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Motivácia 

Hlavná myšlienka: 

Nahradiť veľké a komplikované robotické 

systémy skupinou relatívne jednoduchých 
robotov. 

Swarm robotov:  

Skupina jednoduchých robotov 

Jednoduché správanie jedincov 

Komplexné správanie skupiny 

Lokálne informácie 

Globálny cieľ 

 

Technologické charakteristiky: 

Robustnosť 

Škálovateľnosť 

Flexibilita 

Samoorganizácia 

Cenová alternatíva 
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Video 1 

video1.mp4


Inšpirácie z prírody 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázky prevzaté z internetu 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/bees/hive.html 
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Komplexné systémy a emergentné 

správanie 
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Video 2 

video2.mp4




Definícia problému - úloha 
• Prehľadávanie neznámeho priestoru, neskôr 

monitorovanie 

• Minimálne nároky na komunikáciu 

• Riešenie má byť škálovateľné, adaptívne robustné a 

flexibilné 

• Každý robot má definovaný pracovné okolie/senzory a 

operačné okolie/pohyb 
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- particle 



Metódy a algoritmy 

– Kŕdle umelých vtákov – Reynoldsove sily 

– Optimalizácia pomocou roja častíc - PSO 

– Optimalizácia pomocou mravčej kolónie – 

ACO 

– Včelie algoritmy 

– Evolučné algoritmy 

a mnohé iné 
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Reynoldsove umelé vtáky 

• Udržiavať odstup od susedných vtákov 

• Smerovať do stredu kŕdľa 

• Upravovať rýchlosť podľa susedných vtákov 
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http://www.red3d.com/cwr/boids/  

http://www.red3d.com/cwr/boids/


PSO – základný princíp 

• pbest – najlepšie riešenie, ktoré dosiahla častica 

• lbest (gbest) – najlepšie riešenia, ktoré dosiahli 
susedné častice  

• Častice vypočítavajú svoju novú pozíciu a 

rýchlosť podľa týchto dvoch hodnôt 
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Modifikovaná  PSO metóda pre 

kooperatívne prehľadávanie 

• Prostredie je rozdelené na štvorce 
(prehľadané a neprehľadané) 

• Každý robot je ovplyvnený troma 
silami: 

Momentum – pokračuje v 
svojom smere 

  Kognitívn komponent – 
smerom k najmenej prehľadanej 
oblasti v danom čase, 

  Sociálny komponent – 
smerom k najvzdialenejšiemu 
neprehľadanému štvorcu 
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Simulácie s modifikovanou 

metódou PSO (Matlab) 

Prehľadané časti na konci simulácie - červené 
Prekážky v prostredí  

 

Redudancia prehľadávania 
Detegované prekážky 

Simulačné parametre: 15 častíc, 1000 krokov, konštanty: C1=1, C2=2, w=(1.1 - 0.2) 
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ACO – základný princíp 
• Stigmergia 

• Feromónové stopy 

• Náhodné prehľadávanie 

• Pravdepodobnosť výberu trasy narastá so zvyšujúcou sa 

intenzitou feromónovej stopy 
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ACO – základný princíp 



ACO – nájdenie najkratšej cesty v 

grafe 

Počiatočný vrchol 

Cieľový vrchol 



Architektúra systému 
Data processing and coordination control layer

Robot 1
(ground –AGV,  
air  - UAV, ... )

PC2 – data processing

Go to 
(x,y)/GPSCurrent 

pozition(x,y)/GPS

T/R

T/R – transmitter/receiver (xBee)
VR – virtual robot 

-> coordination
-> video streem 
-> sensing

Robot 2
(ground –AGV,  
air  - UAV, ... )

Robot N
(ground –AGV,  
air  - UAV, ... )

T/R

T/R

Execution layer

PC 1 - coordination

T/R

VR1 VR2 VR N

T/R T/R T/R T/R

Communication layerMission specific data

Mission 
specific HW

VR1-data VR2-data VR N-data



Simulácie a vizualizácia 
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Experimenty indoor a outdoor 

Simulácie s Lego robotmi 

Experimenty s ardukoptérami 
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Video 3 

video3.mp4
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Video 4 

video4.mp4
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GRASP Laboratory, Univerzita Pensylvánia 

Lietanie vo formácii 
Video 5 

video5.mp4
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GRASP Laboratory, Univerzita Pensylvánia 

Kooperatívne nesenie bremena 

Video 6 

video6.mp4
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GRASP Laboratory, Univerzita Pensylvánia 

Kooperácia pri stavbe 

Video 7 

video7.mp4
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Autonómne klzáky/krídla 

Ecole Polytechnique Federale Lausane 

Video 9 

video9.mp4
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Sea Swarm Video 10 

video10.mp4
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GRASP Laboratory, Univerzita Pensylvánia 

A čo tak umenie? 
Video 8 

video8.mp4


Ďakujeme za pozornosť! 



Ešte jedno na záver... 

Robotické roje na nočnej oblohe nad Lincom. 

Ars Electronics 

Video 

49%20quadrocopter%20in%20outdoor-formation-flight%20_%20Ars%20Electronic.mp4

