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Summary
We have studied ///e pracf/ca/ a/7 o//nov/>/g p/»ys/ca/ o/yec/s, it is concerned with
sw/^/y cAoz/w. Supply chains are probably as old as human society. A coprehensive example is the historical Silk Route, but we also met a supply chain in the
metaphor of an ant colony. In these examples many active agents together form a
supply chain. The motive for our research was to find out what binds all the activities into a chain.
Though mov/wg the objects is the kernel activity, having the objects moving is not
simple: a supply chain is a subtle linking of relatively small physical activities.
The art of moving physical objects consists of both moving the objects, and properly arranging the process pieces. We encapsulated these two aspects in two problem statements, one expressing the global point of view and the other the local
point of view.
Problem statement 1. //ow ca« /we ac//v///&y o///ie ac/ors /« a f/azge,)
e arranged 5wc/; /Aa/ a feoa/j fl7rec/ea'y7ow 0/06/ec/s res«//s?
Problem statement 2.

//ow caw a se/ o/resowrces Z>e /waae /o /?er/b/7w 05 a«

Problem Statement 1
In Chapter 2 we distinguished three organisational models: silken thread, authority-based organisation, and the contract net, and surveyed historical examples of
supply chains in warfare and in the mail services.
The warfare examples showed the importance of a well-functioning supply chain:
proper supply of the army is decisive in war. As to the organisation model we
noted that an army is typically authority-based, but that this did not guarantee
proper supplies. In the history of mail services we encountered all three organisational models. The mail connection Amsterdam-Hamburg was an example of what
we have labelled a silken thread. The French La Poste had an authority-based or-

202

THE PRACTICAL ART OF MOVING PHYSICAL OBJECTS

ganisation, similar to the military organisation. The mail services that developed
within the Low Countries were organised by a contract net. In each of these cases
the supply chain worked, thus proving that the organisational model is not essential; a supply chain is not characterised by its organisational structure. Essentially
a supply chain consists of a web of activities, and its correct functioning depends
on a proper arrangement of the activities.
A silken thread results when actors happen to link to each other. The existence of
the thread depends on each of the actors individually. The authority-based organisation is developed from the power of certain actors. The French La Poste derived
its existence from the king. The advantage of an authority-based organisation is
that the authority could make sure that actors and their resources are available. A
contract-net model in a supply chain presupposes that the chain is clearly ordered
and transparent. In the background some gremium is required that establishes
"standards". Given this, actors can participate in an open competition. However,
the establishment of the gremium requires a long lasting process of evolution and
development.
To reveal the fabric of the supply chain we introduced in Chapter 3 our notion of a
structure of operations, consisting of a framework of conditions and a set of operations. An o/?era//o« is an activity that changes some pre-conditions into certain
post-conditions. The post-conditions of one operation can be matched to the preconditions of another one. A supply chain consists of an arrangement and ordering
of pre- and post-conditions, that is a framework of conditions. A complicated operation is achieved as a result of accurately planning the co-ordinates of actions
performed by single agents.
We applied our analysis to the case of Logistic Service Suppliers who intended to
set up a pan-European distribution service. We defined the role of chain manager,
also called Logical Service Supplier, who has to compose, guard, and maintain the
framework of conditions. The structure of operations is the co-ordination framework among the partners in a service. Partners collaborate simply by co-ordinating
within the structure of operations. To execute operations, resources and in particular agents are needed. 77;e rasoM/re manager prepares the resources with
which he participates in the supply chain.
With respect to problem statement 1 we have shown that the correct functioning of
a supply chain is quite independent of how actors are organised. A supply chain
has an inherent structure of operations, which can be separated from the organisational model. The performance of a chain depends to a large extent on the knowhow of the actors and their autonomous execution of the operations. Autonomy is
not so much a nice to have characteristic, it is inevitably necessary in a supply
chain. Autonomy implies that actors and agents know how to perform, this is
captured in our problem statement 2.
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Problem Statement 2
In Chapters 4, 5 and 6 we investigated resources (agents) performing autonomously. To perform as an actor, the local agents need to know how to execute a
task. We studied robots as resources in the context of a chain of actions. A robot is
often called an autonomous agent, whereas in fact the robot only has know-how
and performs autonomously. Perception and cognition are prerequisites for
autonomous performance. An analysis of how to make a robot perform answers
problem statement 2, and involves a local point of view.
In Chapter 4 we discussed the design approach called sensory-based robotics, and
explored how sensor data are used to enable autonomous performance. The approach works with wo/or-sc/iewas, by which the robot reacts to its environment.
Motor-schemas are triggered by their sensors. Once a schema is triggered, it results invariably in an action. The motor-schemas are incorporated into a control
architecture. While each motor-schema reacts to its sensor inputs, compound behaviours generate when more Schemas are triggered. The control architecture ensures that only one schema at a time will be executed. The difficulty is to ensure in
advance that the best motor-schema is triggered and selected.
Clearly, sensors are at the basis of any action. In order to understand how sensor
data determine the view of the environment, we introduced the notion of a sensor
basis. Furthermore, we investigated refinement of sensor data, which can be obtained by combining data from different sensors using sensor-data fusion techniques. The sensor basis is quite helpful in analysing the inherent problems of sensor data fusion. A central problem is that whereas actions in general involve the
manipulation of objects, sensors do not specify objects but only provide data on
attributes of objects. The keys to drawing the conclusion that an object exists must
be provided by the robot designer. The definition of sensor basis is extended to
obtain the cogw/Y/ve basis. And we conclude that the cognitive basis of a robot
might differ considerably from the designer's: objects exist in the designer's cognitive basis but not in the cognitive basis of the robot.
In Chapter 5 we considered a robot operating in an environment with fellow robots, with the focus on the spatial and geometrical interaction of the robots and the
resulting team behaviour. Robots are instances of spatially performing agents. In
the teams the robots act and interact autonomously, without communicating. We
defined a notion of intention in terms of patterns of spatial actions. Our robots
apply only two types of intentions: goal finding and obstacle avoidance.
Intentions and the resulting behaviour of the individuals can conflict in a team,
thus team behaviour evolves. Congenial teams are teams in which the members
apply the same intentions. We discussed team behaviour of several congenial
teams. Teams of reactive agents generate interaction, and we distinguished avoiding teams and antagonistic teams. The main team characteristics disclosed are the
scattering behaviour of avoiding teams and the clustering behaviour of antagonis-

204

THE PRACTICAL ART OF MOVING PHYSICAL OBJECTS

tic teams. The scattering behaviour of congenial avoiding teams is further analysed. Central is the notion of conflict. A balanced conflict prevents a team from
making any progress. The designer of a team, of course, seeks to avoid balanced
conflicts. We studied two types of avoiding teams mathematically, one team appling flee-opposite avoidance and the other team basing avoidance on an artificial
potential-field. The flee-opposite procedure generates series of repetitive movements, and is attractive because of is its easy implementation: it requires hardly
any processing. The potential-field procedure generates a smoother path. Moreover, in potential-field-based avoidance, goal finding, and obstacle avoidance are
integrated in one calculation, so that the approach is mathematically transparent
and can be handled analytically.
In the analysis of a team applying potential-field avoidance, we concluded that
balanced conflicts form a closed category. If the team starts in a situation that may
lead to a balanced conflict, all subsequent situations will be of this kind. However,
a team starting in any different situation never encounters a balanced conflict. This
conclusion is proven completely for a system of two robots; for a three-robot system it is proven that balanced conflicts exist, that a team may turn around an axis,
and that two robots might push the third one forwards or backwards (lemmas 5.3,
5.4 and 5.5). A further and thorough mathematical analysis should prove that these
cases indeed fully cover the behaviour of a three-robot team.
Our mathematical approach provided insights in team development, and revealed
that the basics of team behaviour can be traced back to the intentions of the team
members. Team behaviour evolves without an overall plan being available. Thus,
interaction is a starting point for arranging a chain of actions as part of a supply
chain.
In Chapter 6 we argued from robots towards natural beings and humans. Natural
beings also perform autonomously and interact. In our robotics discussion the underlying view of cognition is action-driven. This view is also elaborated for natural creatures and resembles the view held by Aristotle. The discussion focused on
perception and intentions and explored how cognition of a creature relates to action. Intentions and motor-images play central roles. We briefly reviewed distinct
notions concerning the mind: abstract reasoning, consciousness and intellect. We
showed with examples that an abstract reasoning approach cannot explain intentions as the drive for actions and thus cannot capture the full concept of cognition.
The engineering perspective of robotics forced us to be pragmatic, and we defined
under what conditions a motor-schema implements an intention without appealing
to any abstract nor mental concept. However, in Chapter 4 we noted the problem
that objects exist in the frame-of-reference of the designer, but not automatically
in the cognitive basis of his robot. Intentions denote patterns of actions. In a motor-schema sensors (perception) directly cause actions. When performing a motor-
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schema the mechanism itself tends to bring about an internal state. A motorschema implements an intention if there is feedback on the results of the action.
In natural beings motor-processes are the equivalent of a motor-schema. In psychology, the notion of motor-process refers to a pattern of actions and includes a
(mental) wo/or-/>wage as well. The motor-image is the cognitive content of the
motor-process. We approached the faculties of thought and thinking as processing
motor-images. In the perception-action perspective, thinking, particularly in the
sense of imagery, can be conceived of as the process of examining previously established images. Thus, the motor-image can be what the creature aims to realise
in the intention. Therefore, we returned to our notion of cognitive basis and defined a mo/or-Zwage 6a?ü. This basis refers only to perception-action based images and provides a first foothold for developing an epistemology which makes no
reference either to an internal or to an external observer.
We also reconsidered the role of consciousness and in particular awareness in action. Consciousness and awareness enable humans to transform abstract notions
into actions. For this, we looked briefly at the training methods in Zen Buddhism
and the eastern disciplines of martial arts. We did not aim to give definitive answers to questions about mind, consciousness and awareness. However, we took a
position against opposing mind to body, and concluded that an explanation of consciousness only suffices if it can explain how it is possible that human beings can
take an abstract point of view and that they become aware of perceiving and acting. Moreover, it has to explain how reasoning about actions ultimately might result into performing actions. We concluded the discussion by showing that a motor-image basis provides a basis for mutual understanding and thus is useful foundation for studying interaction and communication.

Samenvatting
De kunst van het verplaatsen van fysieke objecten is een pragmatische vaardigheid
en heeft betrekking op toeleveringsketens. Toeleveringsketen bestaan al zo lang
als de menselijke samenleving. Een veelomvattend voorbeeld is de historische
Zijderoute, daarnaast vinden we toeleveringsketens in de metafoor van een mierenkolonie. In deze voorbeelden zijn vele agenten actief die samen een toeleveringsketen vormen. Het motief voor ons onderzoek was om na te gaan wat al de
activiteiten bindt tot een keten.
Hoewel het verplaatsen van objecten de kernactiviteit is, is het niet eenvoudig om
de objecten in beweging te houden: een toeleveringsketen is een subtiele aaneenschakeling van relatief kleine activiteiten. De kunst van het verplaatsen van fysieke objecten bestaat zowel uit het verplaatsen van de objecten als uit het aaneenschakelen van de processtukjes. Beide aspecten zijn vervat in twee probleemstellingen. Waar de eerste uitgaat van een globaal gezichtspunt, gaat de tweede uit van
een lokaal gezichtpunt.
Probleemstelling I. //oefo/wwenac//v//e/7en von de ac/oren /n een (7a«ge) /oe/evezoda/j/g geordend worden da/ een fdoe/Vger/cn/e s/roo/n van

Probleemstelling 2. //oe Äwnnen de vem/we/z'ngen nw/p/M/dde/en en u-o/v/e/i aangewend om o/? /e /reden a/s ac/oren /n een /

Probleemstelling 1
In hoofdstuk 2 onderscheiden we organisatorische modellen: een zijdedraad, een
autoriteit-gebaseerde organisatie en een contractnet en verkennen we historische
voorbeelden van toeleveringsketens in de krijgskunst en in de postale dienstverlening. De voorbeelden uit de krijgskunst laten het belang van een goed functionerende keten zien. Voldoende bevoorrading van een leger is beslissend in de oorlogsvoering. Wat de organisatiemodellen betreft merken we op dat het leger een
typisch op autoriteit gebaseerde organisatie heeft. In de geschiedenis van de post
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komen we alledrie de organisatiemodellen tegen. The postale verbinding tussen
Amsterdam en Hamburg is een voorbeeld van wat wij een zijdedraad hebben genoemd. Het Franse La Poste had een op autoriteit gebaseerde organisatie, vergelijkbaar met de militaire organisatie. The postdienst die ontstond in de Lage Landen was georganiseerd volgens een contractnet. In elk van deze gevallen werkte de
toeleveringketen, daarmee bewijzend dat het organisatiemodel niet essentieel is en
niet karakteristiek is voor een toeleveringsketen. In essentie bestaat een toeleveringsketen uit een web van activiteiten. Of de keten goed functioned! is afhankelijk van een goede ordening van de activiteiten.
Een zijdedraad ontstaat als een toevallige aaneenschakeling van actoren. Het bestaan van de draad hangt af van elke individuele actor. Een op autoriteit gebaseerde organisatie ontstaat uit de macht van bepaalde actoren. Het Franse La Poste
ontleende zijn bestaan aan de koning. Het voordeel van de op autoriteit gebaseerde
organisatie is dat de autoriteit kan verzekeren dat de actoren en de hulpmiddelen
en -bronnen beschikbaar zijn. Een contractnetmodel in een toeleveringsketen veronderstelt dat de keten duidelijk geordend en transparant is. Op de achtergrond is
een gremium nodig dat standaarden bestendigt. Zodra dit tot stand is gebracht,
kunnen actoren meedingen in een open competitie. Het instellen van het gremium
vergt echter een langdurig ontstaans- en ontwikkelingsproces.
Om het weefpatroon van een toeleveringsketen bloot te leggen introduceren we in
hoofdstuk 3 ons concept van een structuur van operaties. Deze structuur bestaat uit
een raamwerk van condities en een verzameling operaties. Een operatie is een activiteit die bepaalde pre-condities verändert in post-condities. De post-condities
van de ene operatie kunnen worden gepast op de pre-condities van een andere. Een
toeleveringsketen bestaat als een regeling en ordening van pre-condities en postcondities. Een complexe operatie wordt bereikt via een accurate planning van de
coördinaten van door agenten uitgevoerde activiteiten.
Onze analyse is toegepast op de casus van logistieke dienstverleners die van plan
zijn om een pan-Europese distributiedienst op te zetten. We hebben de rol van een
ketenmanager gedefinieerd, ook wel logische dienstverlener genoemd. Deze componeert, bewaakt en onderhoudt het raamwerk van condities. De structuur van
operaties is het coördinatieraamwerk tussen de partners in de dienstverlening.
Partners werken eenvoudig samen door zieh te schikken in de structuur van operaties. Om de operaties uit te voeren zijn hulpbronnen en in het bijzonder agenten
nodig. De manager van de hulpbronnen prepareert de hulpbronnen waarmee hij
deelneemt in de toeleveringsketen.
Wat probleemstelling 1 betreft hebben we laten zien dat een goed functionerende
toeleveringsketen vrijwel onafhankelijk is van de manier waarop de actoren zijn
georganiseerd. Een toeleveringsketen heeft een inherente structuur van operaties
die te onderscheiden is van de organisatorische modellen. De prestatie van de keten hangt voor een groot deel af van de know-how van de actoren en de door hen
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autonoom uitgevoerde operaties. Autonomie is onvermijdelijk en noodzakelijk in
een toeleveringsketen. Autonomie impliceert dat actoren en agenten weten hoe ze
een operatie moeten uitvoeren. Dit aspect is vervat in onze tweede probleemstelling.

Probleemstelling 2
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 onderzoeken we hulpbronnen (agenten) die autonoom opdrachten uitvoeren. Om als actor op te kunnen treden, moet een lokale
agent weten hoe de taak uit te voeren. We bestuderen robots als hulpbronnen in de
context van een keten van acties. Robots worden vaak autonome agenten genoemd, waar de robot in feite slechts autonoom opdrachten uitvoert. Perceptie en
cognitie zijn een eerste vereiste om autonoom op te kunnen treden. Een analyse
ten behoeve van Probleemstelling 2 geeft antwoord op de vraag hoe robots autonoom kunnen worden gemaakt en betreft een lokaal gezichtspunt.
In hoofdstuk 4 bespreken we de zogenoemde sensorgebaseerde robotica-aanpak en
verkennen hoe sensorgegevens worden gebruikt ten behoeve van autonoom optreden. Deze aanpak werkt met motorschema's waarmee de robot reageert op zijn
omgeving. Motorschemas worden in werking gezet door de sensoren. Is een schema eenmaal in werking gezet dan resulteert dit onvermijdelijk in een actie. De
motorschema's worden verenigd in een controle-architectuur. Terwijl elk motorschema reageert op zijn sensoren, ontstaat samengesteld gedrag als er meerdere
tegelijk in werking treden. De controle-architectuur zorgt dat slechts een schema
tegelijk wordt uitgevoerd. De moeilijkheid is om vooraf te zorgen dat het meest
geschikte motorschema in werking wordt gezet en wordt uitgekozen.
Het is duidelijk dat sensoren aan de basis liggen van elke actie. Om te bepalen hoe
sensoren de kijk op de omgeving bepalen, introduceren we de notie van een sensorbasis. Verder onderzoeken we het verfijnen van sensorgegevens. Verfijning kan
verkregen worden door gegevens van verschillende sensoren samen te voegen,
waarbij gebruik gemaakt wordt van specifieke fusietechnieken. De sensorbasis is
een hulpmiddel om de inherente problemen van sensorfusie-technieken te analyseren. Een centraal probleem is dat de acties betrekking hebben op het manipuleren
van objecten, terwijl sensoren geen objecten specificeren maar uitsluitend data
aanleveren over kenmerken van objecten. De sleutel om de conclusie te trekken
dat een object bestaat, moet aangereikt worden door de robotontwerper. De definitie van de sensorbasis is uitgebreid om de cognitieve basis te verkrijgen. We concluderen dat de cognitieve basis van de robot aanzienlijk kan verschillen van die
van de ontwerper: objecten bestaan in de cognitieve basis van de ontwerper maar
niet in de cognitieve basis van de robot.
In hoofdstuk 5 beschouwen we het gedrag van een robot in een omgeving met
gelijken. De focus ligt daarbij op de ruimtelijke en geometrische interactie van de
robots en het resulteerde teamgedrag. In de teams opereren en interacteren de ro-
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bots autonoom, zonder te communiceren. We definieren de notie van intentie in
termen van ruimtelijke actiepatronen. Onze robots passen slechts twee intenties
toe: 'doel zoeken' en 'obstakel ontwijken.'
Intenties en het resulterende gedrag van de individuen kunnen conflicteren, zodat
teamgedrag ontstaat. In teams van (geest)venvanten passen de leden dezelfde intenties toe. We bespreken het gedrag van verscheidene verwantenteams. Teams
van reactieve agenten genereren interactie en we onderscheiden ontwijkende
teams en antagonistische teams. De belangrijkste karakteristieken die we blootleggen zijn het verspreidingsgedrag van ontwijkende teams en het samenklittende
gedrag van antagonistische teams. Het verspreidingsgedrag van de verwante en
ontwijkende teams is verder geanalyseerd. Centraal is de notie van conflict. Een
gebalanceerd conflict weerhoudt een team ervan voortgang te maken. De ontwerper van en team probeert natuurlijk om gebalanceerde conflicten te vermijden. We
bestuderen twee typen ontwijkende teams met wiskundige middelen. Het ene team
ontwijkt door te vluchten in tegenovergestelde richting en het andere team baseert
het ontwijken op een kunstmatig potentiaalveld. De 'vlucht tegenovergesteld' procedure genereert series van herhaalde bewegingen en is aantrekkelijk omdat het
eenvoudig te implementeren is: het vergt nauwelijks rekenkracht. De 'potentiaalveldprocedure' genereert gladde banen. In de potentiaalveldprocedure worden
'doel zoeken' en 'obstakel ontwijken' geintegreerd in een berekening. Daardoor is
deze aanpak mathematisch transparant en kan analytisch worden bestudeerd. Uit
de analyse van een team dat de potentiaalveldprocedure toepast, concluderen we
dat gebalanceerde conflicten een gesloten categorie vormen. Als een team begint
in een situatie die tot een gebalanceerd conflict leidt, dan zijn alle opvolgende situaties ook van dit type. Start het team daarentegen in enige andere situatie, dan
komt het ook nooit in een gebalanceerd conflict. Deze conclusie is volledig bewezen voor een systeem van twee robots; voor een drie-robotsysteem is bewezen dat
er gebalanceerde conflicten bestaan, dat het team om een denkbeeidige as draait en
dat twee robots de derde voor zieh uit of achter zieh drukken (lemma's 5.3, 5.4 en
5.5). Een verdere en omvattende mathematische analyse zal moeten bewijzen dat
deze gevallen inderdaad het gedrag van een team van drie robots volledig dekken.
Onze mathematische aanpak levert inzicht in teamontwikkeling en laat zien dat het
elementaire teamgedrag terug te voeren is op de intenties van de teamleden.
Teamgedrag onstaat zonder dat een omvattend plan beschikbaar is. Interactie is
daaroni een startpunt om een keten van acties te arrangeren als onderdeel van een
toeleveringsketen.
In hoofdstuk 6 redeneren we beginnend met robots naar natuurlijke wezens en
mensen. Ook natuurlijke wezens opereren autonoom en interacteren. In onze bespreking van robotica speelt het onderliggende gezichtspunt dat cognitie door actie
wordt gedreven. Dit gezichtspunt is ook uitgewerkt voor natuurlijke wezens en
lijkt op dat van Aristoteles. We richten ons op perceptie en intenties en verkennen
hoe cognitie van een wezen gerelateerd is aan actie. Intenties en motorbeeiden
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speien een centrale rol. We behandelen kort verschillende noties betreffende geest
(w(«i/): abstract redeneren, bewustzijn en intellect. We laten met voorbeelden zien
dat een benadering vanuit abstract redeneren niet verklaart hoe intenties aanzetten
tot actie, zodat deze benadering geen volledig beeld geeft van het cognitieconcept.
Het constructieperspectief van de robotica dwingt ons om pragmatisch te zijn, en
we definieren onder welke condities een motorschema een intentie implementeert,
zonder daarbij te refereren aan enig abstract of mentaal concept. Echter, reeds in
hoofdstuk 4 is het probleem gesignaleerd dat objecten bestaan in het referentieraamwerk van de ontwerper, maar daarmee nog niet in de cognitieve basis van
de robot. Intenties duiden actiepatronen aan. In een motorschema veroorzaken
sensors rechtstreeks acties. Terwijl een motorschema wordt uitgevoerd, streeft het
mechanisme ernaar om een interne toestand teweeg te brengen. Een motorschema
implementeert een intentie als er een terugkoppeling is van de resultaten van de
acties.
Bij natuurlijke wezens zijn motorprocessen het equivalent van een motorschema.
In de psychologie refereert de notie van motorproces aan een patroon van acties en
het bevat tevens een motorbeeld. Een motorbeeld is de cognitieve inhoud van een
motorproces. Wij benaderen de faculteiten denken en gedachten als het werken
met motorbeeiden. In het perceptie-actie perspectief kan het denken in de zin van
verbeelding worden opgevat als het proces van het onderzoeken of doorzoeken
van eerder gevormde beeiden. Aldus kan een motorbeeld datgene zijn waarnaar in
de intentie van een schepsel wordt gestreefd. Daarom keren we terug naar de notie
van cognitieve basis en definieren we een motorbeeld-basis. Deze basis maakt
uitsluitend gebruik van perceptie-actie gebaseerde beeiden en biedt een eerste
houvast voor het ontwikkelen van een kennisleer die niet refereert aan interne of
externe waarnemers.
We heroverwegen de rol van het bewustzijn en het bewustworden van acties en
handelingen. Bewustzijn en bewustworden stellen mensen in staat om abstracte
noties om te zetten in acties. We staan kort stil bij Zen Boeddhisme en oosterse
Martiale kunsten waar dit punt uitgebreid aan de orde komt. Het streven is niet
geweest om definitieve antwoorden te geven op vraagstukken betreffende geest,
bewustzijn en bewustworden. We kiezen echter wel positie tegen de lichaamgeesttegenstelling. We concluderen dat een verklaring van bewustzijn alleen voldoet als deze inderdaad verklaart hoe het mogelijk is dat mensen een abstract gezichtpunt kunnen innemen en dat ze zieh bewust worden van waarnemingen en
handelingen. Bovendien moet verklaard worden hoe het redeneren over handelingen uiteindelijk resulteert in het uitvoeren van handelingen. We besluiten de verhandeling met te laten zien dat de motorbeeld-basis tevens een basis legt voor wederzijds begrijpen en dus een bruikbaar fundament is om interactie en communicatie te bestuderen.

