
Abstract 

 

This document describes the initial stage of development of a multi-agent platform, 

which will serve as a platform for the development and test of cooperation 

methodologies using heterogeneous vehicles. A study of possible simulation platforms 

was made being determined that flight simulators constituted the strongest candidates 

for this project. For each of the chosen simulators, interfacing external applications were 

developed, which allow the control of the simulated vehicles and the simulator’s internal 

variable manipulation. From this study emerged Flight Simulator X, which, from other 

features, includes a mission environment SDK, which can be used for task or mission 

creation, and SimConnect, a tool that can be used for vehicle control and event 

processing. Other types of vehicles are available across the web or can be created 

using the SDK modeling tools. An application was developed as well as a simple 

mission to demonstrate the possibilities and the performance of the platform. This 

application also allows the test of the performance of the basic (heading, altitude and 

speed) and high-level (go to a point, follow a circular or helicoidal path) vehicle control 

functions. At this early stage, agent autonomy, as far as navigation decisions are 

concerned, is still somewhat limited, since the main focus was basic vehicle control and 

interaction. The developed platform offers promising perspectives for the completion of 

the system, with some issues still to resolve, such as collision detection and mission 

planning, ground and water vehicle performance and network related limitations, such 

as the number of agents allowed in the system. 

 

 

Resumo 

 

Este documento descreve a etapa inicial de desenvolvimento de uma plataforma de 

multi-agente, que servirá como uma plataforma para o desenvolvimento e teste de 

metodologias de cooperação usando veículos heterogéneos. Um estudo de possíveis 

plataformas de simulação foi feito sendo determinado que os simuladores de voo 

seriam os candidatos mais fortes para este projecto. Para cada um dos simuladores 



escolhidos, foram desenvolvidas aplicações que através das interfaces disponibilizadas 

permitem o controle dos veículos simulados e a manipulação das variáveis internas. 

Deste estudo emergiu o Flight Simulator X, que, entre outras características, inclui um 

SDK que permite o desenvolvimento de missões e que poderá ser usado para a criação 

de tarefas ou missões, e o SimConnect, uma ferramenta que pode ser usada para 

controle de veículos e processamento de eventos internos do simulador. Outros tipos 

de veículos estão disponíveis através da internet ou poderão ser criados usando o SDK 

de modelação de veículos. Uma aplicação foi desenvolvida assim como uma missão 

simples com o objectivo de demonstrar as possibilidades e o desempenho da 

plataforma. Esta aplicação também permite o teste do desempenho das funções de 

controle dos veículos: básicas (direcção, altitude e velocidade) e de alto nível (vai para 

um ponto, segue uma trajectória circular ou helicoidal). Nesta primeira etapa, a 

autonomia dos agentes, ainda é algo limitada em termos de decisões de navegação, já 

que o objectivo principal para esta fase era o controle básico do veículo e interação 

entre os agentes. A plataforma desenvolvida promete boas perspectivas para a 

conclusão do sistema, com alguns problemas ainda por resolver, como a detecção de 

colisões e planeamento de missões, desempenho dos veículos terrestres e marítimos e 

algumas limitações provenientes da arquitectura adoptada, como a performance em 

redes congestionadas e número máximo de agentes permitidos no sistema. 


