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1 Úvod

Robotika je obor lidské £innosti, který napl¬uje snahu £lov¥ka usnadnit si práci. P°estoºe

slovo robot pochází z pera £eského spisovatele Karla �apka (Rossums Universal Robots 1920),

snaha vyrobit stroj vykonávající lidskou práci, p°ípadn¥ stroj, který se podobá £lov¥ku, je v

lidské historii zaznamenaná mnohem d°íve. Za první stroj spadající do kategorie robot jsou

ozna£ovány vodní hodiny, které sestrojil Ctesibus z Alexandrie v roce 270 p°. n. l.

Také praºský Golem, £lov¥k z hlíny, napl¬uje my²lenku vytvo°it stroj podobný £lov¥ku a

za £lov¥ka pracující. Karel �apek, spolu se svým bratrem Josefem, byli p°i vzniku dramatu

R.U.R. inspirováni pov¥stí o hlin¥ném Golemovi a masov¥ se rozvíjející pr·myslovou výrobou,

která vyºadovala pracovníky vykonávající t¥ºkou, stále se opakující £innost.

V oblasti mobilní robotiky je v sou£asné dob¥ kladen vysoký d·raz na schopnost autonom-

ního provozu mobilního robotu. Autonomie mobilního robotu je de�nována jako schopnost

robotu vykonávat £innost bez nutnosti zásahu lidské obsluhy v nestrukturovaném prost°edí.

Pro to, aby mobilní robot bylo moºno ozna£it za autonomní, musí mít následující vlastnosti:

� schopnost dlouhodobé samostatné £innosti bez nutnosti lidského zásahu,

� schopnost samostatn¥ se pohybovat pracovním prost°edím,

� schopnost vyhnout se situacím, které by mohly vést ke zran¥ní lidské obsluhy nebo

zni£ení robotu,

� schopnost získávat informace o pracovním prost°edí.

Základním p°edpokladem pro spln¥ní vý²e uvedených podmínek je, aby robot znal v kaºdém

okamºiku svoji polohu. Polohu robotu lze získat mnoha zp·soby. Diserta£ní práce se zabývá

metodou lokalizace mobilního robotu pomocí orienta£ních bod· v prostoru, které jsou získávány

pomocí laserového proximitního sníma£e umíst¥ném na mobilním robotu s podvozkem °ízeným

smykem. S lokalizací, jako sou£ástí naviga£ní úlohy, velmi úzce souvisí také vytvá°ení mapy

pracovního prostoru robotu.

Pro vytvo°ení lokaliza£n¥ mapovacího algoritmu byl zvolen pravd¥podobnostní p°ístup

vyuºívající roz²í°eného Kalmanova estimátoru stav·. Tento algoritmus je zaloºen na vyuºití dat

získaných m¥°ením pomocí planárního laserového sníma£e. Hlavní výhodou tohoto p°ístupu k

lokaliza£ní úloze je, ºe není nutný zásah £lov¥ka do pracovního prost°edí robotu.

2 Lokalizace a mapování v robotice

Na lokalizaci mobilního robotu lze nahlíºet jako na problém transformace sou°adných systém·.

�e²ením tohoto problému je nalezení transformace, která umoº¬uje ur£ení shody mezi £ástí

globální mapy prost°edí a lokální mapou získanou m¥°ením robotu.
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� lokální mapa - po£átek sou°adného systému je pevn¥ spjat s mobilním robotem, nap°.

st°ed laserového sníma£e,

� globální mapa - po£átek sou°adného systému je spjat s prost°edím, ve kterém se robot

pohybuje, nap°. roh místnosti, vstup do budovy apod.

Lokalizace pomocí orienta£ních bod·

Orienta£ní body jsou místa s charakteristickými rysy v pracovní oblasti mobilního robotu,

která je robot schopen detekovat pomocí vlastních sníma£·. Tyto oblasti mohou mít podobu

geometrických útvar·, jako jsou £áry, kruhy, mnohoúhelníky apod., pop°ípad¥ mohou být

vytvo°eny um¥le, nap°íklad formou rádiových vysíla£· [1]. Základním p°edpokladem metody

je nem¥nná poloha orienta£ních bod· b¥hem procesu lokalizace.

p°irozené orienta£ní body orienta£ní body, které byly vytvo°eny za jiným ú£elem neº je

navigace robotu.

Typickým p°íkladem jsou: rohy místností, dlouhé chodby, okna atd.,

um¥lé orienta£ní body orienta£ní body, které byly navrºeny a vytvo°eny pouze za ú£elem

navigace robotu.

Typickým p°íkladem jsou £ernobílé obrazce (kamerové naviga£ní systémy), ter£e s vysokou

odrazivostí (optické laserové systémy), aktivní vysíla£e (rádiové systémy).

Sou£asná lokalizace a mapování, SLAM

Sou£asná lokalizace a mapování (Simultaneous Localisation and Mapping - SLAM) - proces,

p°i kterém robot vytvá°í mapu prost°edí, kterou zárove¬ vyuºívá k ur£ení své pozice. Jedná

se o situaci, kdy je robot umíst¥n do zcela neznámého prost°edí a v tomto prost°edí má být

schopen vyvíjet n¥jakou, alespo¬ £áste£n¥ autonomní £innost. Principem je kontinuální tvorba

mapy prost°edí p°i vyuºití dat ze sníma£· na robotu umíst¥ných. Shodná vstupní data jsou

vyuºívána jak pro tvorbu mapy, tak pro lokalizaci v této map¥.

P°i této metod¥ vytvá°í robot tzv. lokální mapu prost°edí, kterou následn¥ porovnává s

globální mapou uloºenou v pam¥ti, a ur£uje svoji polohu. Kvalita odhadu polohy na základ¥

mapy závisí na schopnosti získat a efektivn¥ vyuºít informace o svém okolí [2, 3].

2.1 Mapování, druhy map

V 80. letech 20. století se problematika mapování v mobilní robotice rozd¥lila na dva základní

zp·soby [4]:

Geometrický p°i tomto zp·sobu reprezentace je mapa ukládána jako sada geometrických

primitiv popisujících prost°edí. Zásadním p°ínosem pro oblast geometrických map bylo
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Obrázek 1: Geometrická reprezentace prost°edí

vyuºití m°íºek obsazenosti. Tento p°ístup popisuje prost°edí jako dostate£n¥ jemnou

m°íºku, jejíº jednotlivé bu¬ky obsahují informaci, zda je bu¬ka obsazená, £i nikoliv

[5, 6].

Tento zp·sob zobrazení prostoru je velmi podobný tomu, jak by danou oblast zobrazil

£lov¥k. Porozum¥ní tomuto druhu mapy je proto velmi intuitivní a usnad¬uje jak vyuºití

výsledk· robotického mapování, tak zadávání p°edem stanovené mapy do naviga£ního

systému robotu.

Topologický - tento p°ístup popisuje okolní prost°edí robotu pomocí vztah· mezi jednotlivými,

pro navigaci robotu d·leºitými, místy. Jednotlivá �význa£ná místa� reprezentují uzly

grafu. Spojnice mezi t¥mito uzly pak popisují zp·sob, kterým se lze mezi body pohy-

bovat. Na obrázku 2 uzly reprezentují jednotlivé místnosti, spojnice pak reprezentují

pr·chody mezi t¥mito místnostmi.

Obrázek 2: Topologická reprezentace prost°edí

K vytvo°ení mapy prost°edí musí být robot vybaven sníma£i, které mu umoº¬ují získat

pot°ebné informace o prost°edí. Nej£ast¥ji pouºívanými senzory pro vytvá°ení robotických

map jsou: kamery, laserové dálkom¥ry (planární nebo 3D), GPS p°ijíma£e, radary apod. Výs-

tupy z v¥t²iny t¥chto sníma£· jsou omezeny (nap°. p°ijíma£e GPS signálu nefungují uvnit°

budov) a výsledky m¥°ení jsou zatíºené chybami a ²umem. Také pohyb robotu je zatíºen

²umem, reprezentovaným vlivy okolí robotu, které p°i °ízení jeho pohybu nejsou brány v

úvahu, z £ehoº vyplývá skute£nost, ºe polohu robotu nelze ur£it z °ídicích signál·, které do

robotu vstupují.

V p°ípad¥, ºe by oba ²umové signály byly na sob¥ nezávislé, p°esnost mapy by bylo

moºno zvý²it pomocí zvý²ení po£tu m¥°ení a jejich vhodnou statistickou analýzou. V reál-

ných robotických systémech jsou v²ak signály statisticky závislé. Odchylky polohy zp·sobené

°ídicím signálem, který je zatíºen ²umem, rostou v £ase a ovliv¬ují tak polohu, která je ur£ována

z m¥°ení jednotlivých sníma£·. Tyto vypo£ítané polohy jsou zatíºené systematickou chybou.
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Tvorba robotických map je komplikována obtíºností ur£ení, zda data nam¥°ená v r·zných

£asových okamºicích zobrazují stejná místa v prostoru. Tento problém je v literatu°e velmi

£asto zmi¬ován jako problém korespondence m¥°ení, nebo jako problém sdruºování dat [3, 7].

Hlavním d·sledkem problému sdruºování dat je skute£nost, ºe s rostoucím £asem a po£tem

m¥°ení m·ºe celková odchylka polohy p°ekro£it mez, která je p°ijatelná pro lokaliza£ní a mapo-

vací algoritmus. Výpo£etní náro£nost ur£ení korespondujících bod· m¥°ení je proto omezujícím

faktorem pro n¥které algoritmy. Tyto algoritmy dokáºí zpracovat pouze omezený po£et prvk·,

£ímº je omezena velikost mapy, pro kterou je tato skupina SLAM algoritm· vyuºitelná [8].

Dal²ím d·leºitým aspektem p°i vytvá°ení robotické mapy je dynamika prost°edí. Reálné

prost°edí v¥t²inou prochází zm¥nami. V¥t²ina sou£asných mapovacích algoritm· p°edpokládá

statické prost°edí a v²echny dynamické zm¥ny v prost°edí jsou vyhodnocovány jako ²umový

signál. D·sledkem tohoto p°edpokladu je, ºe lokaliza£ní a mapovací algoritmy jsou funk£ní v

relativn¥ krátkých £asových intervalech, ve kterých je prost°edí nem¥nné.

2.2 Poloha robotu jako náhodná veli£ina

Na polohu robotu, stejn¥ tak jako na polohu orienta£ních bod· získaných m¥°ením, lze pohlíºet

jako na náhodnou veli£inu. Poloha mobilního robotu popsaná stavovým vektorem xt je závislá

na vstupním °ídicím signálu ut a p°edchozí hodnot¥ stavového vektoru xt−1. Tuto hodnotu

lze vyjád°it jako p (xt | xt−1,ut). Takto vyjád°ená podmín¥ná pravd¥podobnost je nazývána

pravd¥podobností p°echodu stav· a popisuje £asový pr·b¥h stavového vektoru xt [9].

Obdobným zp·sobem lze popsat také pravd¥podobnost m¥°ení, jako: p (ot | xt). Z tohoto

zápisu je patrné, ºe hodnota m¥°ení je závislá pouze na poloze robotu v prostoru. Tato

pravd¥podobnost je popisem p°edpisu, podle n¥hoº jsou generována m¥°ení oi na základ¥

polohy robotu xi.

Jelikoº polohu robotického systému nelze stanovit p°ímo, je nutné tuto polohu odvodit z

m¥°ených dat a p°edpokládaného stavu (polohy) robotu.

P°edpokládaný stav robotu je aposteriorní pravd¥podobnost vyjad°ující hodnotu stavu po

provedení ak£ního zásahu do robotického systému. V tomto p°ípad¥ je pro ur£ení stavu robotu

vyuºívána hodnota m¥°ení ot. Obdobn¥ lze stanovit také hodnotu aposteriorní pravd¥podob-

nosti p°ed zapo£ítáním hodnoty pozorování ot jako p (xt | o1:t−1,u1:t). Tyto dv¥ aposteriorní

pravd¥podobnosti jsou vyjád°ením znalosti stavového vektoru mobilního robotu.

� aposteriorní pravd¥podobnost nezahrnující hodnotu m¥°ení v £ase t. Tato pravd¥podob-

nost je nazývána predikcí stavu systému:

p (xt | o1:t−1,u1:t) (1)

� aposteriorní pravd¥podobnost zahrnující hodnotu m¥°ení:

p (xt | o1:t,u1:t) (2)
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P°echod od aposteriorní pravd¥podobnosti (1) k aposteriorní pravd¥podobnosti (2) se pak

nazývá aktualizací (korekcí) stavu systému.

Analytické vyjád°ení a výpo£et pravd¥podobnosti p (xt | o1:t,u1:t) jsou moºné pouze v

omezeném po£tu p°ípad·. Pro reálné robotické systémy, je zapot°ebí vyuºít vhodné aprox-

imace této aposteriorní pravd¥podobnosti. Pro aproximaci aposteriorní pravd¥podobnosti byl

zvolen jeden ze základních druh· popisu [9, 10].

2.3 Popis polohy robotu pomocí Gaussova rozd¥lení pravd¥podob-

nosti

U tohoto zp·sobu aproximace se k popisu aposteriorní pravd¥podobnosti p (xt | o1:t, u1:t) vyuºívá

n-rozm¥rného Gaussova rozd¥lení a jeho základních charakteristik:

p (x) = det (2πΣ)−
1
2 exp

{
−1

2
(x− µ)T Σ−1 (x− µ)

}
(3)

Σ - kovarian£ní matice. Symetrická, pozitivn¥ de�nitní matice, jejíº prvky mají hodnotu σij.

µ - vektor st°edních hodnot. Algoritmy, které vyuºívají tohoto zjednodu²eného popisu, jsou

nazývány gaussovskými �ltry. Mezi nejznám¥j²í zástupce této skupiny pat°í:

Kalman·v �ltr - KF pro parametrizaci Gaussova rozd¥lení je vyuºíváno jeho prvních dvou

moment· - st°edních hodnot a rozptyl·. Hlavní nevýhodou Kalmanova �ltru je, ºe tento

algoritmus je vhodný pouze pro spojité, lineární systémy.

Roz²í°ený Kalman·v �ltr - EKF (Extended Kalman Filter). Jelikoº funkce pro p°echody

mezi jednotlivými stavy a závislosti m¥°ení v¥t²inou nejsou lineární, vyvstává pot°eba

linearizace p°echodové funkce. Algoritmus EKF vyuºívá pro aproximaci nelineární funkce

Taylorova rozvoje, ze kterého vyuºívá pouze koe�cienty pro první °ád [10, 11, 12].

2.4 Roz²í°ený Kalman·v �ltr

Hlavní my²lenkou Kalmanova �ltru je spojení algoritmu zp¥tnovazebního estimátoru pro

odhad stavu systému s rekurzivním výpo£tem minimalizace odchylky metodou nejmen²ích

£tverc·. Algoritmus Kalmanova �ltru p°edpokládá, ºe model mobilního robotu je popsán

stavovými rovnicemi.

P°edpokladem této metody je, ºe model systému je lokáln¥ lineární, hodnoty procesního

ϑ(k) a m¥°icího w(k) ²umu jsou dostate£n¥ malé a ºe lze provést odhad stavu systému na

základ¥ p°edchozích výstup·. Stavové rovnice systému a jeho výstupu jsou:

x(k+1) = f
(
x(k),u(k), ϑ(k)

)
(4)

y(k) = h
(
x(k),w(k)

)
(5)
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Pro spln¥ní poºadavku na £áste£n¥ lineární systém je nutné provést linearizaci pomocí Tay-

lorova rozvoje. Linearizované modely systému a sníma£e lze popsat jako:

x(k+1) = f
(
x̃(k|k),u(k), 0

)
+5fx∆x(k|k) +5fϑϑ(k) (6)

y(k+1) = h
(
x̃(k+1|k), 0

)
+5hx∆x(k+1|k) +5hww(k+1) (7)

kde matice5fx,5fϑ,5hx,5hϑ jsou matice Jakobián· funkcí fx a fy, jejichº rozvoj je proveden

podle x respektive ϑ a w a jejich hodnota je vyjád°ena pro ∆x(k|k), ∆x(k+1|k) respektive pro

ϑ(k), w(k+1).

Rovnice umoº¬ující odhad stavu systému je:

x̃(k+1|k) = f
(
x̃(k|k),u(k), 0

) .
= E

[
f
(
x̃(k|k),u(k), 0

)
+5fx∆x(k|k) +5fϑϑ(k)

]
(8)

jestliºe platí, ºe hodnoty ∆x(k|k) a ϑ(k) jsou dostate£n¥ malé a mají nulovou st°ední hodnotu,

lze hodnotu odchylky vyjád°it jako:

∆x(k+1|k) = x(k+1) − x̃(k+1|k)

= 5fx∆x(k|k) +5fϑϑ(k)

Kovarian£ní matice odhadu stavového vektoru odpovídá:

P(k+1|k) = E
[
∆x(k+1|k)∆xT

(k+1|k)

]
.
= 5fxP(k|k) 5 fT

x +5fϑQ(k) 5 fT
ϑ (9)

Obdobným zp·sobem lze ur£it také vztah pro hodnotu vektoru odhad· výstupních hodnot a

inova£ního vektoru:

ỹ(k+1) = h
(
x̃(k+1|k), 0

)
(10)

�len, vypovídající o kvalit¥ odhadu stavu, je obsaºen v rovnici pro výstupní hodnotu systému,

který je:

∆y(k+1) = y(k+1) − ỹ(k+1)

.
= 5hx∆x(k+1|k) +5hww(k) (11)

a nazývá se vektorem inovace. Tento rozdíl mezi odhadem m¥°ení a skute£nou hodnotou
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získanou m¥°ením je zaveden pomocí matice L do rovnice pro odhad stavu (8):

x̃(k+1|k+1) = x̃(k+1|k) + L(k+1) 4 y(k+1)

P(k+1|k+1) = P(k+1|k) − L(k+1)χ∆∆(k+1|k)L
T
(k+1)

Vhodná volba matice L umoºní ovlivnit odhad stavového vektoru tak, aby jeho odchylka

od skute£ného stavu byla minimální. Algoritmus výpo£tu matice L je nazýván Kalmanovým

�ltrem - estimátorem stavu. Pro hodnotu váhové matice L platí:

L(k+1) = P(k+1|k) 5 hT
x χ∆∆(k+1|k)

= χx∆(k+1|k)χ∆∆(k+1|k) (12)

Jednotlivé kovarian£ní matice jsou:

χ∆∆(k+1|k)
.
= 5hxP(k+1|k) 5 hT

x +5hwR(k+1) 5 hT
w (13)

χx∆(k+1|k)
.
= P(k+1|k) 5 hT

x

Tímto zp·sobem výpo£tu kovarian£ní matice inova£ního vektoru χ∆∆ a váhové matice L je

zaru£eno, ºe odhad stavového vektoru robotu x̃R je neposunutý. Odhad stavového vektoru x̃(i|j)

je povaºován za neposunutý, pokud platí, ºe matice: P(i|j)−E
[
∆x(i|j)∆xT(i|j)

]
je semide�nitn¥

pozitivní [13, 14].

Roz²í°ený Kalman·v �ltr (EKF) je v algoritmu pr·b¥ºné lokalizace a mapování (SLAM)

vyuºíván jako estimátor pro stanovení polohy mobilního robotu. P°edpokladem je, ºe v pracov-

ním prost°edí robotu se nacházejí orienta£ní body, podle nichº se robot lokalizuje. V navrºeném

algoritmu SLAM tyto body odpovídají roh·m místností.

3 Model robotu

Popsaný algoritmus pro lokalizaci mobilního robotu vyuºívá odhadu polohy robotu a odhadu

polohy orienta£ních bod·, jejichº poloha je m¥°ena sníma£em umíst¥ným na mobilním robotu.

Aby bylo moºno provést tyto odhady, je t°eba vytvo°it matematický model robotického sys-

tému a pouºitého sníma£e.

Prost°edí, ve kterém se robot pohybuje, je popsáno mnoºinou orienta£ních bod· mN ,

kde N ∈ R. Jednotlivé prvky mnoºiny mi jsou popsány sou°adnicemi xi a yi v globálním

kartézském systému. Tyto sou°adnice jsou zárove¬ stavovými veli£inami popisujícími stav

orienta£ního bodu. P°edpokladem je, ºe stav orienta£ních bod· je v £ase konstantní.

Pro úlohu mapování a lokalizace je vyuºíván robot UTAR, který je vyvíjen na Ústavu
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automatizace a m¥°icí techniky od roku 1999. Jedná se o £ty°kolový mobilní robot, který je

pohán¥n dv¥ma stejnosm¥rnými motory. Kola na jsou kaºdé stran¥ robotu spojena °et¥zem,

robot nemá oto£nou nápravu, proto p°i otá£ení robotu dochází ke smyku. Hlavní výhodou této

konstrukce mobilního podvozku je jeho jednoduchá mechanická konstrukce a velká robustnost,

coº umoº¬uje pohyb nejen ve vnit°ních prostorách, ale i ve vn¥j²ím prost°edí.

Pro ú£ely mapovacího algoritmu byl vytvo°en jednoduchý matematický model umoº¬ující

stanovení stavových veli£in. Matematicky lze robot popsat na základ¥ sil na n¥j p·sobících.

Tento zp·sob popisu vede ke vzniku sloºitého dynamického modelu. Zatímco ur£ení polohy

robotu pomocí dynamického modelu je dáno °e²ením soustavy diferenciálních rovnic, u modelu

kinematického se jedná o °e²ení soustavy goniometrických rovnic.

P°i sestavování kinematického modelu jsou pro stanovení pr·b¥hu rychlosti pohybu robotu

pouºity pouze rychlosti jednotlivých kol. V takovém p°ípad¥ matematický model robotu ne-

zohled¬uje síly, které na n¥j p°i pohybu p·sobí. V p°ípad¥ robotu UTAR se jedná zvlá²t¥ o

smykové síly, které p·sobí na kola robotu b¥hem zatá£ení. Jedním z p°edpoklad· pro sestavení

kinematického modelu robotu je, ºe kola robotu vykonávají £ist¥ rota£ní pohyb kolem své osy

a nedochází k jeho smýkání [15, 16].

3.1 Kinematický model robotu

Idea náhrady jednotlivých robot· je zobrazena na obrázku 3. Poºadavkem je, aby se st°ed

Obrázek 3: Náhrada robotu °ízeného smykem robotem °ízeným zm¥nou rychlosti kol

otá£ení obou robot· nacházel ve stejném bodu. Aby bylo moºno provést tuto zám¥nu obou

typ· robotických podvozk·, je nutné, aby byly spln¥ny následující podmínky:

� podklad, po kterém se robot pohybuje, je homogenní, jeho vlastnosti jsou pod v²emi

koly shodné (v reálném p°ípad¥ je nutné, aby byl podklad shodný alespo¬ p°ibliºn¥),

� kola robotu mají shodné vlastnosti (materiál pneumatik, tlak v pneumatikách, míra

opot°ebení apod.),
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� t¥ºi²t¥ smykem °ízeného mobilního robotu leºí v geometrickém st°edu robotu.

Pokud jsou spln¥ny uvedené podmínky, lze smykem °ízený mobilní robot popsat pomocí kine-

matického modelu pro robot °ízený zm¥nou rychlosti otá£ení kol.

Pro dop°ednou a úhlovou rychlost robotu lze psát:

∆v(k) =
vL(k) + vP (k)

2
(14)

∆ω(k) =
vL(k) − vP (k)

rdiff

(15)

rdiff = Krsmyk (16)

∆vL(k) = rr∆ωL(k) (17)

∆vP (k) = rr∆ωP (k)

Jednotlivé stavové veli£iny odpovídající poloze robotu lze ur£it podle:

ϕ(k+1) = ϕ(k) + ∆ω(k)

x(k+1) = x(k) + ∆v(k) sin
(
ϕ(k+1)

)
(18)

y(k+1) = y(k+1) + ∆v(k+1) cos
(
ϕ(k+1)

)
Tento model lze popsat nelineární p°enosovou funkcí v maticovém tvaru jako:

xR(k+1) = f
(
xR(k),u(k), ϑ(k)

)
=


x(k|k) +

(
∆vP (k)+∆vL(k)

2
+ ϑv

)
cos
(
ϕ(k|k) +

vL(k)−vP (k)

rdiff
+ ϑϕ

)
y(k|k) +

(
∆vP (k)+∆vL(k)

2
+ ϑv

)
sin
(
ϕ(k|k) +

vL(k)−vP (k)

rdiff
+ ϑϕ

)
ϕ(k|k) + ϑϕ +

(
vL(k)−vPk

rdiff
+ ϑv

)


(19)

kde ϑ(k) je ²umový vektor se sloºkou ϑv odpovídající rychlosti robotu a sloºkou ϑϕ , která

odpovídá ²umu vná²enému do systému odchylkami úhlové rychlosti. P°edpokladem je, ºe ²u-

mové sloºky rychlostí jednotlivých kol ϑvL a ϑvP jsou shodné.

4 Model sníma£e, Detekce orienta£ních bod·

V sou£asné dob¥ se v mobilní robotice roz²i°uje vyuºívání laserových proximitních senzor·.

Tyto senzory se vlivem vyvíjející se technologie stávají p°ístupn¥j²í pro robotická pracovi²t¥ a

svými vlastnostmi dopl¬ují a roz²i°ují moºnosti stávajících senzorických systém· robotu. Jedná

se v¥t²inou o senzory, které nejsou primárn¥ ur£ené pro mobilní robotiku, ale pro vyuºití v

pr·myslových aplikacích, jako jsou zabezpe£ení nebezpe£ných provoz·, kontrola výroby apod.

Mezi významné výrobce této skupiny pat°í nap°íklad �rma Keyence, Minolta a Sick. Tyto

sníma£e obvykle ur£ují vzdálenost na základ¥ známé rychlosti ²í°ení paprsku a doby letu.

Proto je skupina t¥chto sníma£· nazývána (TOF - Time Of Flight).
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S rozvojem mobilní robotiky se objevují také �rmy, které vyvíjejí a vyráb¥jí laserové sní-

ma£e p°izp·sobené pot°ebám mobilní robotiky. Jedná se zvlá²t¥ o p°izp·sobení rozm¥r· a

hmotnosti sníma£e robotickým platformám. Cílem je vyráb¥t co nejmen²í a nejleh£í sníma£e

tak, aby ²ly vyuºít nejen u robot· pozemních, ale nap°íklad i u robot· létajících. Mezi nejvyuºí-

van¥j²í principy m¥°ení u t¥chto sníma£· pat°í aktivní triangula£ní metoda a TOF. Vývojem

a výrobou t¥chto sníma£· se mimo jiné zabývají �rmy Hokuyo a Mesa Imaging AG (3D prox-

imitní kamera). Hmotnost t¥chto sníma£· je v¥t²inou sníºena na úkor robustnosti a odolnosti

proti nep°íznivým vliv·m prost°edí, a proto nejsou ur£eny pro pouºití ve vn¥j²ím prost°edí.

P°esto v²ak jsou tyto sníma£e vyuºívány pro návrhy a testování naviga£ních algoritm· pro

vn¥j²í prost°edí.

Výstupem z proximitního sníma£e vzdálenosti je sada m¥°ení, která reprezentuje vzdálenost

p°ekáºek, které se nacházejí v polorovin¥ p°ed sníma£em. Kaºdý prvek m¥°ení reprezentuje

vzdálenost bodu v prostoru, který je popsán sou°adnicemi v polárním sou°adnicovém systému.

Jednotlivé sady m¥°ení reprezentují tzv. lokální mapy. Lokální mapa p°edstavuje vjem robotu

v okamºiku m¥°ení bez vztahu k po£átku globálního sou°adnicového systému. Po£átek sou°ad-

nicového systému lokální mapy je umíst¥n v ose rotace zrcátka, které rozmítá m¥°icí laserový

paprsek. Na lokální mapu lze pohlíºet také jako na binární obraz O = (b1 . . .bn), jehoº kaºdý

bod m·ºe nabývat hodnoty 1 nebo 0. Bu¬ka binárního obrazu nabývá hodnoty 1 v míst¥, které

odpovídá p°ekáºce. V ostatních místech nabývá binární obraz hodnoty 0.

Cílem algoritmu SLAM je nalezení globální mapy MG = (mG1...mGn) prost°edí, která

je vztaºena ke globálnímu sou°adnicovému systému. Pro co nejp°esn¥j²í odhad polohy robotu

(umoº¬uje vztaºení lokální mapy ke globálnímu sou°adnicovému systému) je t°eba zajistit, aby

byla porovnávána data, která spolu vzájemn¥ korespondují. Jednou z moºností, jak dosáhnout

tohoto výsledku, je zpracování lokální mapy tak, aby byly nalezeny význa£né rysy popisující

pracovní prost°edí robotu ML = (mL1...mLn).

� význa£ný rys prost°edí - uspo°ádání £ástí nam¥°ených hodnot, které charakterizují zk-

oumané prost°edí. Znakem vhodného rysu je skute£nost, ºe je snadno matematicky pop-

satelný a je detekovatelný v posloupnosti po sob¥ jdoucích m¥°eních [15].

V d·sledku skute£nosti, ºe lokální mapa prost°edí odpovídá binárnímu obrazu, lze pro nalezení

význa£ných rys· oblasti pouºít algoritmy vyuºívané v oblasti po£íta£ového vid¥ní. Mezi výz-

na£né rysy, které lze vyuºít jako orienta£ní body p°i lokalizaci mobilního robotu pat°í [17, 18,

19]:

� geometrická primitiva - p°ímky, oblouky, £ásti kruºnic. Tyto geometrické útvary popisují

p°ekáºky, které jsou tvo°eny rovnými nebo zak°ivenými souvislými plochami, odpovída-

jícími nap°íklad st¥nám místnosti. Hlavním zdrojem chyb p°i hledání geometrických

prvk· je ²um, kterým jsou zatíºena výstupní data ze sníma£e 1.
1Tato skute£nost má za následek, ºe data reprezentující p°ímku neleºí na ideální p°ímce, z £ehoº vyplývá

nutnost nalezení vhodné aproximace.
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� rohy místností - tato místa v obrazové funkci jsou vhodná jako orienta£ní body p°i

lokalizaci robotu z toho d·vodu, ºe jsou v¥t²inou detekovatelná v sekvenci n¥kolika po

sob¥ jdoucích obraz·. V obrazové funkci jsou de�nována jako místa, v nichº je velké

zak°ivení hranic zkoumaného prostoru. Detekci roh· místnosti lze p°evést na hledání

pr·se£ík· k°ivek. Pro hledání pr·se£ík· v obraze získaném laserovým proximitním sní-

ma£em nejsou vhodné metody, které jsou zaloºeny na hledání rohu pomocí porovnávání

obrazu a p°edem dané ²ablony. D·vodem je klesající závislost hustoty bod· na vzdálenosti.

� Radonova transformace. Hledání parametr· p°ímek je p°evedeno na hledání lokálních

maxim v prostoru parametr· p°ímek H (r, α). Prostor parametr· p°ímek je vytvo°en

na základ¥ normálové rovnice p°ímek a je popsán parametry r, α, které odpovídají nor-

málové reprezentaci rovnice p°ímky. Popis p°ímky tvo°í tzv. model, podle n¥hoº jsou

ur£ovány hodnoty prvk· akumulátoru. Obecná verze obou metod je vhodná nejen k

hledání p°ímek v obraze, ale umoº¬uje hledání i jiných geometrických primitiv v závis-

losti na volb¥ modelu k°ivky.

Mezi hlavní výhody Radonovy transformace pat°í skute£nost, ºe není citlivá na vzdálenost

a chyb¥jící body obrazové funkce O.

Oproti p°edem uvedeným metodám je v²ak tento algoritmus výpo£etn¥ náro£ný a jeho

výsledkem jsou rovnice p°ímek, nikoliv úse£ky, které by p°ímo odpovídaly zdem ohrani£u-

jícím prostor. Je tedy nutné metodu doplnit o algoritmus pro nalezení po£átk· a konc·

úse£ek.

Vzhledem k tomu, ºe s rostoucí vzdáleností m¥°ených objekt· roste vzdálenost mezi jed-

notlivými body obrazu a díky necitlivosti na chyb¥jící body v m¥°ení, byla pro získávání

geometrického popisu prost°edí zvolena metoda Radonovy transformace. Byla navrºena mod-

i�kace algoritmu, která umoº¬uje zpracování binárního obrazu z laserového sníma£e.

4.1 Radonova transformace

Radonova transformace je obdobou algoritmu Houghovy transformace. Pomocí této transfor-

mace, která je nej£ast¥ji vyuºívána ke zpracování obrazu v medicínské technice, je moºno z

binárního obrazu O získaného pomocí laserového proximitního sníma£e ur£it skupiny bod·,

které náleºí k jednotlivým p°ímkám. Radonova transformace je de�nována jako:

Rf (r, α) =

∫ ∫
O (x, y) δ (r − x cos (α) + y sin (α)) dxdy (20)

Obrazová funkce O (x, y), kde: (x, y) ∈ R2, je touto rovnicí transformována na funkci Rf (r, α),

kde r ∈ R a α ∈ (0, π〉. Rovnice 20 je vyjád°ením spojité Radonovy transformace. Mnoºina

bod· nam¥°ených laserovým sníma£em je v²ak diskrétní. Pro pouºitý laserový sníma£ SICK

LMS 200 má krok mezi jednotlivými m¥°eními (v polárních sou°adnicích sníma£e) velikost

0,25°, 0,5°, 1° [20]. Proto bylo vyuºito diskrétní Radonovy transformace, jejíº algoritmus je
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implementován v programu Matlab 6.5 (verze 13) ve funkci radon.m. V následujícím textu je

uveden jeho princip [21, 22, 23].

V kaºdém kroku je binární obraz pooto£en kolem svého st°edu a je ur£en po£et bod· v

kaºdém °ádku obrazu. Toto £íslo je uloºeno do akumulátoru H (α, r), který má stejnou struk-

turu jako akumulátor u Houghovy transformace. Pooto£ení obrazu je provád¥no v rozmezí

α ∈ (0, π〉. Velikost pooto£ení kα obrazu je nastavitelná, coº umoº¬uje ovlivnit p°esnost

hledaného parametru αi a zárove¬ ovliv¬uje rychlost algoritmu.

P°i otá£ení obrazu O jsou sou°adnice kaºdého bodu (b1,b2 . . .bn) p°epo£ítány pomocí

rota£ní matice (rovnice 21):(
x,

n

y,
n

)
=

(
cos kα − sin kα

sin kα cos kα

)(
xn

yn

)
(21)

Po provedení rotace je ur£en po£et bod· v kaºdém °ádku obrazu. Toto £íslo je uloºeno

do akumulátoru H (α, r). Parametry normálových rovnic hledaných p°ímek jsou v tomto aku-

mulátoru op¥t reprezentovány jako lokální maxima [24].Na obrázku 4 je zobrazen p°íklad

akumulátoru získaného pomocí Radonovy tranformace.

Obrázek 4: Akumulátor parametr· p°ímek pro Radonovu transformaci m¥°ení

5 Ur£ení parametr· hledaných p°ímek

Vzhledem k tomu, ºe v reálném p°ípad¥ neleºí v²echny body na jedné p°ímce, je t°eba hodnoty

v akumulátoru H (α, r) zpracovat takovým zp·sobem, aby nalezené p°ímky byly nejvhodn¥j²í

reprezentací pro zm¥°ené body.

P°i robotickém pr·zkumu v¥t²inou není p°edem známa struktura prost°edí, coº znamená, ºe

dop°edu nelze ur£it kolik a jak dlouhé jsou p°ímky, které prost°edí de�nují. Z tohoto d·vodu
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není vhodné pouºít metodu, p°i níº by se ur£ila prahová hodnota pro hledanou p°ímku. V

takovém p°ípad¥ by byly ze sady nalezených p°ímek odstran¥ny p°ímky, na kterýl leºí malý

po£et bod·. Pro hledání p°ímek byl proto navrºen algoritmus na základ¥ shlukové analýzy

parametr· p°ímek v akumulátoru H (α, r).

5.1 Shlukování nalezených p°ímek

Základním principem shlukové analýzy je rozd¥lení objekt· (nalezené p°ímky) do shluk· v

závislosti na jejich podobnosti, resp. odli²nosti. Objekt je reprezentován svými parametry:

o = (p1, p2) kde p1 ≈ α a p2 ≈ r. Pro v²echny objekty (o1,o2, · · · ,on) je ur£ena jejich

vzájemná vzdálenost d. Na základ¥ této vzdálenosti a nastavené hodnoty prahu T pro rozd¥lení

objekt· do jednotlivých shluk· jsou potom parametry p°ímek rozd¥leny do skupin. Kaºdá

skupina parametr· reprezentuje jednu p°ímku v obraze. Z kaºdé skupiny je pak vybrán objekt

odpovídající lokálnímu maximu ve shluku. Takto vybraný objekt odpovídá p°ímce, na které

leºí nejv¥t²í po£et bod·.

5.2 Ur£ení vzdálenosti mezi jednotlivými objekty

Pro výpo£et vzájemných vzdáleností objekt· jsou vhodné tyto metody ur£ení vzdálenosti mezi

objekty:

Mahalanobisova vzdálenost - tento zp·sob ur£ení vzdálenosti mezi dv¥ma objekty je vhodný

zejména z toho d·vodu, ºe pomocí váhové matice A v rovnici 22 lze nastavit

d·leºitost koe�cient· pro p°i°azení do shluku. Vzdálenost mezi dv¥ma objekty je

ur£ena podle:

dM(ok, ol) =

√
(ok − ol)

T AS−1A (ok − ol), (22)

kde matice A je symetrická matice váhových koe�cient· pro jednotlivé parametry

a S je matice vzájemných kovariancí mezi jednotlivými parametry.

Euklidovská vzdálenost - v p°ípad¥, ºe váhová a rozptylová matice jsou matice jednotkové, Ma-

halanobisova vzdálenost p°echází ve výpo£etn¥ jednodu²²í euklidovskou vzdálenost.

Tento zp·sob v²ak neumoº¬uje váhování koe�cient·. Pro výpo£et euklidovské

vzdálenosti platí:

dE(ok, ol) =

√√√√ n∑
i=1

(pik − pil)
2 (23)

Vzhledem k tomu, ºe Hough·v akumulátor je dvourozm¥rné pole, kde n = 2. V

tomto dvourozm¥rném p°ípad¥ lze nastavení váhy d·leºitosti jednotlivých parametr·

provést zm¥nou m¥°ítka jedné z os v H (α, r). Tohoto zp·sobu nastavení citlivosti

bylo vyuºito v navrºeném a testovaném algoritmu.
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5.3 Rozd¥lení objekt· do shluk·

Pro rozd¥lení objekt· do shluk· je t°eba vytvo°it matici vzdáleností mezi v²emi objekty

nalezenými v Houghov¥ akumulátoru H (α, r). Nastavením prahové hodnoty T pro rozd¥lení

parametr· p°ímek do jednotlivých shluk· je moºno nastavit citlivost algoritmu na vzájemnou

vzdálenost úse£ek a rozptyl úhlu jednotlivých úse£ek reprezentujících st¥ny a jejich nato£ení.

Pro výpo£et matice vzdáleností byla vyuºita základní, euklidovská vzdálenost mezi objekty.

Pro p°i°azení nebo vylou£ení objektu ke shluku bylo pouºito vzájemné vzdálenosti nejbliº²ích

prvk· shluk·. Tímto nastavením bylo dosaºeno výsledku zobrazeného na obrázku 5.

V levé £ásti obrázku 5 je znázorn¥n výstup z laserového sníma£e, který byl získán p°i

reálném m¥°ení. Také jsou zde zobrazeny nalezené p°ímky, pr·se£íky p°ímek, po£átky a konce

p°ímek. Zelenou barvou jsou vyzna£eny pr·se£íky p°ímek, které neodpovídají roh·m místnosti.

Platné p°ímky jsou zobrazeny £árkovan¥. Konce a po£átky úse£ek jsou ozna£eny £tvercovou

zna£kou, zatímco pr·se£íky jsou zobrazeny jako kruºnice.

Obrázek 5: Data z laserového proximitního sníma£e, akumulátor se zvýrazn¥nými shluky

V pravé £ásti obrázku je zobrazen akumulátor H (α, r), pro toto m¥°ení. V H (α, r) jsou

barevn¥ ohrani£eny shluky bod·. Kaºdý shluk reprezentuje jednu z p°ímek nalezených v

binárním obraze získaném m¥°ením. V kaºdém shluku je následn¥ nalezen bod reprezentu-

jící p°ímku, na níº leºí nejv¥t²í po£et bod· (lokální maximum hledané v oblasti shluku).

Sou°adnice tohoto bodu (α, r) jsou pouºity pro aproximaci m¥°ení.

Nalezené parametry p°ímek lze p°ímo vyuºít jako jeden z hledaných znak· popisujících

zkoumanou oblast nebo jako vstup do dal²í £ásti algoritmu. Pro ur£ení pr·se£ík· p°ímek

odpovídajícím roh·m místností je vyuºíván následující postup.

Jestliºe se pr·se£ík nachází v blízkém okolí bod· náleºejícím ob¥ma p°ímkám (vzdálenost

je stanovena podle rovnice 23), jedná se o roh místnosti. V opa£ném p°ípad¥ pr·se£ík p°ímek

neodpovídá reálnému orienta£nímu bodu. Také jsou stanoveny hranice úse£ek (po£átek, konec),

takto nalezené úse£ky reprezentují zdi zkoumané oblasti.
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5.4 Model sníma£e

Pro model sníma£e, jehoº výstupem je poloha oriena£ních bod· platí:

h
(
x(k),w(k)

)
=

(
ri

ϕi

)
=

 √(
xR(k) − xLi

)2 − (yR(k) − yLi

)2
tan
(

yR(k)−yLi

xR(k)−xLi

)
− ϕR

+

(
wr(k)

wϕ(k)

)
(24)

Jedná se o model sníma£e, který de�nuje polohu orienta£ních bod· v polárních sou°adnicích.

Tento model byl zvolen z d·vodu snaz²ího zohledn¥ní ²umového signálu w(k). Sloºky ²umového

signálu jsou v práci povaºovány za nezávislé na £ase. Funkce h
(
x(k),w(k)

)
je p°evodním vzta-

hem mezi sou°adným systémem globální mapy MG a lokálním sou°adným systémem robotu,

který je pouºit pro reprezentaci nalezených orienta£ních bod·. Vzhledem k tomu, ºe sníma£ je

nedílnou sou£ástí robotu, lze st°ed sou°adného systému sníma£e snadno odvodit ze známých

rozm¥r· robotu a sníma£e.

6 Sou£asná lokalizace a mapování

Výhodou tohoto p°ístupu k mapování a lokalizaci v mobilní robotice je skute£nost, ºe mobilní

robot je schopen pohybu v p°edem neznámém prost°edí. Pro orientaci v prost°edí nepot°e-

buje zásah £lov¥ka a vytvo°ení um¥lých orienta£ních bod·. Pro ur£ení polohy jsou vyuºívána

m¥°ení ze sníma£·, tato data jsou sou£asn¥ vyuºívána i pro vytvá°ení mapy, ve které se robot

lokalizuje, coº £iní mobilní robot autonomním (ve smyslu schopnosti samostatného pohybu

prostorem) [25]. Navrºený algoritmus náleºí k online algoritm·m pro SLAM.

� Online SLAM - algoritmus, p°i n¥mº jsou pro ur£ení polohy robotu a orienta£ních

bod· vyuºívány pouze prom¥nné (poloha, poloha p°ekáºek, . . .), které jsou aktuální

v provád¥ném kroku k. Po té, co jsou tyto prom¥nné zpracovány, nejsou ukládány v

pam¥ti robotu. Tento algoritmus je inkrementální a umoº¬uje vytvo°ení mapy prost°edí

o tém¥° libovolné velikosti. Data lze do mapy p°idávat do mapy v libovolném po£tu

krok·. Jelikoº je v²ak výpo£etní náro£nost online SLAMu kvadraticky závislá na po£tu

orienta£ních bod·, je velikost globální mapy omezena výpo£etním výkonem. Nevýhodou

tohoto algoritmu je pot°eba velmi robustního procesu o vzájemné korespondenci orien-

ta£ních bod· mapy mG = {mG1, . . . ,mGn} odpovídá orienta£ní bod mLm. P°i °e²ení

online SLAMu se jedná o hledání aposteriorní pravd¥podobnosti: p (xk,m | o1:k,u1:k).

Pro odhad polohy robotu a vytvá°ení mapy je vyuºito roz²í°eného Kalmanova estimátoru

stav·. Matematické modely robotu a laserového sníma£e jsou uvedeny v p°edchozích kapi-

tolách. Popis t¥chto prvk· byl uveden s ohledem na jejich vyuºití pro algoritmus SLAM.
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6.1 Inicializace lokaliza£n¥ mapovacího algoritmu

V prvním kroku algoritmu SLAM je st°ed globálního sou°adnicového systému nastaven do

bodu, kde se nachází robot x0 = [0, 0, 0]T . Ve stejném £asovém okamºiku jsou také nastaveny

hodnoty v²ech kovarian£ních matic. Hodnota matice Q reprezentuje ²umový signál, který vs-

tupuje do systému, £ímº ovliv¬uje polohu mobilního robotu. Matice R zohled¬uje ²um m¥°ení.

Hodnoty t¥chto matic byly nastaveny na základ¥ experiment·, které jsou popsány v kapitole

3.

V této poloze je provedeno první m¥°ení prost°edí a segmentace nam¥°ených dat pomocí

p°ímek a jejich pr·se£ík·. Tyto význa£né rysy jsou uloºeny do matice mG = (m1, . . . ,mn),

£ímº je vytvo°ena globální mapa pro k = 1.

6.2 Predikce stavového vektoru a hodnot m¥°ení

Na základ¥ °ídicího signálu uk = (vLk, vPk) se robot p°emístí do polohy xR(k+1) =
(
x(k+1), y(k+1), ϕ(k+1)

)
.

Odhad polohy robotu x̃R(k+1) je ur£en z matematického modelu robotu, který byl de�nován v
kapitole 3. Rovnice 25 popisuje p°enosovou funkci f

(
x(k),u(k), 0

)

x̃R(k+1|k) =

 x̃(k+1|k)

ỹ(k+1|k)

ϕ̃(k+1|k)

 =

 x̃(k|k)

ỹ(k|k)

ϕ̃(k|k)

+


(

∆vPk+∆vLk
2

)
cos
(
ϕ̃(k+1|k)

)(
∆vPk+∆vLk

2

)
sin
(
ϕ̃(k+1|k)

)(
vLk−vPk

rdiff

)
 (25)

Vzhledem k tomu, ºe se jedná o nelineární p°echodovou funkci, je pro výpo£et kovarian£ních

matic a Kalmanovy váhové matice pot°eba ur£it jakobiány této funkce a vyjád°it jejich p°ís-

lu²né hodnoty. Jakobián ∇fx funkce f vyjád°ený pro stav systému x je de�nován rovnicí:

∇fx =

 1 0 −
(

vPk+vLk

2

)
sin (ϕk)

0 1
(

vPk+vLk

2

)
cos (ϕk)

0 0 1


x̃R(k+1|k)

(26)

Pro jakobián ∇fϑ funkce f vyjád°ený podle ²umového vektoru ϑ platí:

∇fϑ =


cos (ϕk)−

(
v

PK
+v

LK

2

)
sin (ϕk) −

(
v

PK
+v

LK

2

)
sin (ϕk)

sin (ϕk) +
(

v
PK

+v
LK

2

)
cos (ϕk)

(
v

PK
+v

LK

2

)
cos (ϕk)

1 1


u(k)

(27)

Na základ¥ odhadu polohy robotu x̃R(k+1|k) je z globální mapy mG ur£en odhad m¥°ení

pro krok k + 1. Odhad polohy vychází z modelu de�novaného v kapitole 3. P°evod sou°adnic

je provád¥n podle rovnice 24.

V poloze xR(k+1) je laserovým sníma£em získáno m¥°ení yR. Metodou Radonovy transfor-

mace jsou z obrazu extrahovány p°ímky a orienta£ní body. Orienta£ní body tvo°í lokální mapu

mL(k+1) =
(
xL1(k+1), . . . ,xLm(k+1)

)
. Po£et prvk· m lokální mapy nemusí být nutn¥ shodný s
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po£tem prvk· n globální mapy.

6.3 Hledání korespondujících orienta£ních bod·

V okamºiku, kdy je na základ¥ modelu systému a sníma£e ur£ena p°edpokládaná poloha orien-

ta£ních bod· v prostoru, je nutné nalézt dvojice vzájemn¥ si odpovídajících orienta£ních bod·

z globální a lokální mapy. Pro kaºdou kombinaci prvk· xLj a xGk je ur£ena jejich vzájemná

euklidovská vzdálenost (viz rovnice 23). Dvojice odpovídajících si bod· je vybrána na základ¥:

dtE > min
j∈{1...m},k∈{1...n}

∣∣∣∣√(xLj − xGk)
2 + (yLj − yGk)

2

∣∣∣∣ (28)

Kde hodnota dtE je prahová hodnota pro stanovení p°íslu²nosti bod·. Tato hodnota je odhad-

nuta na základ¥ kovarian£ních matic systému a sníma£e.

6.4 Aktualizace stavového vektoru

Dvojice navzájem si p°íslu²ejících bod· jsou v kroku aktualizace stavu vyuºity pro vytvo°ení

inova£ního vektoru 4y(k+1) (viz rovnice 11). Pro vytvo°ení inova£ního vektoru je vyuºito

p°íslu²ných jakobián· výstupní p°enosové funkce h
(
x(k), w(k)

)
(viz rovnice 24) vyjád°ených

podle stavu systému x a ²umového signálu w.

∇hx =


2 (xR − xL)

[
(xR − xL)2 − (yR − yL)2

]− 1
2 2 (xR − xL)

[
(xR − xL)2 − (yR − yL)2

]− 1
2 0

1

cos2
yR−yL
xR−xL

−(yR−yL)
(xR−xL)

1

cos2
yR−yL
xR−xL

(xR−xL)
(yR−yL) 0

0 0 0


x̃R(k+1|k)

(29)

∇hw =

(
1

1

)
(30)

Pomocí t¥chto jakobián· je z rovnice 12 ur£ena aktualizovaná hodnota kovarian£ní matice

stavového vektoru P(k+1|k+1) a následn¥ i aktualizovaný stavový vektor xR(k+1|k+1). Popsaný

krok aktualizace zpracovává polohy jednotlivých orienta£ních bod· postupn¥. V kaºdém kroku

je pro ur£ení polohy robotu vyuºit pouze jeden orienta£ní bod. Tento zp·sob se nazývá

sekven£ním krokem aktualizace (sequential update step). Výhodou tohoto p°ístupu je jeho

snadn¥j²í implementace a moºnost nastavit váhy jednotlivých orienta£ních bod·.

Dal²í moºností je tzv. aktualizace po dávkách (batch update step), p°i níº jsou jakobiány

pro v²echny orienta£ní body slou£eny do jedné matice. Této matici je pak vhodn¥ p°izp·-

sobena také kovarian£ní matice stavu robotu a krok aktualizace je poveden ze v²ech poloh

orienta£ních bod· zárove¬. Tento zp·sob aktualiza£ního kroku umoº¬uje vyuºití stavových

veli£in pro roz²í°ení globální mapy. V tomto p°ípad¥ by se globální mapa robotu skládala

nejen z orienta£ních bod·, p°ípadn¥ rys· charakterizujících prost°edí, ale mohla by obsaho-
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vat také hodnoty stavového vektoru v jednotlivých krocích. Vyuºití roz²í°ené globální mapy

umoº¬uje nap°íklad slu£ování jednotlivých map v systémech s v¥t²ím po£tem robot· [26].

6.5 Aktualizace globální mapy

V posledním kroku SLAM algoritmu je poloha orienta£ních bod· z lokální mapy mL, které

nebyly vyuºity pro úlohu lokalizace, p°epo£ítána podle rovnic 31 a 32 na základ¥ aktualizo-

vaného odhadu polohy robotu do globálních sou°adnic. Tyto body jsou p°idány do globální

mapy mG.

xiG = ri cos
(
ϕi − ϕR(k+1|k+1)

)
+ xR(k+1|k+1) (31)

yiG = ri sin
(
ϕi − ϕR(k+1|k+1)

)
+ yR(k+1|k+1) (32)

Krokem aktualizace globální mapy je smy£ka algoritmu SLAM uzav°ena a lze pokra£ovat

zpracováním m¥°ení v nové poloze robotu. Globální mapa prost°edí je tvo°ena polohami jed-

notlivých orienta£ních bod·.

Obrázek 6: Globální mapa prost°edí

Na obrázku 6 je zobrazena globální mapa prost°edí, která je výsledkem realizovaného al-

goritmu SLAM. Modrou barvou jsou v map¥ zobrazeny orienta£ní body. �ervenou £arou je

vynesena trajektorie robotu a body, ve kterých bylo provedeno m¥°ení. V levém horním rohu

obrázku je zobrazena elipsa, která odpovídá rozptylu hustoty pravd¥podobnosti odhadnuté

polohy mobilního robotu na konci mapování.
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7 Experimentální ov¥°ení algoritmu SLAM

Navrºený algoritmus byl experimentáln¥ otestován v prost°edí budovy VUT v Brn¥. Pro dané

prost°edí byl vytvo°en p°íslu²ný model robotu. Materiál podlahy byl tvo°en keramickými

dlaºdicemi. Vzhledem k tomu, ºe se jednalo o vnit°ní prostory budovy, byl spln¥n i p°ed-

poklad rovných zdí, které bylo moºno nahradit p°ímkami. Prost°edí bylo snímáno z r·zných

poloh pod r·znými úhly. Na obrázku 7 jsou nazna£ena místa a nato£ení robotu, p°i kterém

byla provád¥na m¥°ení. Na základ¥ matematického modelu robotu byl proveden odhad polohy

robotu, který byl následn¥ aktualizován informací získané Radonovou transformací z m¥°ení.

Obrázek 7: Lokální senzorické mapy

Na obrázku 7 jsou zobrazeny lokální senzorické mapy získané p°i jednotlivých m¥°eních.

Poloha jednotlivých bod· m¥°ení je p°epo£ítána do globálního sou°adného systému. Mod-

rou barvou je vyneseno m¥°ení v polohách xR(1...k), které byly zji²t¥ny p°esným m¥°ením.

Tyto polohy nebyly vyuºity pro konstruování mapy, ale pouze pro kontrolu p°esnosti algo-

ritmu SLAM. �ervené body jsou lokální senzorické mapy p°epo£ítané na základ¥ odhadu

polohy robotu x̃R(1...k). V levém horním rohu obrázku 6 je zobrazena elipsa, která odpovídá

rozptylu hustoty pravd¥podobnosti odhadu polohy mobilního robotu po ukon£ení experimentu.

Rozptylu odhadu polohy x̃R(1...k) odpovídá p°ibliºn¥ 1% z rozm¥ru globální mapy.
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7.1 Zhodnocení kvality globální mapy

Kvalitu získané globální mapy lze vyhodnotit pomocí posunutí odhadu stavového vektoru

(odhad stavového vektoru - polohy robotu - je provád¥n na základ¥ globální mapy).

Shoda odhadu stavového vektoru (odhad není posunutý) je de�nována podmínkou [27]:

E [xRk − x̃Rk] = 0

E
[
(xRk − x̃Rk) (xRk − x̃Rk)

T
]

= Pk (33)

Tato podmínka je v²ak spln¥na pouze v p°ípad¥ lineárních systém·. P°estoºe je váhová matice

v kaºdém kroku ur£ena tak, aby odhad stavového vektoru nebyl posunutý (viz rovnice 12), je

moºné, ºe linearizace pomocí Taylorova rozvoje prvního °ádu nepopisuje aproximované funkce

f a h dostate£n¥ p°esn¥.

P°estoºe není známa hustota pravd¥podobnosti popisující hodnotu stavového vektoru xRk,

lze provést vyhodnocení kvality jeho odhadu. Vzhledem k tomu, ºe p°i experimentu byla

zaznamenávána i data odpovídající skute£né poloze a nato£ení robotu, lze kvalitu odhadu

posoudit pomocí kritéria NEES (normalizovaný kvadrát odchylek odhadu ), které je de�nované

jako:

εk =
(
xRk − x̃R(k|k)

)
P−1

(k|k)

(
xRk − x̃R(k|k)

)T (34)

a její pr·m¥rné hodnoty pro v²ech N krok· algoritmu SLAM:

ε̄ =
1

N

N∑
i=1

εi (35)

Odhad stavového vektoru je neposunutý, pokud se hodnota ε̄k pro N jdoucí k nekone£nu blíºí

rozm¥ru stavového vektoru [28].

Hodnota koe�cientu ε̄ pro N = 11 (mapa prost°edí je uvedena na obrázku 6) je: ε̄ = 3, 76,

coº odpovídá 92. percentilu. Tato hodnota vyjad°uje, ºe navrºený Kalman·v estimátor je

optimistický (nespl¬uje podmínku de�novanou 33) [28]. D·sledek této skute£nosti m·ºe p°i

mapování rozlehlých prostor vést k nedostate£né p°esnosti odhadu polohy a selhání algoritmu.

Nár·stu kvadratické chyby odhadu lze zabránit zvý²ením po£tu orienta£ních bod·, £e-

hoº lze docílit vhodným nastavením segmenta£ního algoritmu tak, aby byly detekovány i

krátké úse£ky, které se nacházejí v t¥sné blízkosti (odpovídající nap°. zárubním dve°í). Druhou

moºností je provád¥t aktualizaci odhadu stavového vektoru pomocí dávkového algoritmu (batch

update). Nevýhodou tohoto postupu je v²ak nutnost výpo£tu inverzních matic s mnoha prvky,

coº p°i globálních mapách rozlehlých prost°edí m·ºe být neúm¥rn¥ výpo£etn¥ náro£né.
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8 Shrnutí dosaºených cíl·

V práci je °e²ena problematika sou£asné lokalizace a mapování v oblasti mobilní robotiky.

Jedním z moºných p°ípad· je pr·b¥ºná lokalizace a mapování (SLAM), p°i níº jsou shodná

data vyuºívána jak pro tvorbu robotické mapy, tak i pro ur£ení polohy mobilního robotu v

prost°edí.

Omezujícím faktorem pro návrh algoritmu je p°edpoklad, ºe lze vyuºívat pouze data získaná

ze sníma£· umíst¥ných na robotu. Z tohoto d·vodu byl zvolen pravd¥podobnostní p°ístup

zpracování informací ze senzor· a matematického modelu robotu. Tento zp·sob, zaloºený

na principu podmín¥né pravd¥podobnosti, umoº¬uje slou£ení t¥chto dvou zdroj· informací.

V práci jsou také prezentovány moºné zp·soby °e²ení lokaliza£ní úlohy s ohledem na popis

polohy robotu a orienta£ních bod· pomocí Gaussova rozloºení pravd¥podobnosti.

Pro °e²ení algoritmu SLAM byl zvolen roz²í°ený Kalman·v �ltr (EKF). Pomocí tohoto

algoritmu je na základ¥ matematického modelu robotu a sníma£e ur£en odhad polohy robotu.

Za ú£elem odhadu polohy mobilního robotu byl vytvo°en matematický model umoº¬ující

náhradu smykem °ízeného robotického podvozku za diferenciální podvozek. Byly stanoveny

podmínky, za kterých je moºné tuto zám¥nu provést. Pro ov¥°ení správnosti p°edpokladu

bylo provedeno experimentální ov¥°ení. Výsledky experiment· byly vyuºity nejen pro ov¥°ení

vhodnosti navrºeného modelu, ale také pro stanovení parametr· pot°ebných pro algoritmus

EKF.

Navrºený algoritmus SLAM pat°í do skupiny algoritm·, které pro svoji funkci vyuºívají

zji²´ování polohy orienta£ních bod·. V doktorské práci je navrºen vlastní zp·sob segmen-

tace nam¥°ených dat vyuºívající Radonovy transformace. tento zp·sob segmentace umoº¬uje

získání parametr· geometrických prvk· vyuºívaných pro popis prost°edí.

Pracovní prost°edí robotu je snímáno pomocí laserového planárního sníma£e. Výstupem

segmenta£ního algoritmu je poloha orienta£ních bod· v lokálním sou°adnicovém systému

robotu. Polohy t¥chto bod· jsou v mapovací £ásti navrºeného algoritmu interpretovány jako

informace o zkoumaném prost°edí.

V práci je dále uveden podrobný popis jednoho kroku navrºeného algoritmu, ve kterém

je ur£en odhad polohy a dopln¥ny nové orienta£ní body do globální mapy. Navrºený algo-

ritmus SLAM byl experimentáln¥ ov¥°en v reálném prost°edí a výsledky experimentu byly

vyhodnoceny. Výsledkem experimentu je globální mapa zkoumaného prost°edí.

Moºná roz²í°ení navrºené metody

Výsledkem práce je funk£ní algoritmus SLAM, p°esto je pro dal²í výzkum v oblasti lokalizace

a mapování mnoºství dal²ích díl£ích úloh, které s problematikou souvisí, ale v práci nebyly

°e²eny.

P°esnost a robustnost navrºeného algoritmu je moºné zvý²it zvlá²t¥ vyuºitím v²ech dosaºitel-

ných parametr· popisujících zkoumané prost°edí (statistický popis prost°edí, vyuºití v²ech ge-
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ometrických informací o prost°edí,. . . ). Implementace t¥chto informací získaných z m¥°ení by

umoºnila vyuºití algoritmu pro mapování rozlehlých prostor, kde po£et m¥°ení nabývá °ádov¥

v¥t²ích hodnot.

Funk£nost navrºeného algoritmu je omezena na vnit°ní prost°edí budov. Pro vyuºití algo-

ritmu ve venkovním prost°edí je nutné robotický systém doplnit o moºnost m¥°ení nerovnosti

povrchu, po kterém se robot pohybuje. Také segmenta£ní metoda zaloºená na Radonov¥ trans-

formaci není vhodná pro nestrukturované vn¥j²í prost°edí a musela by být nahrazena (do-

pln¥na) metodou jinou (nap°íklad orienta£ní body de�nované pomocí GPS sou°adnic).
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Abstrakt:

V práci je uveden rozbor pr·b¥ºné lokalizace a mapování (SLAM) v oblasti mobilní robotiky.

Na základ¥ tohoto rozboru je navrºen algoritmus vyuºívající roº²í°eného Kalmanova estimá-

toru stavu pro odhad polohy robotu. Je uveden popis matematického modelu robotu a sní-

ma£e, který je vyuºíván pro úlohu SLAM. Lokaliza£ní metoda vyuºívá informace o pracovním

prost°edí mobilního robotu, které jsou získávány pomocí laserového sníma£e. Orienta£ní body

pro ur£ení odhadu stavového vektoru (polohy robotu) jsou z nam¥°ených dat získány pomocí

Radonovy transformace. Navrºená metoda SLAM byla otestována na datech získaných po-

mocí mobilního robotu s podvozkem °ízeným smykem. V záv¥ru práce je uvedeno zhodnocení

dosaºených výsledk· a moºnosti roz²í°ení navrºených algoritm·.

Abstract:

This work presents an overview of the simultaneous localisation and mapping (SLAM) prob-

lem in mobile robotics. Extended Kalman �lter (EKF) based algorithm for localisation and

mapping is proposed. For EKF algorithm the models of the skid steering mobile robot and

the laser scanner are presented. The EKF algortihm is a feature based algorithm, therefore

a method for landmark position determination was developed. This segmentation method is

based on clustering of the Radon transform space. Proposed SLAM algorithm was tested with

real data measured using UTAR mobile platform. Achievements of the work are summarized

in the conclusion of the proposed work and possible improvements of the components are

suggested.
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