten med original belöningsfunktionen. När vi kör 

agenten med original belöningsfunktionen får vi fram skillnaden mellan 

belöningsfunktionerna och kan då dra slutsatser. Medelbelöningen från original 

belöningsfunktionen är negativ och den håller sig till den negativa trenden genom hela 

träningen. 
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6 Diskussion 

 

Vi kommer att diskutera hur vi har besvarat frågeställningen studien är baserad på och de 

resultaten vi har fått och tankarna kring detta. De begränsningar som finns med 

forskningsmetoderna vi har använt oss av och andra begränsningar vi har stött på under vår 

studie och hur vi har tagit oss an detta. Även potentiella framtida studier inom detta 

forskningsområde kommer att nämnas och tankarna kring dessa. 

6.1 Reflektion över resultatet 

I vår studie har vissa av belöningsfunktionen utvärderingsmått förbättrats vad vi kan se 

teoretiskt sätt, dock vet vi inte helt säkert hur det faktiskt fungerar i simulering av en mer 

verklighetstrogen miljö då det uppstod ett antal problem. Ett av de största problemen som 

uppstod med denna forskningen var att det tog väldigt lång tid för att algoritmen skulle träna 

nätverket. Det tog cirka fyra timmar innan man kunde se att algoritmen tog någon av 

handlingarna från nätverket som tränades. Problemet med att det tar så lång tid att träna 

nätverket ledde till att efter ca 8–9 timmars körning av algoritmen kraschade algoritmen och 

allt som var gjort förlorades. Detta ledde till att vi inte hade tid att sitta och köra algoritmen 

hela tiden utan vi fick tänka väldigt mycket teoretiskt och göra observationer om det som 

ändrades blev till någon förbättring för algoritmen överhuvudtaget.  

6.2 Andra begränsningar 

Det blev svårt att jämföra med en algoritm som gjorde att drönaren åkte uppåt ovanför de 

hinder som fanns på den miljön vi använde till simulatorn. Det resulterade i att den 

existerande algoritmen inte blev tränade på de hinder som fanns och blev inte en bra kandidat 

till att jämföra med. Även om vi använde oss av enklare miljöer som krävde mindre prestanda 

än vad de flesta existerande miljöerna gjorde var det krävande för våra datorer.  

Det blev svårt för algoritmen att kunna navigera sig i en tredimensionell värld och förlita sig 

på input från tvådimensionell bild vilket skapar en “oönskad” effekt av att drönaren ser ett 

objekt men den ser inte hur långt bort objektet faktiskt är. Eftersom drönaren inte fick korrekt 

input blir output fel vilket är skulle vara vårt resultat. Detta ledde till att vårt resultat inte blev 

som vi ville.  Efter ändringar i original algoritmen så kunde vi få ut bättre resultat då drönaren 

rörde sig endast i riktningen som kameran var riktad åt, vilket gjorde att vi kunde se vart vi 

åkte vilket ökade kvaliteten på resultatet. 

Det hade varit önskvärt med mer tid om vi hade gjort om studien. Den hårdvara som var 

tillgänglig för experimenten var inte tillräckligt bra samt tillhörande mjukvara krånglade, 

AirSims miljö har alldeles för högt grafikkortskrav till den hårdvara som vi hade vilket 

resulterade i 15 FPS (Frames Per Second). Att träna drönaren i AirSim visar sig vara en 

krävande process. Vi hittade ingen lösning på att snabba upp träningsprocessen förutom att 

använda oss av en enklare miljö. 

Det blev inte så omfattande resultat som hade önskats men det blev ett. Det hade varit 

intressant om det hade funnits mer tid att testa olika typer av miljöer, samt även att utföra fler 

experiment och få fram mer resultat. Fler resultat från experimenten skulle ge ännu bättre 

belägg för de slutsatser vi drar. 

Tiden skulle även vara en mindre påverkande faktor om vår kunskapsnivå skulle vara högre i 

de verktygen vi har använt oss av i denna studie. Det har varit en begränsande faktor för att 

kunna använda vår tid så effektivt som möjligt.  
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Den största begränsningen som påverkar detta arbete och andra arbeten som använder AirSim 

är bristen på ytterligare sensorer som hjälper till fram kameran som ska finnas på drönaren. I 

verkligheten skulle det vara svårt att förlita sig på bara en kamera när man har en autonom 

drönare. Det vi märkte med vår observation av testkörningarna i början av arbetet var att 

drönaren ibland åkte bakåt men tittade fortfarande fram. Resultatet var ju att den fick en 

negativ belöning men det den ser framför sig stämmer inte överens med det. En lösning hade 

varit att den åker bara åt den riktningen den tittar åt. Problemet kvarstår däremot eftersom den 

inte kan se åt sidorna och någonting kan fortfarande komma bakifrån. Detta blir en 

begränsning för utveckling av optimala autonoma drönare.  

En begränsning som påverkade arbetet var att programmet kunde krascha utan att ge någon 

feedback. Det skedde främst när vi körde original belöningsfunktionen i den första världen 

utan att vi riktigt kunde ta reda på varför. Problemet med att programmet kraschade var en av 

anledningarna till varför det blev svårt att samla in mer data från original 

belöningsfunktionen. 

6.3 Konsekvenser 

Det finns konsekvenser med allt man gör, när det gäller att utveckla autonoma fordon kan det 

leda till konsekvenser att människor kan förlora sina jobb då de tas över av då det kan ses som 

billigare i längden för att en robot kan ha längre livslängd än en vanlig människa. 

6.4 Framtida studier 

Detta arbete har bara skrapat på ytan när det gäller arbetet med autonoma drönare och 

förbättringen av belöningsfunktionen. Det finns gott om inriktningar inom detta område att 

fortsätta framtida studier på. En mer omfattande forskning inom vår frågeställning är ett 

potentiellt område att välja om det finns gott om resurser, då vi upplever att resultaten vi har 

fått fram bara ger en indikation men komplett data saknas för att dra klara slutsatser. 

Vi kan även se många andra potentiella studieområden när det gäller autonoma drönare. Vi 

ser fortfarande problemet med att det saknas ytterligare sensor som hjälper drönaren med dess 

körning. En vidareutveckling av AirSim skulle behövas och detta skulle öppna upp för en mer 

omfattande forskning inom Autonoma fordon.  

Med hjälp av Unreal Engine motorn som AirSim bygger på finns det möjlighet att skapa 

oändligt med olika typer av miljöer som man kan utföra sin studie på (Microsoft 2017). 

Begränsningarna är inte många, men möjligheterna är det. Det skulle vara intressant att se hur 

träning av autonoma drönare och förbättringar av belöningsfunktionen skulle se ut med 

användning av flera sensorer. Vi ser även att arbetet skulle potentiellt fortsättas utanför 

simulationsmiljö.  
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7 Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att experimentera med den befintliga belöningsfunktionen för 

DQN algoritmen i AirSim simulatorn och försöka förbättra den. Belöningsfunktionen skulle 

förbättras genom att agenten ska undvika kollisioner och nå sitt måltillstånd. Efter att vi har 

genomfört experimenten och fått resultaten utifrån dem, har vi kommit fram till en slutsats.  

Resultatet vi fick från jämförelsen av belöningsfunktionerna var inte av den kvalitén som var 

önskad. Vissa förväntningar fanns på de verktygen vi använde oss av där vi trodde att vi 

kunde direkt göra en jämförelse med existerande algoritmer och göra förbättringar. Med brist 

på tid och hårdvara för att snabbt kunna utföra tester har det varit en svårighet att få fram 

resultat snabbt för att kunna göra ändringar som behövs. Bortsett från det så finns det iallafall 

ett resultat. Det finns ett flertal punkter vi observerat och dragit slutsatser på. Frågan vi ställde 

oss var hur vi kunde förbättra den existerande belöningsfunktionen som följde med AirSim 

simulatorn. Algoritmen och belöningsfunktionen som fanns implementerad var kodad mot ett 

specifikt problem och funkade endast i en miljö som inte längre verkade existera, därför fick 

vi göra om hur handlingarna såg ut för agenten. 

Agenten med modifierad belöningsfunktion undvek kollisioner bra då den fick bra 

medelbelöning och i den enklare världen så kom den till mål ofta. I den andra världen så kom 

original belöningsfunktionen till mål fler gånger än den modifierade. Detta är ett intressant 

resultat och mer tester hade behövts för att kunna jämföra belöningsfunktionerna mot 

varandra. 

Slutsatsen är att vi skapade en belöningsfunktion som varken var sämre eller bättre än 

existerande belöningsfunktion dock lyckades vi att skapa en belöningsfunktion som prestera 

bra. För att kunna säga om vår belöningsfunktionen var bättre eller sämre än den existerande 

belöningsfunktionen i Airsim behövs mer arbete och mer forskning kring ämnet. 
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Kod 1: Hur och vad vi skriver till vår excel fil 
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Kod 3: Originalbelöningsfunktionen med en liten modifikation från original implementationen 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

 

 

 

 
 

 
BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.HIT@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/HIT 

 

  


