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Abstract 

Multi mobile Robot Path planning is an important problem in the design of 

any autonomous multi robotic system. The main objective of multi mobile robot 

path planning is computing a sequence of allowable paths for a number of robots 

works in the same workspace with different start and goal configurations or with 

different start and same goal configuration. These paths should avoid colliding 

with static and moving obstacles as well as between robots.  

One of the most important challenges in this field is to find a multi mobile 

model that can guarantee completeness, optimality, low time complexity, and 

deadlock free. As a path planning method, the Artificial Potential Field (APF) is 

considered as the most effective method among other methods due to its ability to 

solve simple and complex path planning problems with one robot or multi robots. 

In this thesis, proposed multi mobile robot path planner using soft computing 

techniques model consists of two phases. The first phase is responsible of 

generating all possible collision-free paths using Artificial Potential Field )APF( 

method that is improved using A* search algorithm with B-Spline to find the 

optimal paths. The Improved Artificial Potential Field method (I-APF) can be used 

to different types of environments. At the second phase which is the path 

following, a proposed modified Cat Swarm Algorithm (CSA) decision maker is 

used to control the robots movements on the planned paths without collision with 

moving obstacles and deadlock free.  

Experimental results of the proposed multi mobile robot path planner shows 

the proposed model complete (guarantee to find path), sound (all possible solutions 

are safe), live (deadlock free), and optimal path finding in shortness and 

smoothness that by applying it to different types of environments from simple and 



high crowded, small and large narrow passages included, and the maze-based 

environment with a number of moving robots (𝑛 = 2 𝑡𝑜 𝑁) where N is the number 

of robots that is determined dependent on the size of environment. To illuminate 

the practical usefulness of the model, simulation software is developed using 

MATLAB R2010b, on a computer (HP) with processor (Intel(R) Core(TM) i5-

2430M CPU@2.40GHz) and tested with various scenarios. 

 

 ةالخالص

يعتبر من المسائل المهمة في تصميم اي نظام  وبوت الجواللمجموعة من الر مساران تخطيط ال

ت الجوال مجموعة من الروبو مسارمستقل بذاته  )مأتمت( ومتعدد الروبوتات. ان الهدف الرئيسي لتخطيط 

لكن مع  حركهلالمسموح بها لمجموعة من الروبوتات تعمل في نفس مساحة ا مساراتهو حساب سلسلة من ال

يجب ان تتجنب التصادم  مسارات. هذه المختلفه البدايه ومتشابه النهايهمواقع او بداية وهدف مختلفة مواقع 

 مع العوائق الثابتة والمتحركة وكذلك تتجنب التصادم بين الروبوتات.

يستطيع ان يضمن  لروبوت الجوالجال هو ايجاد نموذج متعدد اان واحد من اهم التحديات في هذا الم

(. كواحدة من طرق deadlock) ختناقالتمام في ايجاد الحلول وقلة في زمن تنفيذها وتكون خالية من اال

( من اكثر الطرق فعالية وذلك Artificial Potential Field) مجال القوى االصطناعيتعتبر لمسارتخطيط ا

 وبوت واحد او لعدة روبوتات.تخطيط الحركة البسيطة والمعقدة لر شاكللقدرتها على حل م

، موديل مقترح لتخطيط الحركه لمجموعة من الروبوت الجوال بااستخدام الحوسبه لرسالةا هذه في

يتكون  (proposed multi mobile robot path planner using soft computing technique) المرنه

. المرحلة االولى مسؤولة عن توليد جميع المسارات المحتملة والخالية من التصادم يتينرئيس مرحلتينمن 

 خوارزمية( التي تحسن بااستخدام Artificial Potential Fieldمجال القوى االصطناعي )بأستخدام طريقة 

 حسنلمامجال القوى االصطناعي من اجل ايجاد مسارات مثالية. ان  (B-Spline)مع منحنيات ( *A) البحث

 تعديل نواع مختلفة من بيئات. في المرحلة االخيرة والتي هي اتباع المسارات تم اقتراحل استخدم يممكن ان 

كصانع قرار للسيطرة على حركة الروبوتات في ( Cat Swarm Algorithm) خوازميه سراب القطط

 (.deadlock) الختناقحالة ا بدونالتصادم مع العوائق المتحركة والمسارات المخططة بدون 



رح النموذج المقت اظهرت انالمقترح  من الروبوت الجوال من تخطيط مسار لعدةالنتائج التجريبية 

وهو  ،لعوائقوهو سليم ألن جميع الحلول المحتملة للمسارات التصطدم با ،هو كامل ألنه يضمن ايجاد مسار

خالل تنفيذه  ذالك منو وهو يجد مسارات مثالية من ناحية القصر بالطول والنعومة ختناق،حي وخالي من اال

على انواع مختلفة من بيئات العمل والتي تبدأ من مزدحمة قليالً وتحتوي على ممرات ضيقة وبيئات مشابهة 

عتماد على عدد الروبوتات والذي يحدد باال Nحيث يمثل ال  Nولغاية  2للمتاهة ومع عدد من الروبوتات من 

لغة بااستخدام  التطبيقية للنموذج المقترح تم بناء برنامج محاكاة ولتسليط الضوءعلى الفائدة .البيئهحجم 

(MATLAB) على جهاز كمبيوتر(HP)   معالجمع (Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU@2.40GHz)  

 وتم اختباره بسيناريوهات مختلفة.

 


