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Abstract

The application of systems of multiple robots is desirable in various tasks.
Some of them include: exploration, mining, land mine detection, security and
rescue operations. An effective strategy for coordination is crucial to achieve
performance improvements. In this project, two new strategies are proposed
for the coordination of multiple robot systems, applied to the tasks of exploration, surveillance and formation. They are distributed, decentralized and
performed in real time. The inspiration for both of them comes from the biological mechanisms that define a social organization of collective systems.
Specifically, it was considered in this thesis a modified version of the Ant
Colony System. The strategies are adaptable for scenarios where the number
of robots and structure of the environment change. Regarding the first strategy, the experiments consider two performance criteria: average surveillance
cycles and average iterations for each patrolling interval. Simulation results
confirm that the exploration and surveillance emerge from the synergy of individual behaviors of robots. The data obtained show that the coordination
strategy is efficient and and suitable to perform the tasks of exploration and
surveillance. Regarding the second strategy, the system presents the characteristics desirable to maintain the formation: separation, alignment and cohesion. Empirical evidence showed that the system has good dispersive ability,
which promoted an increase in coverage, and that it was able to adapt to new
group topologies and environment settings.
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Resumo

A aplicação de sistemas de múltiplos robôs é desejável em várias tarefas.
Algumas delas são: exploração de ambientes, mineração, detecção de minas terrestres, segurança e operações de resgate. Uma estratégia eficiente
de coordenação é decisiva para alcançar melhoras no desempenho. Neste projeto, duas novas estratégias são propostas para a coordenação de sistemas
de múltiplos robôs, aplicadas para as tarefas de exploração, vigilância e formação. Elas são distribuídas, descentralizadas e ocorrem em tempo de execução. A inspiração para ambas advém de mecanismos biológicos que definem
uma organização social de sistemas coletivos. Especificamente, considerou-se
nesta tese uma versão modificada do sistema de colônia de formigas. As estratégias são adaptáveis para cenários em que o número de robôs e a estrutura
do ambiente mudam. Em relação à primeira estratégia, os experimentos consideram dois critérios de desempenho: a média de ciclos de vigilância e a média de iterações em cada intervalo de segurança. Os resultados de simulação
confirmam que a exploração e vigilância emergem da sinergia dos comportamentos individuais dos robôs. Os dados obtidos mostram que a estratégia de
coordenação é eficiente e satisfatória para realizar as tarefas de exploração e
vigilância. Quanto à segunda estratégia, o sistema apresenta as características desejáveis para que a formação seja mantida: separação, alinhamento e
coesão. Evidências empíricas mostraram que o sistema possui boa habilidade
dispersiva, o que promoveu o aumento da cobertura, e que o mesmo foi capaz
de se adaptar a novas topologias de grupo e configurações de ambiente.
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