
Abstract 

 

Managing a team of heterogeneous robots performing a cooperative task in a dynamic 

environment poses a challenging job. In this thesis a model for a multi-purpose, real 

time, adaptable, strategical coordination layer is presented. 

Based on previous work developed for the RoboCup Soccer simulation, small-size, 

middlesize and legged leagues, a generic coordination model was built. Communication 

was an important factor to consider only introducing a minor communication overhead 

as both centralized and distributed architectures are handled by the layer. A multi-level 

hierarchical approach is proposed with hybrid methods used to switch between 

concepts. 

Strategies may be designed with the help of a developed graphical tool. The tool 

facilitates the strategy design by allowing a graphical interconnection between 

strategical concepts and the quick reuse of parts of previously designed strategies. 

The strategical coordination model was instantiated in the RoboCup Soccer and 

RoboCup Rescue Simulation domains. For the RoboCup Soccer a graphical debugging 

tool was also developed in order to better understand the layer effects on the domain. 

For the RoboCup Rescue domain, a collection of domain related strategical objects was 

created as a basis for strategy design. In this domain a full model compliant strategy, 

based on the previous behaviour of FC Portugal’s team was tested. The former strategy 

was compared to a new search and rescue designed strategy showing the usefulness of 

the approach. 

 

 

Resumo 

 

A gestão de uma equipa de robots heterogéneos que executam uma tarefa cooperativa 

num ambiente dinâmico é um desafio considerável. Nesta tese apresenta-se um modelo 

de uma camada de coordenação estratégica genérica para ambientes de tempo real. 

O modelo de coordenação genérico foi construído com base em trabalho prévio de 

investigação nas ligas de futebol do RoboCup, nomeadamente as de simulação, robôs 



pequenos, médios e de quatro patas. A comunicação foi um factor a ter em 

consideração uma vez que a camada suporta quer ambientes centralizados quer 

descentralizados onde esta é limitada. Seguiu-se uma arquitectura hierárquica com 

diferentes níveis de abstracção conceptual usando-se métodos híbridos para interligar 

conceitos. 

De modo a facilitar o desenvolvimento de diferentes estratégias, foi construída uma 

aplicação gráfica. Esta ferramenta facilita a concepção de estratégias ao permitir a 

interligação gráfica entre objectos de conceitos estratégicos. A ferramenta também 

facilita a reutilização de partes de estratégias criadas previamente. 

O modelo de coordenação estratégica foi instanciado para os domínios de aplicação de 

futebol e de busca e salvamento do RoboCup. Para o domínio de futebol do RoboCup 

foi ainda desenvolvida uma ferramenta de depuração gráfica de modo a permitir uma 

melhor compreensão dos efeitos da camada estratégica no domínio. 

Para o domínio da busca e salvamento foi projectada uma colecção de objectos 

estratégicos do domínio de modo a servirem de base ao projecto de estratégias. Foi 

efectuada uma adaptação dos comportamentos existentes da equipa FC Portugal neste 

domínio convertendo-os numa estratégia que segue o modelo proposto. A estratégia 

referida anteriormente foi comparada com uma nova estratégia de busca e salvamento 

criada de raiz para seguir o modelo proposto, demonstrado a utilidade da abordagem 

desenvolvida. 


