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teorie pro praxi

XSnew = Xprev –.3Lcos.θ. . (8)

YSnew.= Yprev –.3Lsin.θ    (9)

5.. Robot.musí.obejít.překážku.a.po.optimál-
ní.cestě.nakonec.dosáhnout.pevného.cílo-
vého.bodu.(XT,YT).

6.. K.nalezení.optimální.cesty.k.obejití.pře-
kážky.se.použije.algoritmus.optimalizace.
mravenčích. kolonií..Tento. algoritmus. je.
realizován. v.několika. iteracích,. pokaždé.
ve.dvou.fázích:

a). v.první. fázi.mravenci.postupně.
procházejí.po.hranách.sítě.podle.
volby.na.základě.pravděpodob-
nostního.vzorce. (1);. obecně. se.
během.této.fáze.mravenec.k.na-
chází.v.uzlu.i.a.na.hraně.(vi,.vj).je.
uloženo.množství.τij.feromonu,

b). ve. druhé. fázi,. jakmile. všichni.
mravenci.dosáhnou.cíle.(XT, YT),.
se.globálně.aktualizuje.množství.
feromonů.podle.vztahů.(3).a.(4).

7.. Proces.„mravenčí“.optimalizace,.
probíhající. v. několika. po. sobě.
jdoucích. iteracích,. končí. spl-
něním. ukončujících. podmínek,.
ke.kterým.může.patřit.nalezení.
optimálního.řešení,.určitý.počet.
iterací.bez.zlepšení.nebo.jedno-
duše.dosažení.určitého.počtu.ite-
rací..Příklad.cesty.robotu.naleze-
né.při.použití.algoritmu.ACO.je.
na.obr. 5.

Závěr

V.článku.je.představen.algoritmus.zalo-
žený.na.chování.kolonií.mravenců,.který.je.
určen.k.nalezení.nejkratší.cesty.mobilního.
robotu.z.výchozího.bodu.do.zadaného.cílo-
vého.bodu.vyhýbající.se.překážkám..Tento.
algoritmus.sice.při.realizaci.v.praxi.vyka-
zuje.určité.problémy,.které.představují.vý-
zvu.pro.budoucí.výzkum,.avšak.při.jeho.po-
rovnání.s.genetickým.algoritmem.[3].bylo.
zjištěno,.že.„mravenčí“.algoritmus.je.rych-
lejší.a.efektivnější.(viz.tab. 1.a.obr. 6)..Bez.

Tab. 1. Porovnání genetického algoritmu a algoritmu založeného na chování mravenčích 
kolonií (ACO) z hlediska počtu iterací a času potřebného k nalezení optimální cesty (převzato 
ze [3], s úpravou)

Č. pokusu Genetický algoritmus Algoritmus ACO
doba (s) počet iterací (–) doba (s) počet iterací (–)

1 111,8 10 104,6 4

2 148,0 7 44,4 4

3 114,4 8 76,6 6

4 310,5 7 43,6 4

5 101,3 8 49,3 4

průměr 157,2 8 63,1 4,4
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Obr. 6. Počty iterací potřebných k nalezení optimální 
cesty (převzato ze [3], s úpravou)
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ohledu. na. počet. překážek. ve. zkoumaném.
prostoru.se.doba.běhu.algoritmu.prodlužu-
je.jen.málo..Lze.se.domnívat,.že.tento.způ-
sob.projektování.optimální.cesty.robotu.je.
velmi.perspektivní.
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