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ABSTRAKT
Dizertace se zabývá metodami pro souběžné zpracování dat z množiny typově odlišných
snímačů pro tvorbu virtuální mapy. Koncepčně byl vývoj zaměřen na algoritmy pro tzv.
souběžnou lokalizaci a mapování. V rámci teoretického rozboru je problém zkoumán
z hlediska pravděpodobnostního přístupu k této problematice. Praktická část práce je
zaměřena na nový koncepční přístup označovaný jako částečně kolektivní mapování,
jehož aplikace vede k tvorbě mapy ve formě množiny jednoduchých geometrických entit
modelujících rozhraní mezi překážkami a volným prostorem.
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ABSTRACT
The dissertation is aimed at methods for simultaneous processing of various type sensor
data into a virtual map. Conceptually the development was focused on algorithms
for simultaneous localization and mapping. In theoretical part has the problem been
addressed by the probabilistic approach. The practical part deals with a new approach
called as partially collective mapping whose application leads to creation map in form
of a set of simple geometrical entities which represents in piecewise manner a border
between obstacles and free space.
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collective mapping

KLEČKA, Jan. Algoritmy a metody pro fúzi dat z maticových snímačů při mapování
interiéru budov. Brno, Rok, 154 s. Dizertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fa-
kulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky.
Vedoucí práce: Ing. Karel Horák, Ph.D

Vysázeno pomocí balíčku thesis verze 3.03; http://latex.feec.vutbr.cz

http://latex.feec.vutbr.cz


PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že svou dizertační práci na téma „Algoritmy a metody pro fúzi dat z matico-
vých snímačů při mapování interiéru budov“ jsem vypracoval samostatně pod vedením
školitele dizertační práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů,
které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené dizertační práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením
této dizertační práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl
nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových
a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení S 11 a následujících autorského zá-
kona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně
možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4
Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis autora



PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval svému školiteli panu Ing. Karlu Horákovi, Ph.D. za odborné vedení,
konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis autora



Obsah

1 Úvod 10
1.1 Stručná historie SLAM algoritmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Taxonomie SLAM algoritmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3 Značení v matematických vztazích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 SLAM algoritmy 20
2.1 Obecný pravděpodobnostní přístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1.1 SLAM s modelem pohybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1.2 SLAM bez modelu pohybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2 Reprezentace pravděpodobnostní funkce . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.1 Parametrizace polohy a orientace . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.2 Parametrizace mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3 Kálmánova filtrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3.1 SLAM s modelem pohybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.2 Kálmánova filtrace bez modelu pohybu . . . . . . . . . . . . . 46

2.4 Informační filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5 Částicový filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.6 Metody založené na optimalizaci grafu . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3 Fúze dat – definice problému 67
3.1 Matematická definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2 Speciální případy fúze dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.3 Rozbor snímačů vhodných pro SLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.4 Kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.5 Snímače hloubky pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4 Fúze dat – řešení problému 96
4.1 Obecný náčrt algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.2 Vazby definující strukturu prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.2.1 Lineární vazby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.2 Nelineární vazby 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.2.3 Nelineární vazby 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4.3 Segmentace geometrických primitiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.3.1 Linie ve 2D skenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.3.2 Roviny v mapě disparity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.3.3 Jasová funkce triangulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

4.4 Shrnutí výsledků dizertace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127



5 Diskuse 130

6 Závěr 135

Literatura 138

Seznam symbolů, veličin a zkratek 152



Seznam obrázků
1.1 SLAM algoritmy v kontextu využití dat pozorování geometrie okolí [87] 12
1.2 Příklad nejednoznačné lokalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1 Grafické znázornění SLAM algoritmu [19] . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Mapa reprezentovaná množinou orientačních bodů [27] . . . . . . . . 33
2.3 Grid-based mapa [29] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.4 Mračno bodů [72] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.5 Signed distance function [73] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6 Srovnání estimační chyby pro odvozené modifikace Kálmánova filtru

bez modelu pohybu [47]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.7 Srovnání hodnot prvků běžné kovarianční a informační matice [98] . . 52
2.8 Ilustrace faktorizace tvořící charakteristickou aproximaci Rao-Blackwellova

částicového filtru [87] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.9 Vliv minimální a neminimální reprezentace rotační transformace na

estimační chybu optimalizačního algoritmu[26] . . . . . . . . . . . . . 65
3.1 Druhy odrazů světla, zleva: reflexní, difúzní, rozptýlený . . . . . . . . 79
3.2 Lineární model kamery [30] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.3 Epipolární geometrie [30] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.4 Příklad polární rektifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.5 Trifokální geometrie [30] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.6 Rozptyl triangulačního odhadu [30] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.7 Příklady kalibračních objektů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.8 Lidar, Velodyne HDL-64E [101] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.9 Laserový scanner měřící fázový posun, Z+F IMAGER 5016 [110] . . . 91
3.10 Profilometr [65], princip aktivní triangulace . . . . . . . . . . . . . . 92
3.11 Kinect, vzor bodů promítaný snímačem do scény [34] . . . . . . . . . 92
3.12 Swiss Ranger SR4000 [64] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.13 Kamerový stereopár Bumblebee 2 [9] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.1 Fúze nezkalibrované stereo rekonstrukce a 3D modelu [49] – vstupní

data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.2 Fúze nezkalibrované stereo rekonstrukce a 3D modelu [49] – výsledek 98
4.3 Vizualizace [50] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.4 Závislosti vykreslující vliv lineárních vazeb [50] . . . . . . . . . . . . . 103
4.5 Vizualizace finálního stavu mapovaného 2D systému s nelineárními

vazbami [46] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.6 Grafy estimačních chyb po mapování 2D systému s nelineárními vazbami

[46] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.7 Simulované prostředí a trajektorie kamery [48] . . . . . . . . . . . . . 112



4.8 Grafy estimačních chyb použitých estimačních algoritmů v závislosti
na kardinalitě množiny zpracované v rámci inicializačního kroku (po-
zor graf úplně vlevo má jiné měřítko na ose y) [48] . . . . . . . . . . . 116

4.9 Segmentace liniových částí 2D skenu [45] . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.10 Segmentace planárních částí 3D skenu [45] . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.11 Stereo rekonstrukce syntetických dat [51]. Segmentace (vlevo), bodová

rekonstrukce (uprostřed), planární rekonstrukce (vpravo) . . . . . . . 122
4.12 Data pořízená pro segmentaci rovin [51] . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.13 Bodová (vlevo) a planární (vpravo) stereo rekonstrukce reálných dat

[51] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.14 Delaunayho triangulace významných bodů . . . . . . . . . . . . . . . 125



Seznam tabulek
3.1 Kategorizace snímačů vzhledem k jejich použitelnosti pro konkretizo-

vanou úlohu fúze dat v kontextu SLAM algoritmů . . . . . . . . . . . 73
3.2 Vlnové délky citlivosti komerčně dostupných kamer . . . . . . . . . . 76
3.3 Počet kanálů komerčně dostupných kamer . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.1 Dimenzionalita jednotlivých parametrizací . . . . . . . . . . . . . . . 115



1 Úvod
Předmětem mého doktorského studia byl výzkum v oblasti algoritmů a metod pro
fúzi dat z maticových snímačů při automatizovaném mapování interiéru budov.
Tento dokument dizertační práce popisuje, kam jsem v této problematice po více
jak čtyřech letech studia došel.

Má motivace k této práci po celou dobu vycházela z přesvědčení, že její poten-
ciální výstupy jsou prakticky použitelné v kontextu současné rapidně se rozvíjející
automatizace. V dnešní době je komerčně dostupná široká škála nejrůznějších sní-
mačů, které jsou schopny řídicím systémům poskytovat o řízené soustavě obrovské
množství dat, bohužel ale mnohdy chybí algoritmy pro zpracování signálu z nich
do podoby spolehlivé zpětnovazební informace (resp. jejich vývoj je v přirozeném
závěsu za vývojem snímačů), což je faktor limitující řiditelnost (nebo co se kyber-
netické terminologie týče pozorovatelnost) některých systémů.

Jednou z oblastí, kde existují snímače, ale chybí algoritmy, je právě problema-
tika automatizované tvorby virtuálních modelů prostředí v reálném čase na základě
senzorického pozorování, tedy jinými slovy problematika on-line mapování. Množina
snímačů, které mají (za přijatelných předpokladů) potenciál ve svých datech nést
informace o geometrickém rozložení prostoru, je relativně rozsáhlá. Jsou to napří-
klad lidary, široká paleta kamer nebo např. snímače pracující na principu aktivní
triangulace, jako je zařízení Kinect.

Systémy, jejichž automatizační potenciál by se existencí řešení tohoto problému
zlepšil, jsou například navigační systémy autonomních robotů, které potřebují infor-
mace o rozložení prostředí k plánování trajektorie pohybu, nebo systémy rozšířené
reality, které tento druh zpětné vazby vyžadují ke korektnímu renderování virtuál-
ních elementů do obrazu nevirtuálního prostředí.

Základní výzvy a problémy v realizaci vycházejí z elementárních fyzikálních limi-
tací použitelných snímačů. Ta, z mého pohledu nejzákladnější fundamentální limi-
tace, která je příčinou dalších, je omezený rozsah snímání, který omezuje snímanou
oblast, tak že ani zdaleka není možné pozorovat geometrickou strukturu běžně čle-
nitého interiéru jediným zařízením současně, ale vždy jen jeho jistý výsek. Toto je
způsobeno jednak z důvodu omezeného úhlového rozsahu snímaní a limitací vzdá-
lenostního dosahu snímače, tak i kvůli tomu, že možnosti pozorování vzdálenějších
prvků prostředí jsou zablokovány přítomností bližších strukturních elementů. Ve
výsledku potom jediné pozorování poskytuje informace o struktuře a vlastnostech
většinou jen velmi malé části mapovaného prostředí. Ke zmapování větší části pro-
středí je za takových podmínek nezbytné realizovat celou řadu pozorování z různých
míst a směrů, a tedy se snímačem v prostředí pohybovat.

Nutnost měnit polohu snímače ale automaticky vyvolává nový problém, a to
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problém lokalizační. Pokud mapovací algoritmus nemá žádný způsob, jak získat
informaci o poloze a orientaci snímače v okamžiku pozorovaní, nemůže dané po-
zorování využít k optimalizaci mapy. Toto lze automatizovaně řešit více přístupy.
Zmíním tři: využití nějakého dedikovaného pozičního systému, inerciální navigace a
použití pozorování ze senzorů využívaných k mapování, souběžně i k lokalizaci.

Jako dedikované poziční systémy jsou nejznámější a nejpoužívanější globální dru-
žicové polohové systémy (GNSS), jako je americký GPS nebo evropský Galileo,
nicméně tyto systémy mají v interiérech značně omezenou funkčnost (resp. většinou
nefungují vůbec), protože ztrátou přímé viditelnosti na oblohu tyto snímače v drtivé
většině případů ztrácí pro jejich funkci nezbytný signál z družic. Komerčně jsou k
dispozici také lokální poziční systémy (LPS) popsané např. v [13], které jsou přímo
navrženy pro použití v interiérech, ale ty většinou vyžadují jistou infrastrukturu
vysílacích bodů, někdy už s předem známou polohou, jindy s neustálým síťovým
spojením. Každopádně málokdy je možné prostředí vybavené podobnou infrastruk-
turou nazývat prostředím obecným. Ač oba druhy těchto systémů poskytují vazbu
na referenční rámec, což, jak bude popsáno dále, je z hlediska užitečnosti velmi za-
jímavá informace, tak se tímto lokalizačním přístupem v práci nebudu podrobněji
zabývat, právě protože jejich praktické použití v interiérech je z výše naznačených
důvodů problematické a od počátku jsem byl rozhodnut směřovat práci jiným smě-
rem.

Inerciální navigace je přístup, který sleduje a zpracovává změny polohy. Zásadní
nevýhoda vycházející z potřeby postupné integrace jednotlivých měření je, že bo-
hužel mimo užitečné informace jsou kumulovány také veškeré chyby a šum, a proto
nejistota odhadu polohy (a s ní i velmi pravděpodobně estimační chyba) vzhledem
k referenčnímu rámci s rostoucím počtem pozorování neomezeně roste. Jednou z
realizačních možností je zpracování tzv. odometrie, což jsou data o aktuálním stavu
pohybového systému (např. aktuální rychlost otáčení kol nápravy) typicky dostupná
pouze některých mobilních zařízení např. z mobilního robota s kolovým podvozkem.
Další možností využití konceptu inerciální navigace je měření lineárního a úhlového
zrychlení pomocí akcelerometru a gyroskopu, kterážto je aplikovatelná pro širší škálu
zařízení.

Nakonec lokalizační přístup, který tvoří jádro celé dizertační práce, je souběžné
využívání dostupných informací o geometrii okolního prostředí (získaných ze senzo-
rických pozorování) jak k původně zamýšlenému mapováním, tak jako i k realizaci
nezbytné lokalizace. Tento přístup je běžně označován termínem „souběžná lokali-
zace a mapování“, který je obvykle zkracován akronymem SLAM (viz. 1.1). Je to
přístup nepředpokládající žádnou předem vystavěnou infrastrukturu, a tedy je po-
užitelný v apriorně neznámém prostředí, ale má jisté požadavky na zpracovávaná
pozorování. Pro jednoduchost definujme tento požadavek jako potřebu, aby zpraco-
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Obr. 1.1: SLAM algoritmy v kontextu využití dat pozorování geometrie okolí [87]

vávané pozorování obsahovalo informace, které mohou vést k jednoznačné lokalizaci
v doposud vytvořené mapě 1. Kvůli přítomnosti šumu je ale ideální, když lokalizace
jako estimační problém je významně předefinovaná, protože to potom algoritmu
umožňuje optimalizovat informaci i o již zmapovaných prvcích.

Nemusíme rozhodně zacházet do matematických abstrakcí, abychom našli si-
tuaci, v níž je podmínka lokalizovatelnosti nesplněna. Vynechejme tedy dokonale
sférickou místnost bez gravitace s naprosto homogenní texturou a osvětlením, v níž
by i za těch nejlepších předpokladů bylo možné určit pouze aktuální vzdálenost
pozorovatele od jejího středu, a představme si daleko častěji se vyskytující dlou-
hou rovnou chodbu a 2D sken realizovaný pomocí lidaru. Jsou-li konce chodby dále
než je maximální dosah skeneru, není z dat možné určit polohu ve směru chodby
(pro ilustraci viz Obr. 1.2). Lokalizace v tomto případě nemá jednoznačné řešení a
SLAM z principu své funkce selhává. Mimo podobné relativně představitelné situ-
ace, kdy lokalizace je sama o sobě singulární, je možné najít i výrazně abstraktnější
případy, kdy nejednoznačnost lokalizace vychází právě z kombinace neznámého pro-
středí a nutnosti lokalizace. Například ze zákonitostí projekční geometrie vyplývá,
že budeme-li pomocí monokulární kamery pozorovat body ležící v jedné rovině, není
možné z libovolného počtu pozorování určit zároveň jejich polohu a relativní pohyb
kamery, zatímco jednotlivě by oba problémy (určení polohy za předpokladu známých
bodů nebo rekonstrukce bodů za předpokladu známé polohy kamery) jednoznačně
řešitelné byly.

Poukázáním na tyto problémy se dostáváme k důvodu specifikace tématu dizer-
1Přesnější definice tohoto by byla, že informace pozorování a doposud vytvořené mapy musí vést

k ohraničenému odhadu polohy a orientace pozorovatele, což zahrnuje jednak určitou míru neur-
čitosti v odhadu a také více modální odhady způsobené například symetrickým nebo periodickým
prostředím.
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Obr. 1.2: Příklad nejednoznačné lokalizace

tace právě na fúzi dat a potažmo smyslu v tomto ohledu zkoumat a vyvíjet nové pří-
stupy a algoritmy. Všechny použitelné snímače mají ve vztahu k SLAM algoritmům
z principu své funkce limitovanou oblast použití. Často si lze poměrně jednoduše
představit, že i v běžném prostředí interiérů se dostáváme mimo ni. Nicméně jde o
konkrétní přesně definované situace, které nastanou ve zlomku pozorování, a navíc
různé snímače selhávají (z hlediska SLAMu) v různých situacích. Použití několika
koncepčně odlišných snímačů založených na různých fyzikálních principech vede ke
značnému zvýšení robustnosti, protože k neodvratnému selhání algoritmu vlivem
nejednoznačné lokalizace by se musely mimo oblast svého použití dostat všechny
používané snímače. Kvůli uvedení této myšlenky na nějakém příkladu se vraťme k
situaci lidaru v chodbě (Obr. 1.2). Představme si, že použitý mapovací systém má
mimo lidarového skenu k dispozici i data z běžné RGB kamery. Je pravděpodobné,
že chodba jednak bude mít nějakou texturu, jednak nebude tak dlouhá, aby na
obrazu nebyl vidět její konec. Informace z lidaru zase pomůže v oblastech, kde je
slabá informace z kamery, jako např. oblasti, kde je prostředí minimálně texturo-
vané. Souhrnně má počáteční hypotéza byla, že fúze dat povede k obecnému zvýšení
robustnosti.

Současné metody a algoritmy používané pro realizaci SLAM algoritmů mají v
kontextu real-time zpracování dat z různých snímačů podstatná omezení. Některé
jsou výpočetně velmi náročné, a tím určené spíše pro off-line zpracování, jiné naopak
v honbě za praktickou realizovaností jsou zatíženy takovými předpoklady a heuris-
tikami, že jsou použitelné jen pro velmi úzkou množinu snímačů. Nerad bych, aby
to vyznělo tak, že jsou kvůli tomu současné metody špatné a nepoužitelné. Existují
totiž relevantní důvody, proč mají takové vlastnosti, jaké mají, a zároveň i prak-
tické aplikace těchto algoritmů. Chtěl jsem tím říct, že přímá aplikace některého z
dostupných současně používaných algoritmů není možná z hlediska obecné fúze dat.
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Ty výpočetně náročnější, což jsou především metody založené na globálních op-
timalizačních technikách, jako jsou Bundle Adjustment (BA) [30, 99] v kontextu
zpracování obrazové informace nebo velmi obecně aplikovatelné metody založené na
technikách optimalizace grafů [56], jsou využívány v různých off-line rekonstruk-
cích, kde výpočetní náročnost (resp. doba zpracování v řádu minut případně hodin)
nehraje tak kritickou roli a případná nedostačující robustnost může být ošetřena
manuálním post-procesingem. Jako příklady úzce zaměřených algoritmů uvedu ty
jednak zaměřené na zpracování signálu ze zařízení Kinect [14, 62, 73], nebo čistě
z monokulární kamery [21, 57]. Z pohledu vývoje SLAM algoritmů založených na
fúzi dat jsou výborné jako proof-of-concept, protože ukazují potenciál snímače, pro
který jsou optimalizovány.

Záměrem práce je vývoj SLAM algoritmů zaměřených na souběžné zpracování
dat z různých snímačů. Záměr byl prozkoumat problém podrobně především po
teoretické stránce. Nezabýval jsem se konstrukcí nějakého konkrétního zařízení ob-
sahujícího specifickou množinu snímačů. Místo toho jsem kladl důraz na teoretické
zasazení vyvíjeného konceptu do současné teorie kolem SLAM algoritmů, na kate-
gorizaci snímačů dle využitelnosti v tomto kontextu a experimentální ověření fun-
damentálních vlastností navrhovaných koncepčních přístupů.

Nicméně z aplikačního hlediska v tomto kontextu rozhodně stojí za zmínku mož-
nosti nabízené rozšiřujícím se trendem nositelné elektroniky. Zařízení běžně se vy-
skytující na dnešním trhu obsahují řadu senzorů a navíc i poměrně značný výpočetní
výkon. Vezměme si například běžný mobilní telefon. Co se senzorů týče, je vybaven
širokou paletou, počínaje kamerami, přes GPS, akcelerometr, gyroskop, magneto-
metr, konče moduly pro bezdrátovou komunikaci. Co se výpočetních prostředků
týče, je to vícejádrový procesor s taktovací frekvencí v řádu jednotek GHz, operační
pamětí v řádu jednotek GB a pevnou pamětí v řádu desítek až stovek GB. Tedy je
to hardware výrazně výkonnější než byly první funkční SLAM systémy na přelomu
tisíciletí, a zároveň představující reprezentativní průřez množinou běžně dostupných
snímačů.

V rámci úvodu práce pokračuje stručným shrnutím historie vývoje SLAM algo-
ritmů, taxonomií a krátkým shrnutím notačních zásad používaných při sazbě mate-
matických vztahů. Stěžejní část práce je poté členěna do tří hlavních kapitol, které
jsou postupně zaměřeny na matematickou definici problému SLAMu a používaných
technik, definici a rozbor teoretických i praktických aspektů použití vícero snímačů
a nakonec popis a experimentální ověření navrhovaného řešení.
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1.1 Stručná historie SLAM algoritmů
Počátky SLAMu jsou datovány do poloviny 80. let 20. století. Nejčastěji je udáván
rok 1986 [19], kdy z diskuse kolem autonomní navigace robota v obecném prostředí
vedené na tehdejších konferencích zabývajících se mobilní robotikou, vznikla myš-
lenka, z níž se v následujících letech tento problém vyvinul. Nicméně podobnou
problematikou se lidstvo zabývá již mnohem déle v rámci oborů jako jsou geodézie,
kartografie či fotogrammetrie. Také teorie pravděpodobnosti a matematická statis-
tika, na nichž stojí drtivá většina současných přístupů k problematice SLAMu, jsou
intenzivně rozvíjeny od dob novověku.

Ve svých počátcích byl SLAM považován pouze za přístup koncepčně vedoucí
ke zpřesnění odometrie a všeobecně se předpokládalo, že tyto algoritmy nemohou
vést k ustálené chybě estimace, tedy že nejistota odhadu polohy, a tím i nově obje-
vených orientačních bodů bude v průběhu mapování neomezeně růst. V této době
byla publikována řada článků např. [18, 93], které pokládaly fundamentální základy
vzájemných statistických vztahů vyskytujících se v řešení tohoto problému. Dalo by
se říct, že tato epocha vyvrcholila všeobecným přijetím skutečnosti, že vysoká míra
vzájemné korelace estimační chyby jednotlivých elementů mapovaného prostředí je
zásadní vlastností tohoto typu algoritmů, a je třeba ji během výpočtů brát v potaz
[19].

Mezi roky 1990 a 1995 se výzkum v této oblasti zabýval především aplikací Kál-
mánova filtru resp. jeho modifikace označované jako Rozšířený Kálmánův filtr. Za
zlomový by se dal označit rok 1995, kdy se jednak poprvé objevil akronym SLAM,
který se následně rozšířil, a dále se začaly objevovat první funkční realizace kon-
vergujícího SLAM algoritmu [20]. Čímž také započaly snahy o formulaci důkazu
konvergence. Tyto snahy dospěly v roce 2001 k matematickému důkazu konver-
gence [15], za předpokladu aposteriorního šumu s normálním pravděpodobnostním
rozložením. Důkaz konvergence za předpokladu obecného pravděpodobnostního roz-
ložení nebyl doposud formulován. Bylo též prokázáno, že SLAM je má na rozdíl od
odometrie, schopnost výrazně snížit nepřesnost lokalizace v okamžiku, kdy se robot
vrátí do již zmapované oblasti, tzv. uzavření smyčky (loop-closure).

Po roce 2000 získaly algoritmy SLAM obecně na popularitě a rozšířila se množina
používaných estimátorů. Ke Kálmánovu filtru a jeho modifikacím se pro praktické
realizace jako nástroje začaly používat i neparametrické metody, jako částicový filtr
nebo techniky optimalizace grafu založené na metodě maximální věrohodnosti.

Využití částicového filtru vedlo ke vzniku algoritmů FastSLAM [67] a Fast-
SLAM2.0 [68], které jsou založeny na tzv. Rao-Blackwellově částicovém filtru, a
oproti Kálmánovu filtru mají jednak výrazně nižší nároky na výpočetní výkon, a
zároveň vyšší robustnost díky schopnosti reprezentovat vícemodální pravděpodob-
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nostní rozložení odhadu polohy. Tyto algoritmy dokáží řešit typický 2D SLAM pro-
blém robota vybaveného lidarem. Ač se mi nepovedlo najít přesvědčivý důkaz, tak
se domnívám, že jsou dodnes v nějaké podobě používány v komerčně dostupných
zařízeních, jako jsou například robotické vysavače nebo [55].

Doposud popsaná doba (cca 1986–2004) se někdy označuje termínem „classical
age“. V této éře byly velmi dobře pochopeny fundamentální zákonitosti, vznikly
první algoritmy a 2D SLAM byl za jistých předpokladů v podstatě vyřešen. [11]
Následující výzkum (v rámci tzv. „algorithmic-analysis age“ [11]) byl motivován
poptávkou po řešení SLAMu v 3D prostoru. Zdánlivě jednoduché rozšíření stáva-
jících algoritmů se ukázalo jako poměrně komplikované. Prakticky všechny nároky
algoritmů přechodem z 2D to 3D exponenciálně vzrostly a tehdejší systémy nebyly
schopny je uspokojivě naplnit. Byly diskutovány možnosti optimalizace například
za využití řídkých vazeb ke snížení výpočetní náročnosti, čemuž výrazně dopomohlo
publikování řídkého rozšířeného informačního filtru (SEIF – Sparse Extended Infor-
mation Filter) [98], který prezentuje možnost dlouhodobě udržitelné řídkosti infor-
mační matice marginalizací některých slabých vazeb.

V roce 2007 udal základy modernímu trendu konstrukce SLAM algoritmů algo-
ritmus PTAM (Paralel Tracking and Mapping) [52] zaměřený na poskytování zpětné
vazby systémům rozšířené reality. Ten efektivně rozdělil vázaný problém souběžné
lokalizace a mapování na dva paralelní problémy lokalizace s předpokladem známé
mapy a mapování s předpokladem známé polohy, a tím prakticky dokázal, že v
malých prostředích je toto řešení použitelné a konzistentní. Nové algoritmy se poté
začaly dělit na dvě části. První část tzv. „front-end“ je nízkoúrovňovou částí zpraco-
vávající přímo data ze snímačů, starající se o předpracovávání dat a často i o aktuální
lokalizaci. Podobně jako PTAM může například realizovat lokální mapování za pod-
mínek, které z globálního hlediska nejsou splněny. Druhou částí je tzv. „back-end“,
což je část, která se stará o globální konzistenci mapy, která je často založena na
technikách globální optimalizace. Mezi typické úkoly, kterými se back-end zabývá,
patří například uzavření smyčky.

V souladu s trendem takto koncipovat SLAM algoritmy jsou realizovány napří-
klad algoritmy LSD-SLAM [21] nebo ORB-SLAM [71, 72] určené pro zpracování
dat z monokulární kamery. Front-end se zde stará o lokální rekonstrukci na základě
řádově jednotek po sobě jdoucích snímků. Tyto rekonstrukce jsou poté organizovány
pomocí back-endu, který optimalizuje jejich polohu, orientaci a měřítko v globální
mapě. Pro globální optimalizaci je použit buď framework pro optimalizaci grafu
(např. g2o [56]), nebo některá z Bundle Adjustment technik [99].

Od roku 2011 byl vývoj SLAMu ovlivněn uvedením na trh snímače Kinect, který
slouží jako levná RGB-D kamera. Byla vyvinuta řada algoritmů pro práci specificky
s tímto snímačem [14, 44, 73].
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Za zmínku též stojí odnož klasických SLAM algoritmů, která vlastně žádný back-
end nemá, netvoří totiž globálně konzistentní mapu, a slouží tedy „jen“ jako zpřes-
nění odometrie pomocí signálu z monokulární kamery. Tyto techniky se označují za
optické inerciální navigace (visual-inertial navigation) a metody jako tyto mohou do-
sahovat oproti běžné inerciální navigaci výrazně menší chyby cca 0.5 % z trajektorie
[25]. Příkladem takovýchto algoritmů je možné najít například zde [61, 69].

Dosavadní teoretické poznatky týkající se SLAM algoritmů jsou uceleně shr-
nuty v [38]. Současnou dobu v kontextu výzkumu SLAMu autoři [11] nazvali jako
„robust-perception age“ a témata a výzvy, která označili jako otevřená jsou: obecná
robustnost – výzkum technik vedoucí k algoritmům odolným vůči chybám, případně
schopným se automaticky po chybě zotavit a pracovat dál; pochopení prostředí –
sémantická klasifikace částí prostředí, využití vyšších geometrických modelů pro
tvorbu map; práce s omezenými prostředky – metody, které jsou si schopny svou da-
tovou a výpočetní náročnost přizpůsobit dle aktuální dostupnosti těchto prostředků.

1.2 Taxonomie SLAM algoritmů
Klasifikace typů SLAM algoritmů není věc, která by v současnosti byla zcela ustá-
lena. Nicméně v odborné literatuře se používá řada termínů přisuzující příslušnost
jimi označovaného algoritmu do skupiny vykazující jisté společné vlastnosti. V této
sekci jsou shrnuty ty hlavní, s nimiž se lze běžně setkat v průběhu studia literatury.
Jednak je tímto prezentovaná rozmanitost nejrůznějších předpokladů a přístupů k
této problematice, a jednak výjimečně je některý z těchto termínů v následujících
kapitolách zmíněn. [95]

• Full vs. online SLAM: Termínem full SLAM je označován takový typ algo-
ritmu, který v každém kroku optimalizuje informaci o celé doposud projeté
trajektorii. Opakem je on-line SLAM, který drží pouze informaci o aktuální
poloze.

• Feature based vs. volumetric: Toto dělení poukazuje na typ mapy, který al-
goritmus používá. Feature based přístup využívá množinu orientačních bodů,
které je v každém zpracovávaném pozorování třeba najít a asociovat s již zná-
mými orientačními body. Na druhou stranu termínem volumentric jsou ozna-
čovány ty algoritmy, které modelují prostředí pomocí prostorových elementů
a klasifikují prostor na překážky a volný prostor.

• Feature based vs. direct: Představuje velmi podobné rozdělení jako předchozí,
jen používané v kontextu SLAMu realizovanému pomocí kamer. Feature based
využívá významné body v obrazovém signálu, čímž produkuje mapu (pro člo-
věka v docela nesrozumitelné formě) řídké množiny 3D bodů, zatímco direct
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dohledává korespondence hustěji, čímž produkuje pro člověka srozumitelnější
rekonstrukci.

• Geometric vs. topological: Jde o dnes jen minimálně používanou klasifikaci,
protože dominuje geometric SLAM, tedy skupina algoritmů, které tvoří mapu
odpovídající geometrické struktuře prostředí. Topologický přístup tvoří mapu
ve formě uzlů představujících významná místa a spojení mezi nimi. (Typic-
kým příkladem topologické mapy, i když tvořené manuálně, je mapa systému
hromadné dopravy ve větších městech.)

• Známá vs. neznámá asociace dat: Toto dělení poukazuje na skutečnost, zda
má algoritmus perfektní informaci o tom, které elementy zpracovávaného po-
zorování korespondují s elementy doposud vytvořené mapy, či nikoliv, nebo
spíše zda počítá s chybou způsobenou nesprávnou asociací a je schopen se s ní
vypořádat.

• Statické vs. dynamické prostředí: Tyto termíny ukazují na skutečnost, zda daný
algoritmus předpokládá, že prostředí je časově variantní či invariantní.

• Aktivní vs. pasivní SLAM: Zde jde o to, zda algoritmus aktivně plánuje další
trajektorii či ne. Převážná většina algoritmů spadá do skupiny pasivních al-
goritmů, protože pouze zpracovává dostupná data, ale některé specifické al-
goritmy vyžadují pro svůj chod nějaký specifický způsob pohybu, a takové
algoritmy pak nazýváme aktivní.

• Omezené vs. neomezené prostředky: Tyto termíny možná mohou být zavádě-
jící – všechny algoritmy, které mají být prakticky použitelné, musí být schopny
pracovat s konečnými nároky na výpočetní čas a paměť, ale některé realizace
jsou optimalizované pro funkci při konkrétně definovaných omezeních výpo-
četních prostředků, ale většina ostatních ne.

• Samostatný robot vs. vícero robotů: Většina praktických realizací je zaměřena
právě na jednoho robota, nicméně některé práce se zabývají SLAMem založe-
ným na datech z několika nezávislých robotů současně.

• Indoor vs. outdoor: Toto dělení značí, zda je daný algoritmus optimalizován
pro podmínky prostředí interiéru či venkovního prostředí.

1.3 Značení v matematických vztazích
Tento dokument obsahuje celou řadu matematických vztahů a rovnic. Jako autor
jsem se při jejich psaní snažil držet zásad nabytých ze studia současné odborné li-
teratury, nicméně jedním ze znaků notačních zvyklostí je jistá oborová a oblastní
závislost. Proto, abych čtenáři zbytečně neznesnadňoval pochopení uváděných ma-
tematických principů, zde v úvodu stručně shrnu zásady, jimiž jsem se při psaní
matematických vztahů řídil. Skalární veličiny jsou značeny kurzívou např. 𝑖, 𝑁 .
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Vektory a matice naopak tučným fontem např. R, t, přičemž malými písmeny jsou
označovány vektory a velkými matice. Všechny uváděné vektory jsou vektory sloup-
cové, pokud se ve vztazích vyskytuje vektor řádkový, je uveden jako transponovaný
např. x⊤x = 𝑑.

Množiny jsou značeny buď stejným způsobem jako matice, tedy velkými tučnými
písmeny, kdy rozlišení mezi maticí a množinou je ponecháno na kontextu např.
ve výrazu 𝜃 ∈ Ω je Ω množinou, zatímco ve výrazu x⊤Ωx = 𝑑 maticí. Druhým
způsobem značení množin je speciální dolní indexace tvořená dvěma hodnotami
oddělenými dvojtečkou značící, že zmiňovaná veličina má více realizací a vztah se
zmiňuje o množině těch, které jsou značeny dolním indexem ležícím na uzavřeném
intervalu daném hodnotami v indexu např. z0:N = {z0, z1, z2, · · · , zN}. První způsob
je typicky používán pro množiny s nekonečným či nejasným počtem prvků, zatímco
druhý pro množiny se striktně omezenou kardinalitou.

Dalším symbolem, jehož význam stojí za zmínku, je vertikální oddělovač |. V kon-
textu zápisu pravděpodobnostních funkcí a veličin značí podmíněnost např. 𝑝(z|𝜃)
je pravděpodobnost z za podmínky 𝜃. Druhým způsobem použití je pak definice
matice pomocí sloupcových submatic, kde oddělovač zabraňuje záměně za maticové
násobení, např. P = (R|t) je matice složená z matice R a vektoru t.

Pro značení funkcí je použit font bez modifikátorů např. z = h(x,m).
Vazba značení na příslušné veličiny je uvedena buď přímo v popisném textu,

nebo na konci dokumentu v seznamu zkratek (kap. 6).
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2 SLAM algoritmy
V této kapitole jsou nadefinovány základní termíny a metody významné pro pro-
blematiku SLAM algoritmů. Většina metod popisovaných v literatuře je striktně
odvozena pro SLAM využívající model pohybu, nicméně v této kapitole jsou defi-
nice metod podány i s matematickým odvozením verzí estimačních algoritmů, které
pracují bez znalosti modelu pohybu. Tento krok byl motivován dvěma předpoklady:
obecnost a možnost průzkumu důsledků zpracování rozdílných typů pozorování bez
interference modelu pohybu. Rozhodně by byl krok směrem ke konkrétnosti apriorně
předpokládat, že zařízení poskytující data SLAM algoritmu musí produkovat i data
pro model pohybu, a proto tento předpoklad učiněn nebyl.

V souladu s touto eventualitou byl popis psán s důrazem na větší obecnost, než je
standardem v běžných aplikačních článcích zabývajících se problematikou SLAMu,
čemuž odpovídá možná někdy ne zcela obvyklá terminologie. Místo termínu robot
je v textu používán termín pozorovatel, který značí, že zařízení produkující pozo-
rování pro SLAM algoritmus nemusí být robotem – může jít například o v ruce
nesený mobilní telefon. Dále v textu používaný termín stavový vektor je obecnějším
vyjádřením termínů poloha a orientace robota, protože na hodnotu aktuálního po-
zorování nemusí mít vliv pouze poloha a orientace, ale i jiné parametry pozorovatele
(např. proměnná ohnisková vzdálenost objektivu kamery). Krok, který jde naopak
mírně proti obecnosti, ale byl učiněn kvůli jednoduchosti vztahů, je předpoklad, že
prostředí je parametrizovatelné staticky, což sice automaticky neimplikuje použitel-
nost výhradně pro časově invariantním prostředí, ale i tak je to jistý krok od obecně
dynamického prostředí.

Základní představu o konceptu SLAM algoritmu je možné získat z Obr. 2.1.
Pozorovatel (znázorněný bílým trojúhelníkem) se pohybuje prostředím na základě
příkazů u a periodicky provádí pozorování z (červená šipka) orientačních bodů m
(bílá hvězda). SLAM algoritmus je proces, který vede k odhadu jeho stavu x (žlutý
trojúhelník) a polohy orientačních bodů m (modrá hvězda).

Zbytek kapitoly je členěn do podkapitol, v nichž jsou popsány teoretické aspekty
realizace SLAM algoritmů. V prvních podkapitolách jsou uvedeny fundamentální
matematické základy vycházející z teorie pravděpodobnosti a v následujících jsou
popsány nejběžnější estimační algoritmy, které jsou pro realizaci SLAMu používány.

2.1 Obecný pravděpodobnostní přístup
SLAM algoritmus je založen na periodickém zpracovávání pozorování okolního pro-
středí. Tato pozorování jsou prováděna senzory, jimiž je vybaven pozorovatel, a jsou
zatížena celou řadou jevů, které v nosném signálu způsobují jistou stochasticitu.
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Obr. 2.1: Grafické znázornění SLAM algoritmu [19]

Vzhledem k tomuto faktu bude v této podkapitole model pozorování definovaný
pomocí pravděpodobnostní funkce:

𝑝(zi|xi,m) (2.1)

Kde z𝑖 je vektor reprezentující pozorování v kroku 𝑖, vektor xi je parametrické
vyjádření stavu pozorovatele v kroku 𝑖, m je parametrické vyjádření pozorovatel-
ného prostředí a funkční hodnota 𝑝(·) reprezentuje pravděpodobnost, s níž se udál
jev daný argumentem. Pro většinou předpokládané spojité rozdělení jde o hustotu
pravděpodobnosti a pro méně časté diskrétní případy o míru pravděpodobnosti.

Druhým potenciálním zdrojem informací zpracovávaných SLAM algoritmy jsou
data o modelu pohybu. V případě, že máme apriorní znalost o dynamice stavu pozo-
rovatele, není třeba jednotlivé stavy považovat za nezávislé. Opět kvůli přítomnosti
šumu definujme tuto závislost pomocí pravděpodobnostní funkce:

𝑝(xi|xi−1,ui) (2.2)

Kde ui je parametrický vektor modelu pohybu, veličina často označovaná z his-
torického hlediska jako vektor řízení, protože model pohybu býval striktně založen
na odometrii. Dnes samozřejmě může obsahovat i data z inerciální navigace nebo
může být prázdný, je-li model například založen na kinematice hmotného bodu.

Tyto dva vztahy obsahují celou apriorní znalost systému pozorovatele ve vztahu
k okolnímu prostředí. Jejich zpracování do podoby odhadu stavového vektoru a
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modelu prostředí je podstatou SLAMu. Vzhledem k tomu, že zpracovávané veličiny
jsou stochastické, tak i odhad je třeba samozřejmě považovat za náhodnou veličinu
a obecně jej definovat pomocí rozložení pravděpodobnosti.

SLAM algoritmy existují v řadě různých variant (viz. kap. 1.2), ale v rámci
této obecné definice budeme rozlišovat dvě varianty, a to variantu tzv. full SLAMu
(plného SLAMu), který má za cíl odhadnout celou stavovou trajektorii:

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) (2.3)

A variantu zaměřenou pouze na odhad stavu odpovídající poslednímu poříze-
nému pozorování tedy tzv. on-line SLAM:

𝑝(xN,m|z0:N,u1:N) (2.4)

Přístupy jsou spolu provázány následujícím vztahem a výsledek varianty full lze
přepočítat na výsledek on-line varianty marginalizací neaktuálního zbytku stavové
trajektorie:

𝑝(xN,m|z0:N,u1:N) =
∫︁
𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N)𝑑x0:N−1 (2.5)

V následujících sekcích této podkapitoly jsou odvozeny vztahy vázající oba defi-
nované druhy SLAMu s modelem pozorování (rovnice 2.1): v první za předpokladu
známého modelu pohybu (rovnice 2.2) a v té následující bez něj. Všechny finální
vztahy jsou nakonec definovány v rekurentní formě vycházející ze znalosti rozložení
pravděpodobnosti odhadu v iteraci 𝑁 − 1 a předpokládají apriorní definici iniciali-
začního stavu 𝑝(x0).

2.1.1 SLAM s modelem pohybu

V této sekci jsou odvozeny vztahy pro full a online variantu SLAMu za předpokladu
známého modelu pohybu. Předpokládáme, že samotný apriorní předpoklad stavu (v
kroku 𝑁 > 0) má rovnoměrnou pravděpodobnost přes všechny přípustné možnosti
Ω, tedy 𝑝(xN) ∼ 𝒰(Ω), ale existuje vazba daná modelem pohybu (ať už přímo od
xN−1 nebo podmíněná znalostí uN), díky níž 𝑝(xi|xi−1,ui) ̸= 𝑝(xN).

Začněme s definicí řešení full varianty tím, že na předpis pravděpodobnostního
rozložení řešení aplikujeme Bayesův vzorec.

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) = 𝑝(z0:N|x0:N,m,u1:N)𝑝(x0:N,m|u1:N)
𝑝(z0:N) (2.6)

Kde první činitel čitatele můžeme zjednodušit předpokladem, že množina pozo-
rování je nezávislá na množině parametrů modelu pohybu 𝑝(z0:N|x0:N,m,u1:N) =
𝑝(z0:N|x0:N,m). Dále si můžeme povšimnout, že člen 𝑝(z0:N) ve jmenovateli je kon-
stanta nezávislá na estimovaných proměnných. Slouží pouze k tomu, aby integrál
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čitatele přes definiční obor byl jednotkový. Proto, abychom se zbavili ve vztahu
zlomku, založíme substituci 𝜂 = 𝑝(z0:N)−1 = (

∫︀
𝑝(z0:N|x0:N,m,u1:N)𝑝(x0:N,m|u1:N))−1.

Po dosazení se dostáváme k následujícímu vztahu

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) = 𝜂𝑝(z0:N|x0:N,m)𝑝(x0:N,m|u1:N) (2.7)

Budeme-li předpokládat, že jednotlivá pozorování jsou vzájemně nezávislá (𝑝(zi, zj) =
𝑝(zi)𝑝(zj) ∀𝑖 ̸= 𝑗), a zároveň závislá právě a pouze na jim příslušejícím stavu
(𝑝(zi|xj) = 𝑝(zi) ∀𝑖 ̸= 𝑗) , můžeme první člen nahradit součinem jednotlivých mo-
delů pozorování. Druhý člen nahradíme také součinem, a tentokrát modelu pohybu.
Umožní nám to jednak skutečnost, že v tomto členu se už nevyskytuje pozoro-
vání a bez něj jsou poloha a mapa vzájemně nezávislé, a jednak to, že mapa je
nezávislá na vektorech řízení, tedy 𝑝(x0:N,m|u1:N) = 𝑝(x0:N|u1:N)𝑝(m). Budeme-li
navíc předpokládat, že apriorně nemáme o mapě žádné informace, tak 𝑝(m) je kon-
stantní přes všechny přípustné hodnoty, a můžeme ho tedy sloučit s normalizační
konstantou 𝜂. Zbylý člen můžeme rozložit na součin periodickou aplikací věty o
úplné pravděpodobnosti a předpokladu závislosti stavu na právě a jen předchozím
stavu a aktuálním řídícím impulsu (𝑝(xi|xj−1,uj) = 𝑝(xi) ∀𝑖 ̸= 𝑗) tímto způsobem,
𝑝(x0:N|u1:N) = 𝑝(xN|xN−1,uN)𝑝(x0:N−1|u1:N−1).

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) = 𝜂
[︂ 𝑁∏︁

𝑖=0
𝑝(zi|xi,m)

]︂[︂ 𝑁∏︁
𝑖=1

𝑝(xi|xi−1,ui)
]︂
𝑝(x0) (2.8)

Povšimněme si, že tento vztah můžeme zapsat i v rekurentní podobě jako

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) = 𝜂𝑝(zi|xi,m)𝑝(xi|xi−1,ui)𝑝(x0:N−1,m|z0:N−1,u1:N−1) (2.9)

Tím je řešení plné verze definováno. Pokračujme definicí řešení online varianty.
Opět začneme aplikací Bayesova filtru na výsledné pravděpodobnostní rozložení.

𝑝(xN,m|z0:N,u1:N) = 𝑝(zN|xN,m, z0:N−1,u1:N)𝑝(xN,m|z0:N−1,u1:N)
𝑝(zN) (2.10)

Kde první člen čitatele můžeme zjednodušit předpokladem nezávislosti pozo-
rování na ostatních pozorováních (podmíněné znalostí mapy) a na odometrických
datech a kde člen ve jmenovateli je pouze nezajímavá normalizační konstanta, kte-
rou nahradíme 𝜂 = 𝑝(zN)−1 = (

∫︀
𝑝(zN|xN,m)𝑝(xN,m|z0:N−1,u1:N)𝑑xN,m)−1, čímž

se definice zjednoduší na

𝑝(xN,m|z0:N,u1:N) = 𝜂𝑝(zN|xN,m)𝑝(xN,m|z0:N−1,u1:N) (2.11)

Kde druhý člen budeme muset rozšířit o xN−1 s využitím věty o úplné pravdě-
podobnosti 𝑝(xN,m|z0:N−1,u1:N) =

∫︀
𝑝(xN−1,xN,m|z0:N−1,u1:N)𝑑xN−1 a právě při-

dáním xN−1 do rovnice je možné integrovaný člen rozložit na model pohybu a na
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řešení z předchozí iterace.

𝑝(xN,m|z0:N,u1:N) = 𝜂𝑝(zN|xN,m)
∫︁
𝑝(xN|xN−1,u1:N)

𝑝(xN−1,m|z0:N−1,u1:N−1)𝑑xN−1

(2.12)

Což už je řešení online varianty SLAMu v rekurentní podobě. V literatuře bývá
většinou ještě rozděleno na dva kroky: a to krok predikční aplikující výhradně model
pohybu

𝑝(xN,m|z0:N−1,u1:N) = 𝜂
∫︁
𝑝(xN|xN−1,u1:N)𝑝(xN−1,m|z0:N−1,u1:N−1)𝑑xN−1 (2.13)

a krok aktualizační, v němž je do odhadu zakomponována i informace z aktuál-
ního pozorování

𝑝(xN,m|z0:N,u1:N) = 𝜂𝑝(zN|xN,m)𝑝(xN,m|z0:N−1,u1:N) (2.14)

2.1.2 SLAM bez modelu pohybu

Nyní předpokládejme, že žádný model pohybu apriorně znám není, a vyjma 𝑝(x0)
neexistuje ani apriorní informace o trajektorii. Tedy 𝑝(xN) = 𝑝(xN|xN−1,uN) ∼
𝒰(Ω), kde Ω je množina všech přípustných hodnot stavového vektoru.

Opět bude jako první uvedena varianta full odhadující celou stavovou trajektorii.
Začněme aplikací Bayesova vzorce na předpis už zbavený závislosti na u.

𝑝(x0:N,m|z0:N) = 𝑝(z0:N|x0:N,m)𝑝(x0:N,m)
𝑝(z0:N) (2.15)

Člen 𝑝(z0:N) není závislý na x0:N, ani na m a jde pouze o konstantu zaručující,
že integrál přes veškeré přípustné hodnoty těchto proměnných bude mít hodnotu
1, což není pro další práci důležité, proto jej nahradíme normalizační konstantou
𝜂 = 𝑝(z0:N)−1 = (

∫︀
𝑝(z0:N|x0:N,m)𝑝(x0:N,m)𝑑x0:N,m)−1. Dále člen 𝑝(x0:N,m) re-

prezentuje apriorní informaci, kterou máme o estimovaných proměnných – pro další
postup budeme předpokládat, že máme předem pouze informaci o počátečním stavu
pozorovatele, a tedy tento člen můžeme nahradit za 𝑝(x0), protože všechny ostatní
mají rovnoměrné pravděpodobnostní rozložení přes všechny přípustné hodnoty. Po
dosazení vztah vypadá následovně:

𝑝(x0:N,m|z0:N) = 𝜂𝑝(z0:N|x0:N,m)𝑝(x0) (2.16)

Budeme-li dále předpokládat, že pozorování jsou vzájemně nezávislá 𝑝(zi|zj) =
𝑝(zi)∀𝑖 ̸= 𝑗 a že jsou zároveň nezávislá na všech jim nepříslušejících stavech 𝑝(zi|xj) =
𝑝(zi)∀𝑖 ̸= 𝑗, tak můžeme člen 𝑝(z0:N|x0:N,m) dekomponovat na součin:

𝑝(x0:N,m|z0:N) = 𝜂𝑝(x0)
𝑁∏︁

𝑖=0
𝑝(zi|xi,m) (2.17)
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Kterýžto výsledek můžeme snadno přepsat na rekurentní formu:

𝑝(x0:N,m|z0:N) = 𝑝(x0:N−1,m|z0:N−1)𝑝(zN|xN,m) (2.18)

Velmi obdobným způsobem můžeme odvodit vztah i pro online SLAM, kdy se
aplikací Bayesova vzorce dobereme k následujícímu vztahu:

𝑝(xN,m|z0:N) = 𝑝(zN|xN,m)𝑝(xN,m|z0:N−1)
𝑝(zN|z0:N−1)

(2.19)

Kde člen 𝑝(zN|z0:N−1) je opět nezajímavou konstantou, kterou označíme 𝜂−1.
Kvůli zjednodušení členu 𝑝(xN,m|z0:N−1) budeme předpokládat, že aktuální stav
pozorovatele je nezávislý na předchozích pozorování tedy 𝑝(xN|z0:N−1) = 𝑝(xN) a
opět, že vyjma x0 nemáme o stavech žádné apriorní informace, tak pro 𝑁 > 0 platí:

𝑝(xN,m|z0:N) = 𝜂𝑝(zN|xN,m)𝑝(m|z0:N−1) (2.20)

Tento výsledek můžeme přepsat do rekurentní formy pomocí zákona o celkové
pravděpodobnosti.

𝑝(xN,m|z0:N) = 𝜂𝑝(zN|xN,m)
∫︁
𝑝(xN−1,m|z0:N−1)𝑑xN−1 (2.21)

2.2 Reprezentace pravděpodobnostní funkce
V předchozí podkapitole jsou odvozeny pravděpodobnostní vztahy, které v případě,
že jsou všechny využívané modely konzistentní s realitou, problém SLAMu opti-
málně řeší. Nicméně i přes existenci tohoto řešení je SLAM stále otevřený problém,
a to především kvůli formě odvozených vztahů, tedy proto, že výsledkem je funkce
vázající rozložení pravděpodobnosti, a ne nějaká exaktní hodnota, s níž je možné
snadno pracovat. Pro spojité veličiny je to funkce hustoty pravděpodobnosti a pro
veličiny diskrétní funkce definující míru pravděpodobnosti. Další realizační překáž-
kou je reálná podoba vektorů parametrizace. Existuje sice celá řada způsobů, jak
stav a prostředí parametrizovat, ale každý z nich má mimo kladů také své zápory a
limitace. Typickým příkladem v tomto ohledu je parametrizace mapy. Vlastně žádná
používaná metoda (z pochopitelných důvodů) nevychází z fyzikální podstaty, ale na-
místo toho jsou metody založeny na různých matematických abstrakcích, které jsou
více či méně přesnou aproximací skutečnosti. Tato kapitola je zaměřena na popis
právě těchto problémů, stejně tak jako na běžné způsoby, jak je lze prakticky řešit.

Začněme prvním zmíněným problémem – výsledkem v podobě pravděpodob-
nostní funkce. Tím nejobecnějším možným přístupem pro využití odvozených vztahů
(rovnice 2.8,2.12,2.17 a 2.21) je přístup analytický. Je-li model pozorování spolu s pří-
padným modelem pohybu definován analyticky pomocí pravděpodobnostní funkce,

25



tak jde o prosté dosazení. Výsledkem je předpis pro rozložení pravděpodobnosti esti-
movaných veličin – funkce, kde parametrizace stavu a mapy stojí na pozici nezávis-
lých proměnných. Dosazením konkrétních hodnot parametrů dostáváme v ideálním
případě hustotu či míru pravděpodobnosti, nicméně většinou kvůli reálně neznámé
normalizační konstantě 𝜂 spíše relativní hustotu či míru pravděpodobnosti.

V této formě je tento analytický předpis běžně používán pro zjištění bodového od-
hadu nalezením maxima pravděpodobnostní funkce. Tento přístup je v odborné lite-
ratuře nazýván řadou termínů, jako jsou M-estimátor, maximálně věrohodný odhad
(MLE), maximální aposteriorní pravděpodobnost (MAP), ač tyto termíny nejsou
do všech detailů synonymy, v tomto kontextu je možné je matematicky definovat
následujícím předpisem:

�̂� = arg max
𝜃∈Ω

(︂
𝑝(𝜃|z0:N)

)︂
(2.22)

Kde 𝜃 je obecný vektor parametrů a �̂� je odhad jeho hodnot maximalizující
pravděpodobnostní funkci.

Nevýhoda je ale v tom, že tento bodový odhad neříká nic o pravděpodobnost-
ním rozložení odhadovaných parametrů v okolí maxima, a tedy sám o sobě nemůže
sloužit pro rekurentní estimaci – s každým přidaným pozorováním je v podstatě
třeba znovu vzít v úvahu všechny doposud učiněné pozorování, s čímž souvisí nut-
nost mít neustále všechna realizovaná pozorování v paměti, což v důsledku vede k
neomezeně rostoucím výpočetním a datovým nárokům. Obecná optimalizace analy-
tického předpisu prakticky není realizovatelná – neexistují matematické nástroje. V
asymptotických případech je teoreticky možné využít limitní věty (především cent-
rální limitní větu [1]), což ale prakticky naráží na další problém, a to jak spolehlivě
detekovat situaci, kdy už je možné limitní věty považovat za v zásadě platné, i
přes to je analytický předpis pravděpodobnostní funkce využíván např. technikami
založenými na optimalizaci grafu.

Jednou z možností, jak přejít od analytické definice k reprezentaci aposteriorní
pravděpodobnosti, jsou neparametrické metody založené na vzorkování. Tyto me-
tody jsou koncepčně založené na reprezentaci aposteriorního rozložení pomocí mno-
žiny bodů v parametrickém prostoru 𝒳𝜃

1:k, které buď svou hustotou, nebo přiřazenou
hodnotou pravděpodobnostní funkce rozložení aproximují.

𝑝(𝜃|z0:N) ∼
{︂
𝑝(𝒳𝜃

1:k|z0:N); 𝒳𝜃
1:k

}︂
(2.23)

Kde horní index 𝒳 není mocnina, ale označení vzorkované veličiny.
Typickými zástupci skupiny estimátorů využívajícími tento koncept reprezentace

aposteriorní pravděpodobnostní funkce jsou histogramový a částicový filtr [97]. Zá-
sadní limitací tohoto konceptu je dimenzionalita, protože se zvyšující se dimenzí po-
čet vzorků nutných pro relevantní pokrytí pracovního prostoru exponenciálně roste.
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Kritická dimenzionalita, která je tímto způsobem současnou výpočetní technikou
zvládnutelná, se pohybuje v řádu desítek.

Protože i nejjednodušší parametrizace mapy rozhodně tuto dimenzionalitu pře-
kračují, estimátory využívající tento koncept problém SLAMu faktorizují problém
pomocí zákona úplné pravděpodobnosti. Problém se tak rozpadne na nízkodimen-
zinální problém lokalizace na základě modelu pohybu a aktualizaci mapy. Stavový
vektor x je reprezentován vzorky a každý z těchto vzorků má vlastní mapu.

𝑝(xN,m|z0:N,u1:N) = 𝑝(xN|z0:N,u1:N)𝑝(m|x0:N, z0:N) (2.24)

Druhou možností, jak je reálně možné v aplikacích SLAM algoritmů reprezento-
vat rozložení pravděpodobnosti, je pomocí momentových charakteristik. Teoreticky
je možné použít v podstatě libovolnou charakteristiku, ale v praxi se využívá pře-
devším střední hodnota 𝜇 a rozptyl Σ .

𝜇 =
∫︁
𝜃𝑝(𝜃|z0:N)𝑑𝜃 (2.25)

Σ =
∫︁

(𝜃 − 𝜇)(𝜃 − 𝜇)⊤𝑝(𝜃|z0:N)𝑑𝜃 (2.26)

Estimátory, jež této reprezentace typicky využívají, jsou například ty, které kon-
cepčně vycházejí z Kálmánova filtru.

2.2.1 Parametrizace polohy a orientace

V této podkapitole jsou rozebrány běžně používané možnosti parametrické repre-
zentace polohy a orientace pozorovatele vůči referenčnímu rámci, tedy množiny pa-
rametrů, které tvoří často celý, nebo alespoň podstatnou část stavového vektoru x.
Jak už bylo zmíněno výše, elementem, který nezbytně obsahuje každá pozorovací
funkce modelující snímač používaný jako zdroj signálu pro zpracování SLAM algo-
ritmy, je závislost na poloze a orientaci. Tato závislost je většinou modelována tím,
že prvním krokem při aplikaci pozorovacího modelu je transformace pozorovaných
elementů modelu prostředí ze souřadného systému referenčního rámce do souřad-
ného systému modelu pozorování, což v praxi většinou znamená souřadný systém,
kde se snímač nachází v počátku a je orientován ve směru jedné z os.

mobserverFrame = 𝑇
(︂

mmapFrame

)︂
(2.27)

Kde 𝑇 (·) je z matematického hlediska rigidní transformace skládající se z rotace
a translace. V prostoru reálných souřadnic je možné ji zapsat následujícím způsobem

𝑇
(︂

mmapFrame

)︂
= RmmapFrame + t (2.28)
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Kde R je matice rotace a t je vektor translace. Nicméně, protože kvůli přičítání
konstanty není rigidní transformace v reálných souřadnicích lineárním zobrazením,
poměrně často se v tomto konstextu používá transformace v prostoru souřadnic
homogenních.

𝑇
(︂

mmapFrame

)︂
=

(︁
R|t

)︁ ⎛⎝mmapFrame

1

⎞⎠ (2.29)

Kde
(︁
R|t

)︁
je matice definující v homogenních souřadnicích rigidní transformaci

a je složená z rotační matice R a translačního vektoru t.
Parametrizace polohy a orientace tedy spočívá v jednoznačném určení této trans-

formace, resp. v určení matice R a vektoru t. Hlavní komplikace tohoto procesu
vychází z vlastností rotační matice, které výrazně snižují počet stupňů volnosti této
matice. Aby matice mohla být rotační, musí být ortonormální 1 a musí mít kladný
determinant 2. Tyto vlastnosti vážou hodnoty jednotlivých prvků rotační matice
následujícími rovnicemi.

r⊤
i rj =

{︂ 1 ∀ 𝑖 = 𝑗

0 ∀ 𝑖 ̸= 𝑗
(2.30)

det(R) = 1 (2.31)

Kde ri je vektor tvořící í-tý sloupec matice R.
Teoreticky je možné parametrizaci rigidní transformace realizovat prostým přesklá-

dáním hodnot rotační matice a translačního vektoru do jednoho parametrického
vektoru.

xremap =
(︁
t⊤ r⊤

)︁⊤
(2.32)

Kde r je vektor obsahující všechny prvky rotační matice R.
Nepříjemností tohoto přístupu je množství vazebních rovnic, protože použitá es-

timační technika je musí brát v potaz. Z optimalizačních technik je možné použít
například metodu Lagrangeových multiplikátorů, ale analyzujeme-li krátce tento
přístup, narazíme na důvody, proč se tato parametrizace příliš nevyužívá. Jednak je
třeba všechny vazební rovnice derivovat, což je v první řadě zátěž implementační a v
druhé řadě výpočetní. Další faktor zvyšující výpočetní náročnost je zvýšená dimen-
zionalita takto reprezentovaného problému. Například podíváme-li se na 3D rotační
matici, tak ta má tři stupně volnosti, 9 prvků a 7 vazebních rovnic. V optimalizo-
vaném případě jsme tento systém schopni upravit tak, že má 6 volných parametrů
vázaných třemi vazebními rovnicemi. Metoda Lagrangových mutiplikátorů tak vede

1Vektory, které ji tvoří musí být vzájemně ortogonální a všechny musí mít jednotkovou délku.
2V kombinaci s požadavkem na ortonormalitu to znamená, že determinant rotační matice musí

mít právě hodnotu 1.
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k řešení systému 9 rovnic. Jednoduchým odhadem založeným na faktu, že pro opti-
malizaci bude třeba provést inverzi matice, dojdeme ke skutečnosti, že je výpočetní
náročnost tohoto postupu minimálně 10x vyšší, než kdyby byla řešena soustava tří
rovnic. V neposlední řadě jde o nepříjemnosti reprezentace pravděpodobnostního
rozložení odhadu neminimální reprezentace. Existují jednodušší a efektivnější me-
tody, jak rotační matici, a potažmo tedy celou rigidní transformaci parametrizovat,
tyto parametrizace jsou buď přímo minimální reprezentací, nebo jsou jí velmi blízko,
ale jsou specifické pro určitou dimenzi.

První se podíváme na parametrizaci 2D rotační matice. Jde o čtvercovou matici
druhého řádu, a má tedy 4 elementy. Nicméně díky vazbám má pouze jeden stu-
peň volnosti. Parametrizace tohoto jediného stupně volnosti je v kontextu rigidních
transformací takřka vždy realizována pomocí úhlu odklonu 𝛼 od osy 𝑥 referenčního
rámce.

R =
⎛⎝cos(𝛼) − sin(𝛼)

sin(𝛼) cos(𝛼)

⎞⎠ (2.33)

Kde 𝛼 je úhel na rozsahu (−𝜋, 𝜋).
Parametrický vektor 2D rigidní transformace poté vypadá následujícím způso-

bem.
x2D =

(︁
𝑥 𝑦 𝛼

)︁⊤
(2.34)

Kde 𝑥 a 𝑦 tvoří vektor translace 𝑡 =
(︁
𝑥 𝑦

)︁⊤
.

Parametrizace trojrozměrné rotační matice je komplikovanějším problémem hojně
řešeným a diskutovaným matematiky 18. a 19. století, jako byly Leonhard Euler,
Olinde Rodrigues nebo William Rowan Hamilton. Tato matice má tři stupně volnosti
reprezentované pomocí devíti vzájemně provázaných prvků. Na rozdíl od dvouroz-
měrného případu se zde využívá více než jeden způsob reprezentace. Každý způsob
má totiž své charakteristické vlastnosti a ty ovlivňují výhodnost pro různé aplikace.
Ve zbytku této podkapitoly jsou popsány tři nejběžnější způsoby parametrizace ro-
tace v trojrozměrném prostoru, využívané v oblasti SLAM algoritmů. Konkrétně
jde o Eulerovy úhly, rotaci kolem obecné osy pomocí tzv. Rodriguezovy formule a
jednotkový kvaternion.

Začněme reprezentací pomocí tzv. Eulerových úhlů. Koncepčně jde o kompozici
tří po sobě jdoucích elementárních rotací definovaných jako rotace kolem os souřad-
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ného systému o určitý úhel.

Rx(𝜃) =

⎛⎜⎜⎝
1 0 0
0 cos(𝜃) − sin(𝜃)
0 sin(𝜃) cos(𝜃)

⎞⎟⎟⎠ Ry(𝜑) =

⎛⎜⎜⎝
cos(𝜑) 0 sin(𝜑)

0 1 0
− sin(𝜑) 0 cos(𝜑)

⎞⎟⎟⎠

Rz(𝜓) =

⎛⎜⎜⎝
cos(𝜓) − sin(𝜓) 0
sin(𝜓) cos(𝜓) 0

0 0 1

⎞⎟⎟⎠
(2.35)

Kde index u R označuje osu rotace.
Důležitou vlastností parametrizace rotační transformace pomocí Eulerových úhlů

je závislost na pořadí a druhu elementárních rotací použitých při kompozici cel-
kové matice R. Tato závislost je způsobena tím, že po každé nenulové rotaci jsou
všechny následné rotace „aplikovány“ už na transformovaný souřadný systém. V
oblasti SLAMu je dominantně používané pořadí: aplikovat nejprve rotaci podél osy
𝑥, následně kolem již rotované osy 𝑦 a nakonec podél dvakrát transformované osy 𝑧.
Vztah pro tímto způsobem parametrizovanou rotační matici vypadá následovně.

R(𝜃, 𝜑, 𝜓) = Rz(𝜓)Ry(𝜑)Rx(𝜃) (2.36)

Kde definiční obor vedoucí jednoznačně ke všem možným maticím R je 𝜃 ∈
(−𝜋, 𝜋), 𝜑 ∈ (−𝜋, 𝜋) a 𝜓 ∈ (−𝜋

2 ,
𝜋
2 ).

V některých publikacích [6, 8] můžeme trojici úhlů přiřazených tomuto pořadí
elementárních rotací najít zařazené do skupiny tzv. Tait-Bryanových úhlů3, kde
jako „pravé“ Eulerovy úhly jsou označeny úhly dosazené pouze do symetrických
kombinací elementárních rotací, jako je např. x-y-x. V publikacích zabývajících se
SLAMem se tato eventualita neobjevuje, a proto řekněme, že jde pouze o formali-
zmus, a když bude dále v textu referováno na Eulerovy úhly, bude se tím myslet
trojice úhlů přepočitatelná na rotační matici vztahem 2.36.

Využijeme-li Eulerovy úhly, tak vektor parametrizace polohy a orientace bude
vypadat následovně:

xEuler =
(︁
𝑥 𝑦 𝑧 𝜃 𝜑 𝜓

)︁⊤
(2.37)

Jde o minimální reprezentaci, a v obecném případě tedy neexistuje žádná vazba,
kterou by při optimalizaci bylo třeba brát v potaz.

Druhým způsobem, jak definovat trojrozměrnou rotační transformaci, je pomocí
obecné osy rotace a úhlu. Přepočet je realizován pomocí tvz. Rodriguesova vztahu.

R(n, 𝜃) = I + sin(𝜃)[n]× + (1 − cos(𝜃))nn⊤ (2.38)
3Stejně jako všech pět zbylých permutací obsahujících všechny tři elementární rotace.
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Kde n je směrový vektor osy rotace procházející počátkem soustavy souřadnic,
[n]× je matice vektorového součinu vytvořená z vektoru n a 𝜃 je úhel rotace.

Nepříjemností této parametrizace je, že proto, aby byl tento vztah platný, je
třeba, aby směrový vektor reprezentující osu rotace měl jednotkovou délku. Zároveň
zde existuje neurčitost ve směru vektoru 𝑛 pro nulový úhel rotace.

xRodrigues =
(︁
𝑥 𝑦 𝑧 n⊤ 𝜃

)︁⊤
(2.39)

Kde n⊤n = 1 je vazba na směrový vektor, která vznikla tím, že nejde o mini-
mální reprezentaci. Při optimalizaci je tedy třeba buď použít techniky pro hledání
vázaného extrému, nebo je možné vektor 𝑛 parametrizovat sférickými souřadnicemi
s konstantní jednotkovou délkovou složkou.

Poslední zde popsaná parametrizační technika je založena na reprezentaci rotační
transformace pomocí jednotkového kvaternionu. Tedy komplexního čísla složeného
ze čtyř složek – jedné reálné a tří komplexních. Ve vektorovém zápisu je kvaternion
zapsán v následující podobě.

q =
(︁
𝑞𝑖 𝑞𝑗 𝑞𝑘 𝑞𝑟

)︁⊤
(2.40)

Kde komplexních trojice koeficientů
(︁
𝑞𝑖 𝑞𝑗 𝑞𝑘

)︁⊤
tvoří tzv. vektorovou část kva-

ternionu, dále značenou symbolem q̌ a reálná složka 𝑞𝑟 je označována jako skalární
část.

Kvaterniony tvoří číselnou množinu. Základní vztahy a matematické operace v
tomto prostoru jsou odvozeny od rovnice definované Williamem Hamiltonem v roce
1843.

𝑖2 = 𝑗2 = 𝑘2 = 𝑖𝑗𝑘 = −1 (2.41)

Kde 𝑖, 𝑗, 𝑘 jsou komplexní jednotky.
Obecný kvaternion má čtyři stupně volnosti. Proto se pro definici trojrozměrné

rotační matice používá jednotkový kvaternion, který má jednotkovou velikost ‖q‖ =
1. Rotační matici lze poté vyjádřit dosazením takovéhoto kvaternionu do následují-
cího vztahu.

R(q) = (𝑞2
𝑟 − q̌⊤q̌)I + 2q̌q̌⊤ + 2𝑞𝑟[q̌]× (2.42)

Kde q̌ je vektorová část kvaternionu a [q̌]× je matice vektorového násobení vy-
tvořená z q̌.

Parametrizace polohy a orientace pozorovatele v tomto případě vypadá následu-
jícím způsobem.

xKvaternion =
(︁
𝑥 𝑦 𝑧 q

)︁⊤
(2.43)

Kde ‖q‖ = 1.
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Na závěr této podkapitoly se ještě podívejme na opačný způsob parametrizace.
Polohu a orientaci lze přirozeně reprezentovat i přímo bodem a množinou směrových
vektorů v souřadném prostoru referenčního rámce. Jde o duální reprezentaci té samé
informace, jako výše popsaná parametrizace rigidní transformace. I když je méně
výhodná pro použití ve většině pozorovacích funkcí, tak jsou použití, kde je tato
reprezentace výhodnější, např. vizualizace aktuální polohy a stavu.

Mějme bod c představující aktuální polohu pozorovatele v referenčním rámci a
matici S jejíž sloupcové vektory jsou jednotkové délky a představují směr os souřad-
ného systému pozorovatele, 4. Pak tato matice

(︁
S|c

)︁
tvoří rigidní transformaci pro

přechod ze souřadného systému pozorovatele do souřadného systému referenčního
rámce. Tedy transformaci opačnou k transformaci reprezentované pomocí matice(︁
R|t

)︁
. Vztah mezi nimi lze najít pomocí inverze této transformace.

(︁
S|c

)︁
=

(︁
R|t

)︁−1
=

(︁
R⊤| − R⊤t

)︁
(2.44)

Vzhledem k tomu, že tento druh parametrizace je také tvořen rigidní transfor-
mací, je možné zcela analogicky použít výše popsané techniky.

2.2.2 Parametrizace mapy

V této podkapitole jsou popsány v oblasti SLAM algoritmů prakticky používané
způsoby pro reprezentaci informace o rozložení doposud zmapovaného prostředí.
Různé přístupy k této parametrizaci mají zcela zásadní vliv na podobu SLAM algo-
ritmu. Na rozdíl od parametrizace polohy a orientace, kde různé přístupy ovlivňují
prvky, jako jsou numerická stabilita, výpočetní náročnost či implementační aspekty
estimátoru, ale při korektní implementaci lze s úspěchem použít prakticky kdyko-
liv libovolnou parametrizaci, tak výběr matematické reprezentace mapy ovlivňuje
vlastnosti výsledného algoritmu výrazně víc.

V první řadě sama mapa je jeden z výstupů SLAM algoritmu, a proto už poža-
davky aplikace mohou výběr ovlivnit. Některé parametrizace jsou principiálně ne-
vhodné v kombinaci s jistými druhy snímačů, či je třeba nějaké konkrétní předzpra-
cování každého pozorování. Dále má reprezentace mapy, konkrétně její potenciál
k asociaci dat, zásadní vliv na dlouhodobou stabilitu algoritmu. Pokud jsou data
reprezentující mapu snadno a jednoznačně asociovatelná s daty, pozorování umož-
ňuje SLAM algoritmu řešit problém „uzavření smyčky“ (close loop). V následujícím
textu jsou popsány koncepty čtyř klíčových metod.

Historicky nejstarší způsob reprezentace mapy je založen na množině orientačních
bodů. Mapa nereprezentuje detailní geometrické rozložení pozorovaného prostoru,
ale pouze polohu vybraných diskrétních bodů. Tyto body jsou typicky vybírány tak,

4Matice S tedy bude ortonormální maticí.
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aby byly opětovně asociovatelné s jejich pozorováním. V terminologii zpracování
obrazu se takovým bodům říká významné a jsou to nejrůznější rohy či osamocené
lokální extrémy jasové funkce.

Typickým příkladem tohoto přístupu je dataset [27] pořízený v Sydney ve Vic-
toria parku pomocí lidaru, v němž jsou jako orientační body použity středy kmenů
stromů.

Obr. 2.2: Mapa reprezentovaná množinou orientačních bodů [27]

Výhodou tohoto přístupu ve srovnání s následujícími je relativně nízká dimenzi-
onalita parametrizace. Díky tomu je běžné využívat momentových charakteristik k
reprezentaci pravděpodobnostního rozložení parametrů mapy složené z orientačních
bodů. V návaznosti na to jsou algoritmy pracující s touto parametrizací většinou
exaktně odvozené, a tedy bez rozličných heuristik. Na druhou stranu orientační
body je třeba v rámci předzpracování extrahovat a asociovat parametrizací, což je
proces, který má principiálně omezenou spolehlivost, přičemž robustnost extrakce a
asociace orientačních bodů je přímo navázaná na praktickou funkčnost algoritmu.
Další nevýhodou je řídkost mapy, což může na jednu stranu být neslučitelné s po-
žadavky výstupní mapy, protože extrakcí pouze diskrétních bodů prostředí je velká
část informace pozorování nevyužita, opomíjena a periodicky ztrácena.

Druhou používanou metodikou je přístup založený na rozdělení celého mapo-
vaného prostoru na množiny diskrétních elementů, kterým je přiřazena informace o
tom, zda prostor odpovídající danému elementu je volný, či obsahuje překážku. Tato
informace může být uložena binárně ale většinou je zapsána ve formě míry pravdě-
podobnosti. Prvky bývají z počátku inicializovány s hodnotou představující 50%
pravděpodobnosti, že prvek je překážkou a na základě pozorování je pak hodnota
upravována.
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Vzhledem k tomu, že elementy mapy jsou většinou uspořádány v nějaké mřížce, je
tento přístup běžně označovaný termínem „Grid-based“ mapování. Pro reprezentace
2D mapy je běžná mřížka rovnoměrná, ve 3D se kvůli příliš vysokému počtu elementů
nutných pro dostatečně přesnou reprezentaci často prosazují metody hierarchické
např. [35].

Typickým příkladem použití jsou 2D mapy realizované na základě dat liniového
lidaru.

Obr. 2.3: Grid-based mapa [29]

Výhodou je, že výstupem je jednoduchá snadno interpretovatelná mapa, vhodná
pro další zpracování jako např. plánování trajektorie. Nicméně snadná interpreto-
vatelnost je vykoupena hlavní nevýhodou tohoto přístupu, a to, že prakticky nee-
xistuje způsob, jak uchovávat vazby mezi jednotlivými prvky – každý prvek tedy
reprezentuje míru pravděpodobnosti pouze za předpokladu nezávislosti na všech
ostatních prvcích. Toto v podstatě implikuje použití estimátoru, který faktorizuje
SLAM na mapování se známou polohou např. Rao-Blackwellův částicový filtr (viz.
2.5). Dalšími realizačními překážkami jsou počáteční volby rozsahu a měřítka resp.
minimální velikosti elementu pro hierarchické modifikace, které je třeba učinit větši-
nou apriorně. Případně s tímto přístupem souvisí implementační detaily, z nichž ten
nejjednodušší je potřeba ošetřit možnost a způsob doalokovávání dalšího prostoru
při přesáhnutí počátečního rozsahu.

Další používanou reprezentací mapy je mračno bodů. Principiálně je tato tech-
nika založena na uchovávání a postupném rozšiřování množiny bodů z mapovaného
prostoru, jejichž souřadnice odpovídají místu, kde byl pozorován povrch některého
objektu prostředí. Body mohou mimo souřadnic nést ještě i další informace, typicky
to bývá hodnota jasové funkce, ať už monochromaticky, nebo v nějakém barevném
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modelu. Takto parametrizovaná mapa se skládá z řádově statisíců až desítek miliard
bodů.

Dříve se tato reprezentace používala především v oblasti fotogrammetrické re-
konstrukce, nicméně s nástupem technik optimalizace grafu do oblasti SLAMu (pře-
devším tzv. pose-graph) se oblast použití této reprezentace rozšířila na prakticky
všechny používané snímače. Dnešním typickým příkladem je použití pro 3D SLAM
za pomocí kamer nebo RGB-D snímačů.

Obr. 2.4: Mračno bodů [72]

Výhodou je implementační jednoduchost, snadná interpretovatelnost. Není třeba
z počátku apriorně volit žádné konstanty a je možno reprezentovat libovolně tva-
rované prostředí, ale stejně jako předchozí parametrizace založená na diskretizaci
prostoru nereprezentuje vazby mezi elementy, a tedy je pro estimaci třeba využít
techniky, které toto nevyžadují. Pro mračno bodů to bývá většinou již zmíněný
„pose-graph“. Další nevýhodou je náročnost na výpočetní prostředky. Úměrně ke
vzrůstajícímu počtu bodů roste datová náročnost a zároveň narůstá i výpočetní
náročnost práce s takovou množinou.

Poslední představená parametrizace je označovaná termínem „Signed distance
function“ (dále SDF). Jde o způsob konstrukce 3D modelu, jenž byl poprvé před-
staven v [12] a původně vyvinutým pro off-line fúzi množiny 3D skenů objektu do
jediného kompaktního modelu. Je založený na definici a optimalizaci funkce 𝐷(𝜃),
která přiřazuje každému bodu v mapovaném prostoru skalární hodnotu reprezentu-
jící vzdálenost od nejblišího známého povrchu a znaménko na základě toho, zda se
daný bod nachází uvnitř nebo vně pevných objektů. Kladná hodnota značí, že je
daný bod nad povrchem pevných objektů, a záporná pod povrchem, důležité jsou
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nulové body, které reprezentují povrch. Každému bodu náležícímu povrchu je na-
víc přiřazena hodnota váhové funkce 𝑊 (𝜃), která slouží pro optimalizaci průběhu
funkce 𝐷(𝜃). Tato optimalizace je v původním článku [12] realizovaná pomocí vá-
ženého průměrování.

Z praktického hlediska bývá funkce𝐷(𝜃) definovaná pomocí nerovnoměrné mřížky
bodů, tedy množiny bodů v mapovaném prostoru a spojení mezi nimi. Typickou ob-
lastí použití jsou algoritmy SLAM využívající data ze senzorů, která vyžadují filtraci
např. senzor Kinect [73] nebo binokulárních vodítek využívající fotogrammetrické
rekonstrukce (tzv. stereo rekonstrukce) [32].

Obr. 2.5: Signed distance function [73]

Výhody jsou: obecnost v měřítku a tvaru reprezentovaného prostoru a oproti
množině bodů nižší datová náročnost díky možnosti filtrace. Nevýhodou je opět
chybějící koncept k reprezentaci vazeb mezi jednotlivými prvky, což limituje množinu
použitelných estimačních technik.

2.3 Kálmánova filtrace
Z historického hlediska byly první realizace SLAMu založeny na tzv. Rozšířeném
Kálmánově filtru (angl. Extended Kalman filter, nebo ve zkratce EKF) [20], tedy
na modifikaci Kálmánova filtru určené pro nelineární systémy. V této podkapitole
se podíváme na matematické pozadí aplikace lineárních rekurentních estimátorů
vycházejících z konceptu Kálmánova filtru na SLAM problém.

Kálmánův filtr je velmi známý a populární rekurentní estimátor používaný v
celé řadě modifikací. Všechny modifikace, které budou dále popsány, vycházejí ze
stejného následujícího obecného konceptu. Kálmánův filtr pracuje s odhadem �̂� para-
metrizovaným pomocí jeho střední hodnoty 𝜇 a rozptylu (resp. kovarianční matice)
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P a je založen na lineární vlastnosti těchto dvou charakteristik 5. Kritérium, na
němž je postaveno matematické odvození tohoto filtru, je, že �̂� představuje nezau-
jatý odhad vektoru parametrů 𝜃 s minimálním rozptylem. Tedy z obecné perspektivy
E[𝜃−�̂�] = 0 a hodnota Var[𝜃−�̂�] je nejmenší ze všech možných nezaujatých odhadů.
Samotný algoritmus obsahuje dvě akce: první je predikce a druhá je aktualizace.

Predikční krok využívá znalost o dynamice estimovaného systému pro apriorní
odhad parametrů na základě dřívějšího odhadu. V kontextu SLAMu jde v drtivé
většině případů o aplikaci modelu pohybu na poslední realizovaný odhad polohy.

𝜇N|N−1 = E[F(�̂�N−1|N−1,uN)] (2.45)

PN|N−1 = cov(F(�̂�N−1|N−1,uN)) (2.46)

Kde F(𝜃N−1,u) ∼ 𝑝(𝜃N|𝜃N−1,u) je obecně stochastická funkce modelující dyna-
miku pozorovaného systému.

Apriorní odhad získaný z predikčního kroku je poté v aktualizačním kroku zkom-
binován s novým pozorováním. Vyjděme z obecného předpisu:

�̂�N|N = aN + KNzN (2.47)

Dosadíme-li tento předpis do podmínky pro nezaujatý odhad, bude definován
vektor aN jako:

E[�̂�N|N − 𝜃N] = 0 ⇒ aN = 𝜃N − KNE[H(𝜃N)] (2.48)

Kde H(𝜃N) ∼ 𝑝(zN|𝜃N) představuje stochastický model pozorování.
Nicméně protože logicky neznáme skutečnou hodnotu 𝜃N, nahradíme jej nej-

lepší dostupnou aproximací, tedy odhadem �̂�N. Dále pro jednoduchost označme
E[H(�̂�N)] = h(�̂�N) a dosaďme výsledný vztah do původní obecné rovnice.

�̂�N|N = �̂�N|N−1 + KN
(︁
zN − h(�̂�N|N−1)

)︁
(2.49)

Z tohoto vztahu můžeme následně odvodit rovnice pro aktualizaci momentů.

𝜇N|N = 𝜇N|N−1 + KN

(︂
zN − E

[︁
h(�̂�N|N−1)

]︁)︂
(2.50)

PN|N = PN|N−1 − KNcov
(︁
h(�̂�N|N−1), �̂�N|N−1

)︁
− cov

(︁
�̂�N|N−1, h(�̂�N|N−1)

)︁
K⊤

N+

+KN

(︂
cov

(︁
h(�̂�N|N−1)

)︁
+ R

)︂
K⊤

N

(2.51)

5Mějme náhodnou veličinu, která je lineární kombinací dvou vzájemně nezávislých veličin 𝑍 =
𝑎𝑋 + 𝑏𝑌 , pro její střední hodnotu a rozptyl platí E[𝑍] = 𝑎E[𝑋] + 𝑏E[𝑌 ] a Var[𝑍] = 𝑎Var[𝑋] +
𝑏Var[𝑌 ].
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Kde cov
(︁
�̂�N|N−1, h(�̂�N|N−1)

)︁
je matice křížové kovariance predikovaného pozo-

rování a predikovaného odhadu. cov
(︁
h(�̂�N|N−1)

)︁
je potom autokovarianční matice

predikovaného pozorování.
Protože vztah v závorce posledního členu cov

(︁
h(�̂�N|N−1)

)︁
se mimo výpočet ko-

variance vyskytuje ještě ve výpočtu optimální hodnoty Kálmánova zesílení, často je
označováno symbolem SN.

SN = cov
(︁
zN − h(�̂�N|N−1)

)︁
(2.52)

Optimální hodnota Kálmánova zesílení je určena minimalizací součtu prvků na
hlavní diagonále matice PN|N pomocí nalezení takových hodnot, které nulují matici
parciálních derivací.

𝜕tr(PN|N)
𝜕KN

= 0 (2.53)

Výsledný vztah pro optimální hodnotu Kálmánova zesílení je následující.

KN = cov
(︁
�̂�N|N−1, h(�̂�N|N−1)

)︁
S−1

N (2.54)

Dosazením optimální hodnoty Kálmánova zesílení 2.54 do obecné rovnice pro
výpočet kovarianční matice aposteriorního odhadu 2.51 se můžeme dostat ke zjed-
nodušeným vztahům, které jsou většinou uváděny v literatuře:

PN|N =
(︂

I − KNcov
(︁
�̂�N|N−1, h(�̂�N|N−1)

)︁)︂
PN|N−1 = PN|N−1 − KNSNK⊤

N (2.55)

Je nicméně třeba zdůraznit, že tyto vztahy jsou ale platné pouze za předpokladu,
že hodnota použitého KN je optimální z hlediska kritéria minimálního rozptylu, a
tedy platí rovnice 2.54.

Tím je definován základní obecný koncept Kálmánova filtru. Ve zbytku této ka-
pitoly jsou popsány: původní Kálmánův filtr pro diskrétní čas a dvě jeho modifikace
používané pro nelineární systémy – Rozšířený Kálmánův filtr (EKF) a Unscented
Kálmánův filtr (UKF).

Původní Kálmánův filtr je odvozen za předpokladu, že systém, jehož parame-
try jsou estimovány, je s dostačující přesností aproximovatelný lineárním modelem
dynamického systému:

𝜃N = F(𝜃N−1,uN) = F𝜃N−1 + GuN + w (2.56)

zN = H(𝜃N) = H𝜃N + v (2.57)

Kde w a v jsou náhodné veličiny představující šum. Mají nulovou stření hodnotu
a známý rozptyl daný kovarianční maticí cov(w) = Q a cov(v) = R. Některé zdroje
[19] uvádějí, že pro optimální výsledky je nutné, aby tyto stochastické složky byly
normálního náhodného rozdělení, ale jiné [43] toto vyvrací a tvrdí, že jde o často
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opakovaný omyl a znalost stření hodnoty a rozptylu, resp. kovariance, jsou všechny
potřebné předpoklady.

K rovnicím pro celý algoritmus můžeme dojít dosazením rovnic 2.56 a 2.57 do
rovnic obecného předpisu 2.45 až 2.54. Konkrétně tedy predikční krok bude vypadat
následovně:

𝜇N|N−1 = E[F(�̂�N−1|N−1,uN)] = F𝜇N−1|N−1 + GuN (2.58)

PN|N−1 = cov[F(�̂�N−1|N−1,uN)] = FPN−1|N−1F⊤ + Q (2.59)

Mezivýpočty dosazované do aktualizačního kroku následovně:

E[h(�̂�N|N−1)] = H𝜇N|N−1 (2.60)

cov
(︁
zN − h(�̂�N|N−1)

)︁
= HPN|N−1H⊤ + R (2.61)

cov
(︁
�̂�N|N−1, h(�̂�N|N−1)

)︁
= PN|N−1H⊤ (2.62)

A po jejich dosazení je vztah pro matici Kálmánova zesílení:

KN = PN|N−1H⊤
(︁
HPN|N−1H⊤ + R

)︁−1
(2.63)

A na závěr algoritmu samotný aktualizační krok:

𝜇N|N = 𝜇N|N−1 + KN

(︂
zN − H𝜇N|N−1

)︂
(2.64)

PN|N = PN|N−1 − KN
(︁
HPN|N−1H⊤ + R

)︁
K⊤

N (2.65)

Povšimněme si, že v celém algoritmu nedochází k žádné aproximaci a je-li modelo-
vaná dynamika v pracovní oblasti konzistentní s realitou, bude vždy konzistentní i
odhad.

Nicméně není příliš běžné, že by pozorovatel produkující pozorování pro SLAM
byl konzistentně aproximovatelný pomocí lineárního modelu. Proto se původní Kál-
mánův filtr v problematice SLAM algoritmů prakticky nevyskytuje a jsou používány
modifikace pro estimaci parametrů nelineárního systému. Mějme tedy nelineární sys-
tém popsaný následujícími rovnicemi:

𝜃N = F(𝜃N−1,uN) = f(𝜃N−1,uN) + w (2.66)

zN = H(𝜃N) = h(𝜃N) + v (2.67)

Kde f(𝜃N−1,uN) a h(𝜃N) jsou deterministické funkce a vektory w a v opět mode-
lují aditivní šum s nulovou střední hodnotou a kovariančními maticemi cov(w) = Q
a cov(v) = R.

Je patrné, že pouhým dosazením nelineárního modelu do obecných rovnic (rov-
nice 2.45 až 2.54) se nedostaneme ke snadno použitelnému řešení estimačního pro-
blému, protože obecné vyčíslení statistických momentů nelineární funkce náhodné
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veličiny nelze založit pouze na známých momentech argumentu a i pro plně de-
finované rozložení argumentu je třeba vyčíslit nevlastní mnoharozměrný integrál
často analyticky nevyjádřitelný elementárními funkcemi. Z toho důvodu je třeba z
realizačních důvodů zavést nějakou aproximaci, která problém zjednoduší a učiní
realizovatelným.

Podívejme se první na Rozšířený Kálmánův filtr. Tato modifikace zavádí apro-
ximaci nelineárních funkcí f a h linearizací pomocí Taylorova rozvoje prvního řádu.
Pro potřeby predikčního kroku je zavedena následující aproximace:

f(𝜃N−1,uN) ∼ f(𝜇N−1|N−1,uN) + F(𝜇N−1|N−1 − 𝜃N−1) (2.68)

Kde F je Jacobiho matice parciálních derivací funkce f v bodě 𝜇N−1|N−1; F = 𝜕f
𝜕𝜃 .

Dosazením této aproximace do obecných rovnic pro predikční krok Kálmánova
filtru (rovnice 2.45 2.46) získáme rovnice pro predikční krok Rozšířeného Kálmánova
filtru:

𝜇N|N−1 = E[f(�̂�N−1,uN)] ∼ f(𝜇N−1|N−1,uN) (2.69)

PN|N−1 = Cov[f(�̂�N−1,uN)] ∼ FPN−1|N−1F⊤ + Q (2.70)

Pro potřeby odvození aktualizačního kroku je nejprve třeba stejným způsobem
aproximovat pozorovací funkci:

h(�̂�N|N−1) ∼ h(𝜇N|N−1) + H(𝜇N|N−1 − 𝜃N) (2.71)

Kde H je Jacobiho matice parciálních derivací funkce h v bodě 𝜇N|N−1; H = 𝜕h
𝜕𝜃 .

A dále tuto aproximaci využít pro vyjádření potřebných momentových charak-
teristik:

E[h(�̂�N|N−1)] ∼ h(𝜇N|N−1) (2.72)

cov
(︁
zN − h(�̂�N|N−1)

)︁
∼ HPN|N−1H⊤ + R (2.73)

cov
(︁
�̂�N|N−1, h(�̂�N|N−1)

)︁
∼ PN|N−1H⊤ (2.74)

Po dosazení bude matice Kálmánova zesílení vypadat následujícím způsobem:

KN = PN|N−1H⊤
(︁
HPN|N−1H⊤ + R

)︁−1
(2.75)

A na závěr aktualizace odhadu na základě aktuálního pozorování bude realizo-
vána následujícími rovnicemi:

𝜇N|N = 𝜇N|N−1 + KN
(︁
zN − h(𝜇N|N−1)

)︁
(2.76)

PN|N = PN|N−1 − KN
(︁
HPN|N−1H⊤ + R

)︁
K⊤

N (2.77)
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Tímto je algoritmus Rozšířeného Kálmánova filtru definován. Povšimněme si, že
pro konzistenci tímto způsobem realizovaného odhadu není třeba jen, aby byl pozo-
rovaný systém dostatečně přesně namodelován. Proto, aby byl odhad konzistentní
s realitou, je třeba, aby i zaváděné aproximace nezaváděly do procesu příliš velkou
chybu. Jinými slovy, aby zbytek po členech Taylorova rozvoje s vyšším řádem než
jedna byl v oblasti rozptylu estimované veličiny zanedbatelný.

Druhou představenou modifikací je algoritmus Unscented Kálmánova filtru [102].
Tato modifikace se od Rozšířeného Kálmánova filtru liší tím, že nezavádí aproximaci
nelineární funkce, ale namísto toho aproximuje odhad pomocí deterministicky ur-
čené množiny bodů (tzv. sigma bodů). Na základě funkčních hodnot těchto bodů
jsou poté zpětně počítány momentové charakteristiky. Tento proces je nazýván ter-
mínem Unscented trasformace. Apriorní odhad je tedy nejprve aproximován násle-
dující množinou bodů:

�̂�N−1|N−1 ∼
{︁
𝒳𝜃

0 ,𝒳𝜃
1 , . . . ,𝒳𝜃

2𝐿

}︁
(2.78)

Kde 𝒳𝜃
0 je tzv. „sigma bod“ (sigma point) a 𝐿 = dim(�̂�N−1|N−1).

Množina těchto bodů je vypočtena z vektoru středních hodnot a kovarianční
matice pomocí následujícího vztahu:

𝒳𝜃
𝑖 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

E[�̂�N−1|N−1] pro 𝑖 = 0

E[�̂�N−1|N−1] +
(︂√︂

(𝐿+ 𝜆)cov
(︁
�̂�N−1|N−1

)︁)︂
i

pro 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝐿

E[�̂�N−1|N−1] −
(︂√︂

(𝐿+ 𝜆)cov
(︁
�̂�N−1|N−1

)︁)︂
i−L

pro 𝑖 = 𝐿+ 1, . . . , 2𝐿
(2.79)

Kde 𝜆 je jedna z konstant zmíněných na konci popisu tohoto algoritmu a(︂√︂
(𝐿+ 𝜆)cov

(︁
�̂�N−1|N−1

)︁)︂
i
je 𝑖-tý sloupec odmocniny z matice. Odmocnina z matice

je v tomto kontextu operace definovaná pro pozitivně definitní matice realizovaná
buď pomocí Choleskyho nebo singulární dekompozice. Častěji je kvůli numerické
stabilitě využívána dekompozice Choleskyho [102].

Pro implementaci predikčního kroku je třeba nejprve vypočítat funkční hodnoty
pro celou množinu bodů. Množina funkčních hodnot reprezentuje pravděpodobnostní
rozložení predikce.

f(�̂�N−1|N−1,uN) ∼
{︁
𝒴𝜃

0 ,𝒴𝜃
1 , . . . ,𝒴𝜃

2𝐿

}︁
=

{︁
f(𝒳𝜃

0 ,uN), . . . , f(𝒳𝜃
2𝐿,uN)

}︁
(2.80)

Kde 𝒴𝜃
𝑖 je 𝑖-tá funkční hodnota.

Z množiny 𝒴𝜃
0:2𝐿 jsou poté vypočteny vektor středních hodnot a kovarianční

matice pomocí podle definice pro výpočet těchto momentů:

𝜇N|N−1 = E[f(�̂�N−1,uN)] ∼
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 𝒴𝜃

i (2.81)
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Kde 𝑊 (𝑚)
𝑖 je váhovací konstanta, která pro 𝑖 = 0 nabývá hodnoty 𝑊

(𝑚)
0 = 𝜆

𝐿+𝜆

a pro 𝑖 = 1, 2, . . . , 2𝐿 hodnoty 𝑊 (𝑚)
𝑖 = 1

2(𝐿+𝜆) .

PN|N−1 = cov
(︁
F(�̂�N−1,uN)

)︁
∼ Q +

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖

(︁
𝒴𝜃

i − 𝜇N|N−1
)︁(︁

𝒴𝜃
i − 𝜇N|N−1

)︁⊤
(2.82)

Kde 𝑊 (𝑐)
𝑖 je váhovací konstanta, která pro 𝑖 = 0 nabývá hodnoty 𝑊 (𝑐)

0 = 𝜆
𝐿+𝜆

+
(1 − 𝛼2 + 𝛽) a pro 𝑖 = 1, 2, . . . , 2𝐿 hodnoty 𝑊 (𝑐)

𝑖 = 1
2(𝐿+𝜆) .

Tím je dokončen predikční krok. Pro realizaci aktualizačního kroku je třeba
vytvořit třetí množinu sigma bodů, tentokrát v prostoru pozorování:

h(�̂�N|N−1) ∼
{︁
𝒵𝜃

0 ,𝒵𝜃
1 , . . . ,𝒵𝜃

2𝐿

}︁
=

{︁
h(𝒴𝜃

0 ), . . . , h(𝒴𝜃
2𝐿)

}︁
(2.83)

Na základě této aproximace rozložení předpokládaného pozorování můžeme po-
mocné momenty potřebné k určení Kálmánova zesílení definovat následovně:

ẑN|N−1 = E[h(�̂�N|N−1)] ∼
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 𝒵𝜃

i (2.84)

SN = cov
(︁
zN − ℎ(�̂�N|N−1)

)︁
∼ R +

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖

(︁
𝒵𝜃

i − ẑN|N−1
)︁(︁

𝒵𝜃
i − ẑN|N−1

)︁⊤
(2.85)

cov
(︁
�̂�N|N−1, h(�̂�N|N−1)

)︁
=

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖

(︁
𝒴𝜃

i − 𝜇N|N−1
)︁(︁

𝒵𝜃
i − ẑN|N−1

)︁⊤
(2.86)

A po dosazení do obecného předpisu je Kálmánovo zesílení definováno násle-
dovně:

KN =
[︂ 2𝐿∑︁

𝑖=0
𝑊

(𝑐)
𝑖

(︁
𝒴𝜃

i − 𝜇N|N−1
)︁(︁

𝒵𝜃
i − ẑN|N−1

)︁⊤
]︂
S−1

N (2.87)

Výpočet výsledných momentů už je analogický k výše popsaným variantám:

𝜇N|N = 𝜇N|N−1 + KN
(︁
zN − ẑN|N−1

)︁
(2.88)

PN|N = PN|N−1 − KNSNK⊤
N (2.89)

Zbývá ještě popsat konstanty, které se v definici Unscented transformace vysky-
tovaly. Konkretně jde o 𝛼, 𝛽, 𝜅 a 𝜆. Jde o heuristické konstanty ovlivňující souřadnice
umístění sigma bodů v parametrickém prostoru. Prakticky neexistuje metoda pro
jejich exaktní stanovení na optimální hodnotu, ale ve článku definující UKF [102]
lze nalézt poměrně konkrétní doporučení: parametr 𝜆 není nastavován nezávisle, ale
jeho hodnota je vyjádřena vztahem 𝜆 = 𝛼2(𝐿+𝜅)−𝐿, parametr 𝛼 ovlivňuje rozptyl
sigma bodů a bývá nastavován na malou kladnou hodnotu, např. 10−3, parametr 𝜅 je
vedlejším parametrem ovliňujícím rozptyl bodů a většinou bývá nastavován na hod-
notu 0, parametr 𝛽 by měl do UT začlenit apriorní informace o pravděpodobnostním
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rozložení (není ale jasné jak). Pro normální rozložení je jako optimální doporučena
hodnota 𝛽 = 2.

Tímto je definován algoritmus Unscented Kálmánova filtru. Povšimněme si, že
pro jeho funkci není třeba derivovat ani model pohybu ani model pozorování. Od-
had bude konzistentní s realitou, bude-li pozorovaný systém modelován korektně a
aproximace rozdělení odhadu bude dostatečně přesná. Nicméně některé experimenty
[43] ukazují, že UKF je v některých aplikacích efektivnější než EKF.

2.3.1 SLAM s modelem pohybu

Aplikace Kálmánova filtru na problém SLAMu s modelem pohybu je relativně pří-
močarý proces. Paramerický vektor bude složený ze dvou podvektorů, a to z vektoru
parametrizace stavu pozorovatele x a vektoru parametrizace informace o prostředí
m.

𝜃N =
⎛⎝xN

m

⎞⎠ �̂�N =
⎛⎝ x̂N

m̂N

⎞⎠ (2.90)

Stejným způsobem je možné rozdělit části odhadových momentových charakte-
ristik.

𝜇N =
⎛⎝𝜇x,N

𝜇m,N

⎞⎠ PN =
⎛⎝ Pxx,N Pxm,N

Pmx,N Pmm,N

⎞⎠ (2.91)

Podívejme se nejdříve na sic nepravděpodobnou variantu SLAMu aproximova-
telného modelem lineárního dynamického systému.

Budeme-li předpokládat lineární model pohybu, tak v kombinaci s předpokla-
dem statické parametrizace prostředí m bude model dynamiky systému vypadat
následujícím způsobem:⎛⎝xN

m

⎞⎠ =
⎛⎝Fx 0

0 I

⎞⎠ ⎛⎝xN−1

m

⎞⎠ +
⎛⎝Gx

0

⎞⎠ uN +
⎛⎝wx

0

⎞⎠ (2.92)

Kde Fx,Gx jsou matice definující aktualizaci stavu xN−1 na xN při daném vek-
toru řízení uN. Samozřejmě vzhledem k tomu, že m je statické, není při aktualizaci
zatíženo žádným šumem a jediný šum v rovnici je reprezentován vektorem wx, který
přísluší pouze parametrizaci stavu a jeho kovarianční matice je Qx.

Model pozorování zůstává fakticky stejný jako v obecném případu. Matici H
můžeme teoreticky dekomponovat na část příslušející parametrizaci stavu a část
příslušející parametrizaci mapy.

zN =
(︁
Hx Hm

)︁ ⎛⎝xN

m

⎞⎠ + v (2.93)

Dosazením tohoto konkretizovaného modelu dynamického systému do rovnic pro
predikční krok původní verze Kálmánova filtru zjistíme, že hodnoty momentových
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charakteristik jsou aktualizovány jen v místech, které jsou podčástí příslušející ale-
spoň částečně parametrizaci stavu x.⎛⎝𝜇x,N|N−1

𝜇m,N|N−1

⎞⎠ =
⎛⎝Fx𝜇x,N−1|N−1 + GxuN

𝜇m,N−1|N−1

⎞⎠ (2.94)

PN|N−1 =
⎛⎝FxPxx,N−1|N−1F⊤x + Qx FxPxm,N−1|N−1

Pmx,N−1|N−1F⊤x Pmm,N−1,|N−1

⎞⎠ (2.95)

Navíc, nebude-li parametrizace stavu obsahovat časové derivace hodnot stavů,
je pravděpodobné, že zpětnovazební matice Fx bude jednotková. V takovém pří-
padě je vidět, že aktualizovány budou jen hodnoty v částech příslušejících výhradně
parametrizaci stavu.

Aktualizační krok je takřka beze změny od obecného postupu. Matice H, ač
momentálně dekomponovatelná na submatice příslušející různým částem paramet-
rického vektoru, je stále obecnou maticí. Aktualizace opět začne výpočtem optimální
hodnoty Kálmánova zesílení:

KN = PN|N−1H⊤
(︁
HPN|N−1H⊤ + R

)︁−1
(2.96)

A následně výpočet momentových charakteristik aposteriorního odhadu:⎛⎝𝜇x,N|N

𝜇m,N|N

⎞⎠ =
⎛⎝𝜇x,N|N−1

𝜇m,N|N−1

⎞⎠ + KN

⎛⎝zN − H

⎛⎝𝜇x,N|N−1

𝜇m,N|N−1

⎞⎠⎞⎠ (2.97)

PN|N = PN|N−1 − KN
(︁
HPN|N−1H⊤ + R

)︁
K⊤

N (2.98)

Opět je třeba zdůraznit, že lineární dynamický model je abstrakce, která v re-
álných aplikacích SLAM algoritmů vlastně nemá velké uplatnění. Skutečné systémy
pozorovatelů jsou v naprosté většině případů nelineární, a to jak z hlediska časové
aktualizace stavu, tak z hlediska pozorování. Mějme tedy nelineární dynamický sys-
tém pozorovatele popsaný následujícími rovnicemi:⎛⎝xN

m

⎞⎠ =
⎛⎝fx(xN−1,uN) + wx

m

⎞⎠ (2.99)

zN = h(xN,m) + v (2.100)

Pro estimaci stavu takového systému je možné použít modifikace Kálmánova
filtru určené pro nelineární systémy. Dále budou popsané výše definované EKF a
UKF.

Začněme Rozšířeným Kálmánovým filtrem. Aproximace modelu pohybu linea-
rizací pomocí Taylorova rozvoje prvního řádu kolem střední hodnoty odhadu bude
vypadat následovně:

fx(x̂N−1|N−1,uN) ∼ fx(𝜇x,N−1|N−1,uN) + Fx
(︁
x̂N−1|N−1 − 𝜇x,N−1|N−1

)︁
(2.101)
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Díky této aproximaci můžeme definovat aktualizaci střední hodnoty a kovarianční
matici predikčního odhadu následujícím způsobem.⎛⎝𝜇x,N|N−1

𝜇m,N|N−1

⎞⎠ =
⎛⎝fx(𝜇x,N−1|N−1,uN)

𝜇m,N−1|N−1

⎞⎠ (2.102)

PN|N−1 =
⎛⎝FxPxx,N−1|N−1F⊤x + Qx FxPxm,N−1|N−1

Pmx,N−1|N−1F⊤x Pmm,N−1,|N−1

⎞⎠ (2.103)

Stejně jako u lineární varianty, není nepravděpodobné, že matice Fx bude jed-
notková a aktualizace kovarianční matice bude spočívat pouze v přičtení matice Q
k submatici odpovídající autokorelačním koeficientům reprezentace stavu x.

Aktualizační krok obdobným způsobem vychází z aproximace pozorovací funkce:

h(x̂N|N−1, m̂N|N−1) ∼ h(𝜇x,N|N−1,𝜇m,N|N−1) + H

⎛⎝ x̂N|N−1 − 𝜇x,N|N−1

m̂N|N−1 − 𝜇m,N|N−1

⎞⎠ (2.104)

Po dosazení aproximace do obecných vztahů je možné vyjádřit optimální hodnotu
Kálmánova zesílení jako:

KN = PN|N−1H⊤
(︁
HPN|N−1H⊤ + R

)︁−1
(2.105)

A následně výpočet momentových charakteristik aposteriorního odhadu:⎛⎝𝜇x,N|N

𝜇m,N|N

⎞⎠ =
⎛⎝𝜇x,N|N−1

𝜇m,N|N−1

⎞⎠ + KN
(︁
zN − h(𝜇x,N|N−1,𝜇m,N|N−1)

)︁
(2.106)

PN|N = PN|N−1 − KN
(︁
HPN|N−1H⊤ + R

)︁
K⊤

N (2.107)

Druhou představenou modifikací Kálmánova filtru pro práci s nelineárními sys-
témy je UKF. Pro aplikaci tohoto algoritmu na problém SLAMu je třeba nejprve
na základě momentových charakteristik dřívějšího odhadu definovat množinu tzv.
sigma bodů: ⎛⎝ x̂N−1|N−1

m̂N−1|N−1

⎞⎠ ∼
{︁
𝒳 x,m

0 ,𝒳 x,m
1 , . . . ,𝒳 x,m

2𝐿

}︁
(2.108)

Kde 𝒳 x,m
𝑖 =

⎛⎝ 𝒳 x
𝑖

𝒳 m
𝑖

⎞⎠ hodnoty těchto bodů jsou vypočteny pomocí rovnice 2.79.

Vzhledem k nenulovým vzájemným vazbám x a m definovanými submaticemi mimo
ležícími hlavní diagonálu kovarianční matice PN−1|N−1 je třeba tyto body vypočítat
z celkových momentových charakteristik 𝜇N−1|N−1 a PN−1|N−1.

Pro část odpovídající parametrizaci stavu pozorovatele 𝒳 x
𝑖 je třeba vypočítat

funkční hodnotu deterministické části modelu pohybu:

𝒴x,m
𝑖 =

⎛⎝fx(𝒳 x
𝑖 ,u)

𝒳 m
𝑖

⎞⎠ (2.109)
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A pomocí množiny 𝒴x,m
0:2𝐿 je možné vyjádřit momenty predikčního odhadu:⎛⎝𝜇x,N|N−1

𝜇m,N|N−1

⎞⎠ =
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 𝒴x,m

i (2.110)

P𝑁 |𝑁−1 = Q +
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖

(︁
𝒴x,m

i − 𝜇N|N−1
)︁(︁

𝒴x,m
i − 𝜇N|N−1

)︁⊤
(2.111)

Realizace aktualizačního kroku začíná výpočtem sigma bodů v prostoru pozoro-
vání, a to pomocí sigma bodů reprezentující predikční odhad a deterministické části
modelu pozorování aplikovaných následujícím způsobem:

𝒵x,m
𝑖 = h(𝒴x

𝑖 ,𝒴m
𝑖 ) (2.112)

A dále je algoritmus stejný jako v obecném případě. Vyjádříme pomocné mo-
mentové charakteristiky:

ẑN|N−1 =
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 𝒵x,m

i (2.113)

SN = R +
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖

(︁
𝒵x,m

i − ẑN|N−1
)︁(︁

𝒵x,m
i − ẑN|N−1

)︁⊤
(2.114)

A za pomocí aproximace cov
⎛⎝ ⎛⎝ x̂N|N−1

m̂N|N−1

⎞⎠ , h(x̂N|N−1, m̂N|N−1)
⎞⎠ vypočítáme op-

timální hodnotu Kálmánova zesílení:

KN =
[︂ 2𝐿∑︁

𝑖=0
𝑊

(𝑐)
𝑖

(︁
𝒴x,m

i − 𝜇N|N−1
)︁(︁

𝒵x,m
i − ẑN|N−1

)︁⊤
]︂
S−1

N (2.115)

Pomocí Kálmánova zesílení je možné vyjádřit aktualizaci momentů pomocí in-
formací získaných z pozorování zN:⎛⎝𝜇x,N|N

𝜇m,N|N

⎞⎠ =
⎛⎝𝜇x,N|N−1

𝜇m,N|N−1

⎞⎠ + KN
(︁
zN − ẑN|N−1

)︁
(2.116)

PN|N = PN|N−1 − KNSNK⊤
N (2.117)

2.3.2 Kálmánova filtrace bez modelu pohybu

Mírně odlišně je třeba přistupovat k případu, kdy model dynamiky pozorovatele
neobsahuje model pohybu. Stále budeme předpokládat, že parametrizace mapy je
časově neměnná, ale absence vazby stavu na xN−1 na stav xN způsobí, že pravděpo-
dobnostní rozložení predikce stavu je rovnoměrné přes celý definiční obor. Budeme
předpokládat, že momentové charakteristiky takové predikce není možné určit na-
příklad kvůli tomu, že nebudou konečné.
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Ve zbytku podkapitoly budou opět definované původní lineární a dvě neline-
ární verze Kálmánova filtru. Začněme predikčním krokem, který bude tentokrát pro
všechny varianty shodný.

Vzhledem k tomu, že obecně nemůžeme reprezentovat momenty odhadu x̂N|N−1,
bude predikční krok spočívat v marginalizaci x̂N−1|N−1 z celkového odhadu.

m =
(︁
0 I

)︁ ⎛⎝xN−1

m

⎞⎠ (2.118)

Momenty jsou aktualizovány prostým výběrem prvků příslušejících výhradně
parametrizaci mapy.

𝜇N|N−1 = 𝜇m,N−1|N−1 PN|N−1 = Pmm,N−1|N−1 (2.119)

Tímto je za výše uvedených předpokladů definován aktualizační krok. Jednot-
livé varianty se liší pouze krokem aktualizačním. Začneme lineární variantou, která
vychází z lineárního modelu pozorování. Povšimněme si matice H dekomponované
na submatice příslušné stavu a mapě.

zN =
(︁
Hx Hm

)︁ ⎛⎝xN

m

⎞⎠ + v (2.120)

Pro odvození tvaru aktualizačního kroku je třeba vyjít z podmínky pro nezaujatý
odhad.

E
⎡⎣ x̂N|N − xN

m̂N|N − mN

⎤⎦ = E
⎡⎣a + KNzN −

⎛⎝ xN

mN

⎞⎠⎤⎦ = 0 (2.121)

Do této podmínky dosadíme model pozorování a vyjádříme vektor a.

a = (I − KNH)E
⎡⎣ xN

mN

⎤⎦ =
⎛⎝ (I − Kx,NHx)E[xN] − Kx,NHmE[m]

(I − Km,NHm)E[m] − Km,NHxE[xN]

⎞⎠ (2.122)

Protože předpokládáme, že nemůžeme apriorně určit E[xN], je třeba jeho vliv v
rovnici nulovat. Toho dosáhneme pomocí podmínění maticových vztahů, které tuto
střední hodnotu ve vztahu zleva násobí, tak aby byly rovny nule. Tedy podmínky
budou vypadat následovně:

Kx,NHx = I ⇒ Kx,N = H+x + Xx𝒩
Km,NHx = 0 ⇒ Km,N = Xm𝒩

(2.123)

Kde H+x libovolné řešení Kx,NHx = I získané například pomocí Moore-Penroseovou
pseudoinverzí matice Hx, 𝒩 je levý nulový prostor matice Hx a matice Xx, Xm
představují volné parametry, jejichž libovolná hodnota povede k nezaujatému od-
hadu.
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Po dosazení podmínek do předpisu vektoru a, předpokladem E[m] = 𝜇m,N|N−1

a následným dosazením vektoru a do obecného předpisu aktualizačního kroku, od-
vodíme vztahy pro výpočet aktualizovaných momentů.⎛⎝𝜇x,N|N

𝜇m,N|N

⎞⎠ =
⎛⎝ 0
𝜇m,N|N−1

⎞⎠ + KN
(︁
zN − Hm𝜇m,N|N−1

)︁
(2.124)

PN|N =
⎛⎝0 0

0 PN|N−1

⎞⎠ − KN
(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁
K⊤

N (2.125)

Vztah pro aktualizaci kovarianční matice je uveden ve zjednodušené formě, a tedy
platný pouze za předpokladů optimální hodnoty Kálmánova zesílení. Tuto optimální
hodnotu získáme určením hodnot matic Xx, Xm tak, aby vedly k minimalizaci
součtu prvků na hlavní diagonále výsledné kovarianční matice PN|N.

Tento minimalizační problém lze řešit separabilně minimalizací součtu diagonál-
ních prvků submatice Pxx,N|N, které jsou závislé pouze na hodnotě Xx, a submatice
Pmm,N|N, které jsou závislé výhradně na Xm.

tr(PN|N) = tr(Pxx,N|N) + tr(Pmm,N|N) (2.126)

Začněme určením matice Xx. Vztah pro výpočet submatice Pxx,N|N vypadá
následovně:

Pxx,N|N =
(︁
H+x + Xx𝒩

)︁(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁(︁
H+x + Xx𝒩

)︁⊤
(2.127)

Položíme-li derivace součtu prvků na hlavní diagonále této matice podle matice
parametrů Xx rovny nule, získáme následující rovnici:

𝜕tr(Pxx,N|N)
𝜕Xx

= 2
(︁
H+x + Xx𝒩

)︁(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁
𝒩 ⊤ = 0 (2.128)

Řešením této rovnice se dostáváme ke vztahu pro optimální hodnotu matice
parametrů Xx:

Xx = −H+x
(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁
𝒩 ⊤

[︂
𝒩

(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁
𝒩 ⊤

]︂−1
(2.129)

Obdobným postupem získáme vztah pro optimální hodnotu matice Xm. Vy-
jděme ze vztahu pro výpočet submatice Pmm,N|N:

Pmm,N|N = (I − Xm𝒩 Hm)PN|N−1(I − Xm𝒩 Hm)⊤ + Xm𝒩 R𝒩 ⊤X⊤m (2.130)

Položme derivace součtu prvků na hlavni diagonále podle hledané matice rovny
nule:
𝜕tr(Pmm,N|N)

𝜕Xm
= −2(I − Xm𝒩 Hm)PN|N−1H⊤m𝒩 ⊤ + 2Xm𝒩 R𝒩 ⊤ = 0 (2.131)
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Řešením této rovnice získáme vztah pro optimální hodnotu Xm jako:

Xm = PN|N−1H⊤m𝒩 ⊤
[︂
𝒩

(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁
𝒩 ⊤

]︂−1
(2.132)

Dosazením optimálních hodnot matic Xx a Xm do vazebních rovnic podmiňu-
jících hodnoty prvků matice Kálmánova zesílení 2.123, můžeme stanovit vztah pro
optimální hodnotu Kálmánova zesílení.

KN =

⎛⎜⎜⎝H+x − H+x
(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁
𝒩 ⊤

[︂
𝒩

(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁
𝒩 ⊤

]︂−1
𝒩

PN|N−1H⊤m𝒩 ⊤
[︂
𝒩

(︁
HmPN|N−1H⊤m + R

)︁
𝒩 ⊤

]︂−1
𝒩

⎞⎟⎟⎠
(2.133)

Tímto je definována lineární varianta aplikace Kálmánova filtru pro SLAM bez
modelu pohybu. Pokračujme definicí nelineární variant, které vychází z nelineárního
modelu pozorování.

zN = h(xN,m) + v (2.134)

Začněme definicí Rozšířeného Kálmánova filtru. Zavedeme aproximaci pozoro-
vaní funkce pomocí její linearizace Taylorovým rozvojem prvního řádu.

h(xN, m̂N|N−1) ∼ h
(︁
xN,0,𝜇m,N|N−1

)︁
+ Hx

(︁
xN − xN,0

)︁
+ Hm

(︁
m̂N|N−1 − 𝜇m,N|N−1

)︁
(2.135)

Problém nastává ve volbě nulového bodu. S modelem pohybu jsme volili nulový
bod pro parametry xN jako 𝜇x,N|N−1. Zde ale tuto možnost nemáme, takže nulový
bod musíme získat jinak. Aby linearizace byla platná, tedy opomíjený zbytek Tay-
lorova rozvoje byl zanedbatelný, musí být tento bod dostatečně blízko výsledného
odhadu x̂N|N. Z pokusů na experimentální implementaci se pro malý pohyb mezi jed-
notlivými pozorováními ukázala jako dostatečná metoda linearizace kolem střední
hodnoty odhadu z minulého kroku 𝜇x,N−1|N−1. Pokud tento přístup selhával, lze
obecně použít metodu maximální věrohodnosti:

xN,0 = arg max
x∈Ω

(︁
ℒ(xN; m̂N|N−1, zN)

)︁
(2.136)

Kde ℒ(·) je věrohodnostní funkce.
Dosazením aproximace pozorování do podmínky pro nezaujatý odhad a vyjád-

řením vektoru a získáme předpis pro jeho hodnotu. Pro větší přehlednost budeme
rovnou předpokládat

(︁
E[m] − 𝜇m,N|N−1

)︁
= 0, a proto členy, které tuto závorku

obsahují, zde vynecháme.

a =
⎛⎝Kx,NHxxN,0 +

(︁
𝐼 − Kx,NHx

)︁
E[xN] − Kx,Nh

(︁
xN,0,𝜇m,N|N−1

)︁
E[m] − Km,NHx

(︁
E[xN] − xN,0

)︁
− Km,Nh

(︁
xN,0,𝜇m,N|N−1

)︁ ⎞⎠ (2.137)
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Nulováním vlivu neznámého E[xN] získáme stejné vazební rovnice jako u lineární
varianty.

Kx,NHx = I ⇒ Kx,N = H+x + Xx𝒩
Km,NHx = 0 ⇒ Km,N = Xm𝒩

(2.138)

Dosazením vektoru a do obecného předpisu pro aktualizační krok a vyjádřením
střední hodnoty získáváme vztah pro aktualizaci vektoru středních hodnot.⎛⎝𝜇x,N|N

𝜇m,N|N

⎞⎠ =
⎛⎝ xN,0

𝜇m,N|N−1

⎞⎠ + KN

(︂
zN − h

(︁
xN,0,𝜇m,N|N−1

)︁)︂
(2.139)

Zbývající část algoritmu je stejná jako u lineární varianty. Pro aktualizaci kova-
rianční matice je platný vztah 2.125 a pro výpočet optimální hodnoty Kálmánova
zesílení vztah 2.133.

Nyní zbývá už jen definice varianty Unscented Kálmánova filtru. Zde je hlavní
výzvou definice sigma bodů. Výpočet sigma bodů reprezentujících apriorní odhad
parametrů mapy je možné realizovat standardně pomocí algoritmu založeném na
odmocnině z kovarianční matice (rovnice 2.79).

m̂N|N−1 ∼
{︁
𝒴m

0 ,𝒴m
1 , . . . ,𝒴m

2𝐿

}︁
(2.140)

Ale protože pro výpočet množiny sigma bodů v prostoru pozorování 𝒵0:i po-
třebujeme do pozorovací funkce dosadit i za parametrizaci stavu, musíme nejprve
vypočítat množinu 𝒴x

0:i.
Stanovení hodnoty nultého prvku je možné realizovat stejně jako u EKF pomocí

metody maximální věrohodnosti.

𝒴x
0 = arg max

x∈Ω

(︁
ℒ(xN; 𝒴m

0 , zN)
)︁

(2.141)

Pro stanovení zbylých hodnot byly navrženy a otestovány tři možné přístupy:
buď ignorovat variabilitu a nahradit všechny prvky konstantou 𝒴x

0 , nebo přenést
variabilitu lineárně pomocí linearizace pozorovací funkce v bodě

(︁
𝒴x

0
⊤ 𝒴m

0
⊤)︁⊤

,
nebo pomocí metody maximální věrohodnosti odhadnout optimální hodnotu pro
každý bod 𝒴m

0 .

𝒴x
𝑖 =

⎧⎨⎩
𝒴x

0

𝒴x
0 −

(︁
H⊤xR−1Hx

)︁−1
H⊤xR−1Hx

(︁
𝒴m

𝑖 − 𝒴m
0

)︁
arg maxx∈Ω

(︁
ℒ(xN; 𝒴m

𝑖 , zN)
)︁ (2.142)

Po stanovení množiny 𝒴x,m
0:i je už algoritmus poměrně přímočarý. Stanovíme

apriorní odhad pozorování:

𝒵x,m
𝑖 = h(𝒴x

𝑖 ,𝒴m
𝑖 ) (2.143)
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ẑN|N−1 =
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 𝒵x,m

i (2.144)

A následně aktualizujeme momentové charakteristiky:⎛⎝𝜇x,N|N

𝜇m,N|N

⎞⎠ =
⎛⎝ 𝒴x

0

𝜇m,N|N−1

⎞⎠ + KN
(︁
zN − ẑN|N−1

)︁
(2.145)

Kde optimální hodnota Kálmánova zesílení je vypočtena standardně pomocí
vztahu 2.115.

Jelikož algoritmy uvedené v rámci této podkapitoly nejsou z hlediska odborné
literatury, která se zabývá problematikou rekurentní estimace, standardní, byl prove-
den ověřovací experiment (publikovaný v [47]) zaměřený na evaluaci jejich efektivity.
Data pozorování byla výsledkem simulace představující optimální realizaci monoku-
lární kamery pohybující se kolem mapované množiny bodů. Za různých počátečních
podmínek byly vyhodnocována estimační chyby, jednak v Euklidovské, a jednak
Mahalanobisově metrice. Výsledky této evaluace jsou na Obr. 2.6.

Obr. 2.6: Srovnání estimační chyby pro odvozené modifikace Kálmánova filtru bez
modelu pohybu [47].

Ze srovnání vyšla jako nejefektivnější adaptace EKF. Toto bylo nejspíše způso-
beno nestabilitou metody maximální věrohodnosti při výpočtu sigma bodů
𝒴x

𝑖 ∀ 𝑖 ̸= 0.

2.4 Informační filtr
Dalším popsaným estimátorem používaným v pro řešení SLAM problémů je infor-
mační filtr. Tento nástroj je vlastně duální realizací filtru Kálmánova. Rozdílný je v
reprezentaci odhadu, pro což používá tzv. informační vektor 𝜉 a informační matici
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Λ. Tyto charakteristiky mají přímou vazbu na vektor středních hodnot a kovarianční
matici, tzn. že mají stejnou informační hodnotu.

𝜉 = Λ𝜇 (2.146)

Λ = Σ−1 (2.147)

Díky dualitě ve vztahu ke Kálmánovu filtru je po kvalitativní stránce výsledek
získaný z informačního filtru zcela shodný s výsledkem z filtru Kálmánova. Důvodem
pro aplikaci tohoto filtru tedy není snaha o odhad, který je v nějakém ohledu lepší
než u KF, ale je to možná nižší výpočetní náročnost. Konkrétně je dokázáno, že v
průběhu SLAM algoritmu konverguje kovarianční matice P do stavu, v němž jsou
parametry mapy takřka plně korelovány s parametry reprezentujícími stav pozorova-
tele, což znamená, že je kovarianční matice zaplněna celou řadou nenulových prvků.
Na druhou stranu reprezentace tohoto stavu pomocí informační matice vede k ma-
tici obsahující většinu elementů takřka nulových. Takovou matici lze bez významné
degradace nahradit maticí řídkou a tuto vlastnost následně použít pro snížení ná-
ročnosti výpočtů.

Obr. 2.7: Srovnání hodnot prvků běžné kovarianční a informační matice [98]

Struktura informačního filtru je shodná se strukturou filtru Kálmánova. Také je
definován jako dvoukrokový algoritmus složený z kroku predikčního a kroku aktua-
lizačního.

Algoritmus pro model lineárního dynamického systému (rovnice 2.56 a 2.57) je
definován následujícími rovnicemi. U predikčního kroku je vhodné si povšimnout
nutnosti dvojnásobné inverze matice velikosti celé informační matice, což z tohoto
kroku dělá výpočetně náročnější proces než predikce pomocí Kálmánova filtru.

ΛN|N−1 =
(︁
FΛ−1

N−1|N−1F
⊤ + Q

)︁−1
(2.148)
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𝜉N|N−1 = ΛN|N−1
(︁
FΛ−1

N−1|N−1𝜉N−1|N−1 + GuN
)︁

(2.149)

Dále aktualizační krok; tento je zase naopak výpočetně jednodušší než u Kál-
mánova filtru, protože za předpokladu, že inverzi kovariační matici R je možné
předpočítat, je nejnáročnější operací maticové násobení.

ΛN|N = H⊤R−1H + ΛN|N−1 (2.150)

𝜉N|N = H⊤R−1zN + 𝜉N|N−1 (2.151)

Pro nelineární systémy je možné použít modifikaci označovanou jako „Rozšířený
Informační filtr“ (EIF), která je založena na stejném principu jako ekvivalentní mo-
difikace Kálmánova filtru, tedy na aproximaci nelineárních funkcí dynamického mo-
delu pomocí jejich linearizace kolem bodu reprezentujícího střední hodnotu odhadu
(rovnice 2.68 a 2.71). Bohužel vektor středních hodnot není originálním algoritmem
informačního filtru odhadován, proto je jeho výpočet přidanou výpočetní náročností.
Predikční krok bude vypadat následovně.

𝜇N−1|N−1 = Λ−1
N−1|N−1𝜉N−1|N−1 (2.152)

𝜇N|N−1 = f
(︁
𝜇N|N−1,uN

)︁
(2.153)

ΛN|N−1 =
(︁
FΛ−1

N−1|N−1F
⊤ + Q

)︁−1
(2.154)

𝜉N|N−1 = ΛN|N−1𝜇N|N−1 (2.155)

Aktualizační krok je změněn jen minimálně.

ΛN|N = H⊤R−1H + ΛN|N−1 (2.156)

𝜉N|N = H⊤R−1
(︁
zN − h(𝜇N|N−1) + H𝜇N|N−1

)︁
+ 𝜉N|N−1 (2.157)

V této podobě není algoritmus EIF kvalitativně o nic lepší než EKF, ale pro pro-
blém SLAMu existuje modifikace využívající specifické struktury tohoto problému
nazývaná jako „Řídký Rozšířený Informační filtr“ (SEIF) [98]. Tato modifikace je
konkrétně zaměřena na řešení SLAM problému s modelem pohybu a je definována
třemi optimalizacemi – optimalizací predikčního kroku, aproximací odhadu vektoru
středních hodnot a aproximací odhadu odhadem řídkým (tzv. sparsifikace – zředění).
Ve výsledku je pomocí této modifikace možné řešit SLAM problém s konstantní
výpočetní náročnosti vzhledem k velikosti mapy (resp. počtu orientačních bodů).
Význam sparsifikace jako prostředku pro udržení výpočetní efektivity je možné ilu-
strovat například pomocí Gauss-Markovova náhodného pole na němž je vidět, že
řídký odhad vytvářený algoritmem SEIF má konstantní počet přímých vazeb para-
metrizace mapy na estimaci aktuálního stavu.

53



Pro definici začněme optimalizací predikčního kroku. Nejprve předefinujeme de-
terministickou část modelu pohybu do diferenční podoby:

𝜇N|N−1 = 𝜇N−1|N−1 + Ax𝛿N (2.158)

F = I + AxΔNA⊤x (2.159)

Kde 𝛿N = fx
(︁
𝜇x,N−1|N−1,uN

)︁
− 𝜇x,N−1|N−1, Ax =

(︁
I 0

)︁⊤
je matice lineární

transformace mapující vektor z prostoru x do prostoru všech parametrů a ΔN = 𝜕𝛿N
𝜕x

je matice parciálních derivací.
Dále pro zjednodušení vztahů definujme následující substituci:

ΦN =
(︁
FΛ−1

N−1|N−1F
⊤

)︁−1
=

(︁
F−1

)︁⊤
ΛN−1|N−1F−1 (2.160)

Pak po využití matice Ax a dosazení substituce ΦN do rovnice 2.154 můžeme
vyjádřit vztah pro informační matici apriorního odhadu:

ΛN|N−1 =
(︁
Φ−1

N + AxQxA⊤x
)︁−1

(2.161)

Na tuto rovnici můžeme aplikovat lemmu o inverzi matice (tzv. Sherman-Morrison-
Woodburyho formuli) a získat následující vztah:

ΛN|N−1 = ΦN − ΦNAx
(︁
Qx + A⊤xΦNAx

)︁−1
A⊤xΦN = ΦN − 𝜅N (2.162)

Kde pro výpočet členu 𝜅N stačí provést inverzi pouze relativně malé matice
Qx + A⊤xΦNAx, která má rozměry stavového vektoru x.

Pro optimalizaci predikčního kroku je třeba ještě optimalizovat výpočet ΦN. K
tomu vyjádřeme inverzi matice F pomocí ΔN následujícím způsobem:

F−1 = I + Ax
[︁
(I + ΔN)−1 − I

]︁
A⊤x = I + ΨN (2.163)

Po dosazení tohoto vztahu do rovnice 2.160 můžeme vyjádřit ΦN jako součet
matic:

ΦN = ΛN−1|N−1 + Ψ⊤
NΛN−1|N−1 + ΛN−1|N−1ΨN + Ψ⊤

NΛN−1|N−1ΨN = ΛN−1|N−1 + 𝜆N

(2.164)
Těmito vztahy je definován efektivní algoritmus pro výpočet informační matice

predikce. Jejich dosazením do rovnice 2.155 získáme vztah pro efektivní aktualizaci
informačního vektoru:

𝜉N|N−1 = 𝜉N−1|N−1 + (𝜆N − 𝜅N)𝜇N−1|N−1 + ΛN|N−1Ax𝛿N (2.165)

Tím je definován celý predikční krok. Aktualizační krok je v algoritmu SEIF
stejný jako v EIF. Nicméně po aktualizaci informační matice a informačního vek-
toru je třeba vyčíslit aktualizovaný vektor středních hodnot odhadu 𝜇. Protože vý-
počet pomocí definice (rovnice 2.146) vyžaduje inverzi celé informační matice, není
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možné tento výpočet provést efektivně tak, aby výpočetní náročnost nebyla závislá
na velikosti mapy, a zároveň exaktně. Algoritmus SEIF tuto nepříjemnost obchází
využitím iterativního algoritmu minimalizující následující kritérium:

�̂�N|N = arg min
𝜃∈Ω

(︂
− 1

2𝜃
⊤ΛN|N𝜃 + 𝜉⊤

N|N𝜃
)︂

(2.166)

Posledním krokem algoritmu SEIF je proces sparcifikace. Jde o nezbytnou část
pro udržení konstantní výpočetní náročnosti. Koncepčně je tato část algoritmu za-
ložena na náhradě stávajícího odhadu odhadem, kde je parametrizace polohy pod-
míněně nezávislá na všech elementech mapy vyjma jisté konstanty velké množiny
tzv. aktivních orientačních bodů. Viděno z hlediska Gauss-Markovova náhodného
pole, parametrizace polohy má v aproximovaném rozložení přímé spojení pouze s
množinou aktivních orientačních bodů. Rozdělme nejprve parametrizaci mapy do
tří disjunktních množin.

m = m+ ∪ m0 ∪ m− (2.167)

Kde m+ je parametrizace aktivních orientačních bodů, m− je parametrizace
pasivních orientačních bodů a m0 je množina orientačních bodů, které aktuálně mají
přímé spojení s x̂N, ale zamýšlíme je v zájmu zachování řídkosti informační matice
přerušit, tedy je to množina aktivních bodů, ze kterých chceme udělat pasivní.

Odvození procesu sparcifikace je založeno na úpravě faktorizované pravděpodob-
nostní funkce:

𝑝(x,m) = 𝑝(x,m+,m0,m−) = 𝑝(x|m+,m0,m−)𝑝(m+,m0,m−) (2.168)

První člen této faktorizace nahradíme členem, který je nezávislý na m0, čímž se
po drobné úpravě dostaneme k následujícímu rozložení:

𝑝(x,m) ∼ 𝑝(x|m+,m−)𝑝(m+,m0,m−) = 𝑝(x,m+|m−)
𝑝(m+|m−) 𝑝(m+,m0,m−) (2.169)

Informační matici takového rozložení můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci
třech partikulárních informačních matic:

Λ̃N|N = Λ1,N|N − Λ2,N|N + Λ3,N|N (2.170)

Pro vyjádření prvních dvou partikulárních informačních matic definujme nejprve
pomocnou informační matici příslušející rozložení 𝑝(x,m+,m0|m−):

Λ′
N|N = Ax,m+,m0A⊤x,m+,m0ΛN|NAx,m+,m0A⊤x,m+,m0 (2.171)

Marginalizací této pomocné matice můžeme následně vyjádříme první dvě par-
tikulární informační matice:

Λ1,N|N = Λ′
N|N − Λ′

N|NAm0

(︁
A⊤m0Λ

′
N|NAm0

)︁−1
A⊤m0Λ

′
N|N (2.172)
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Λ2,N|N = Λ′
N|N − Λ′

N|NAx,m0

(︁
A⊤x,m0Λ

′
N|NAx,m0

)︁−1
A⊤x,m0Λ

′
N|N (2.173)

Třetí partikulární informační matici odpovídající rozložení 𝑝(m+,m0,m−) získáme
pomocí marginalizace x z původní informační matice ΛN|N:

Λ3,N|N = ΛN|N − ΛN|NAx
(︁
A⊤xΛN|NAx

)︁−1
A⊤xΛN|N (2.174)

Čímž je definována sparsifikovaná informační matice aposteriorního odhadu. In-
formační vektor je dopočítán tak, aby reprezentované rozložení mělo nezměněný
vektor středních hodnot. Po dosazení a úpravě bude vztah vypadat následovně:

𝜉N|N = Λ̃N|N𝜉N|N = 𝜉N|N −
(︁
ΛN|N − Λ̃N|N

)︁
𝜇N|N (2.175)

Těmito třemi optimalizacemi je tedy definován algoritmus SEIF. Na závěr této
podkapitoly se ještě krátce podívejme na aspekty aplikace informačního filtru na
problém SLAMu bez modelu pohybu.

Pro stručnost se vraťme od definování submatic a subvektorů pomocí matic
příslušejících parametrizaci stavu x a mapy m pomocí lineárních transformací A
k definici pomocí indexace:

𝜉 =
⎛⎝ 𝜉x
𝜉m

⎞⎠ Λ =
⎛⎝Λxx Λxm
Λmx Λmm

⎞⎠ (2.176)

Predikční krok je bez modelu pohybu pouhou marginalizací předešlého stavu:

ΛN|N−1 = Λmm,N−1|N−1 − Λxm,N−1|N−1Λ
−1
xx,N−1|N−1Λmx,N−1|N−1 (2.177)

𝜉N|N−1 = 𝜉m,N−1|N−1 − Λxm,N−1|N−1Λ
−1
xx,N−1|N−1𝜉x,N−1|N−1 (2.178)

Za předpokladu lineárního modelu pozorování je aktualizační krok definován
přímočaře dosazením do obecného předpisu (rovnice 2.150 2.151):

ΛN|N =
⎛⎝0 0

0 ΛN|N−1

⎞⎠ + H⊤R−1H (2.179)

𝜉N|N =
⎛⎝ 0
𝜉N|N−1

⎞⎠ + H⊤R−1zN (2.180)

Stejně tak aktualizace za předpokladu nelineárního modelu s využitím linearizace
pomocí Taylorova rozvoje prvního řádu se od obecného předpisu (rovnice 2.156
2.157) příliš neliší.

ΛN|N =
⎛⎝0 0

0 ΛN|N−1

⎞⎠ + H⊤R−1H (2.181)

𝜉N|N =
⎛⎝ 0
𝜉N|N−1

⎞⎠ + H⊤R−1
(︁
zN − h(xN,0,𝜇N|N−1) + HxxN,0 + Hm𝜇N|N−1

)︁
(2.182)
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Porovnáme-li algoritmus bez modelu pohybu s algoritmem SEIF, nalezneme vý-
znamné podobnosti. Výpočetní náročnost predikčního kroku je také závislá na in-
verzi matice dimenzionality stavového vektoru a jeho transformaci do vyšší dimenze
založené na přímých vazbách mezi odhady stavu a mapy. Tyto přímé vazby v pre-
dikčním kroku automaticky zanikají a nové jsou tvořeny krokem aktualizačním, a
to mezi aktuálním stavem a aktuálně pozorovanými orientačními body. Díky této
skutečnosti zůstává informační matice přirozeně řídká i bez sparsifikačního kroku a,
i když výpočetní náročnost informačního filtru bez modelu pohybu není konstantní,
ale je závislá na počtu pozorovaných orientačních bodů, tak opomineme-li zatím
nedefinovaný problém kolem aktualizace vektoru středních hodnot, bude nižší než
u SEIF, protože množina aktivních bodů algoritmu SEIF stejně musí obsahovat
všechny pozorované orientační body a je běžné, že obsahuje navíc i nějaké aktuálně
nepozorované.

Povšimněme si též, že algoritmus pro nelineární pozorovací funkci potřebuje vek-
tor středních hodnot jen ve chvíli, kdy linearizuje pozorovací funkci. Jako optimální
postup pro nalezení tohoto vektoru se jeví nejprve využít stejného postupu jako
u algoritmu SEIF pro rychlou aktualizaci subvektoru 𝜇m,N|N−1 na základě 𝜉N|N−1

a ΛN|N−1 a následně odhadnout stavovou část vektoru pro linearizaci pozorovací
funkce pomocí metody maximální věrohodnosti.

2.5 Částicový filtr
Dalším důležitým estimátorem využívaným v oblasti SLAM algoritmů je částicový
filtr [3], což je rekurentní estimátor realizující reprezentaci pravděpodobnostního
rozložení odhadu pomocí množiny bodů, tzv. částic. Množina částic reprezentuje
populaci získanou z pravděpodobnostního rozložení odhadu. Máme-li tedy dostatek
částic, tak platí:

𝑝(�̂�N|N) =
∫︁

˙

∑︁
i
𝛿(𝜃N|N,i)𝑑𝜃 (2.183)

Kde 𝛿 je vhodná rozptylová funkce.
Protože aposteriorní rozložení obsahuje inverzi pozorovacího modelu, není větši-

nou snadné získat z něj populaci bodů. Částicový filtr tuto skutečnost zohledňuje
zavedením mechanizmu vážení částic, které reprezentují apriorní odhad. Částice 𝒳
je pak reprezentována nejen hodnotou parametrů 𝜃, ale také váhou 𝑤.

𝒳 i =
{︁
𝜃i, 𝑤i

}︁
(2.184)

Rovnici 2.183 pak můžeme přeformulovat následujícím způsobem:

𝑝(�̂�N|N) =
∫︁

˙

∑︁
i
𝑤i𝛿(𝜃N|N−1,i)𝑑𝜃 (2.185)
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Základní verze algoritmu částicového filtru se skládá ze tří základních kroků: ak-
tualizace stavu, přepočtu vah a převzorkování. Začněme aktualizací stavu. V tomto
kroku je aplikována znalost o dynamice pozorovaného systému na množinu parame-
trických vektorů 𝜃N−1|N−1,1:M ke stanovení hodnot parametrického vektoru reprezen-
tující apriorní odhad.

𝜃N|N−1,i = F(𝜃N−1|N−1,i) = f(𝜃N−1|N−1,i) + w (2.186)

Kde F představuje obecně stochastický model dynamiky dekomponovatelný na
deterministickou složku f a stochastickou složku w.

Dalším krokem je výpočet vah. Váha odpovídá pravděpodobnosti pořízení aktu-
álního pozorování za předpokladu hodnoty parametrů zkoumané částice.

𝑤i ∼ 𝑝(zN|𝜃N|N−1,i) (2.187)

Posledním krokem je převzorkování. Z množiny částic jsou náhodně vybrány čás-
tice, které budou reprezentovat aposteriorní odhad. Pravděpodobnost výběru částice
je úměrná hodnotě váhy.

Počet částic ovlivňuje přesnost reprezentace pravděpodobnostního rozložení. Obecně
platí, že více částic vede k přesnější reprezentaci. Nicméně je třeba počítat i s výpo-
četní a datovou náročností, a proto je počet částic vždy kompromisem balancujícím
mezi dostatečnou přesností a náročností na výpočetní prostředky.

Počet částic vedoucí k dostatečně přesné aproximaci rozložení je dán vlastnostmi
tohoto rozložení. Jednak vlastnostmi jako je rozptyl či modalita, ale především di-
menzionalitou definičního oboru, protože s rostoucí dimenzí vzrůstá počet potřeb-
ných částic exponenciálně. Díky tomuto faktu je základní verze částicového filtru po-
užitelná výhradně pro nízkodimenzionální estimační problémy, což problém SLAMu
obecně ani prakticky není, protože reprezentace mapy může nabývat velmi velkých
rozměrů, i přesto se částicový filtr pro řešení SLAM problémů používá.

Klíčové je zde využití verze zvané Rao-Blackwellův částicový filtr [16]. Tato modi-
fikace je založená na faktorizaci pravděpodobnostní funkce pomocí zákonu o celkové
pravděpodobnosti. Konkrétně u problému SLAM není možné částicově reprezentovat
celé rozložení 𝑝(xN,m), a tak je faktorizováno následujícím způsobem:

𝑝(xN,m) = 𝑝(m|xN)𝑝(xN) (2.188)

Kde 𝑝(m|xN) představuje problém mapování se známou polohou a 𝑝(xN) je zbylé
apriorní rozložení stavu pozorovatele.

Názorně tento proces ilustruje obrázek 2.8 na příkladu faktorizace dvourozměr-
ného rozložení.
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Obr. 2.8: Ilustrace faktorizace tvořící charakteristickou aproximaci Rao-Blackwellova
částicového filtru [87]

Povšimněme si, že člen 𝑝(m|xN) představuje mnohorozměrné rozložení, jehož di-
menzionalita definičního oboru vylučuje reprezentaci pomocí částic. Nicméně vzhle-
dem k tomu, že je zde mapování podmíněno polohou, stává se tento problém separa-
bilní, protože mapování elementů prostředí za předpokladu známé polohy můžeme
většinou považovat za vzájemně nezávislé, a tedy je možno tento člen nahradit sou-
činem řady partikulárních rozložení:

𝑝(m|xN) =
∏︁

𝑖

𝑝(mi|xN) (2.189)

Kde je parametrizace m složená ze vzájemně nezávislých členů parametrizujících
jednotlivé elementy m =

(︁
m⊤

1 m⊤
2 . . . m⊤

M

)︁⊤
.

Přesně tento postup je využit například při odvození algoritmu FastSLAM [67].
Každá částice v tomto algoritmu je tvořena možnou trajektorií x0:N, odhadem mapy
složené z 𝑀 elementů m̂0:M a hodnotou váhy 𝑤.

𝒳 i =
{︁
x0:N,i, m̂0:M,i, 𝑤i

}︁
(2.190)

Kde odhad každého elementu mapy je parametrizovaný pomocí jeho střední hod-
noty 𝜇 a kovarianční matice P.

m̂k,i =
{︁
𝜇k,i,Pk,i

}︁
(2.191)

Ač takto definovaná částice je velké dimenze, většina z ní není díky použité fak-
torizaci překážkou, protože to, co je třeba precizně definovat, je 𝑝(xN), a tedy počet
částic musí být dostatečný k pokrytí veličiny dimenzionality jediného stavového vek-
toru.
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Prvním krokem algoritmu je stanovení apriorního rozložení pomocí propagace
stavových vektorů všech částic reprezentujících předchozí odhad modelem pohybu:

xN,i = Fx(xN−1,i,uN) (2.192)

Následně jsou na základě apriorního odhadu a hodnoty aktuálního pozorování
aktualizovány příslušející podmíněné odhady mapy. Pro aktualizaci byl využit algo-
ritmus Rozšířeného Kálmánova filtru:

m̂N,k,i = EKF(m̂N−1,k,i,xN,i, zN) (2.193)

Po aktualizaci mapy je třeba vypočítat hodnoty váhové funkce. Budeme-li před-
pokládat, že stochastická složka pozorovacího modelu má normální náhodné rozlo-
žení, bude tento výpočet vypadat následovně:

𝑤i = det(2𝜋Si)− 1
2 exp

(︁
− 1

2(zN − ẑN,i)⊤S−1
i (zN − ẑN,i)

)︁
(2.194)

Kde Si je kovarianční matice rezidua zN − ẑN,i, tedy Si = HPN,iH⊤ + R.
Posledním krokem je opět převzorkování. Zde není žádná změna oproti původ-

nímu algoritmu. Částice pro reprezentaci aposteriorního odhadu jsou vybrány s prav-
děpodobností odpovídající hodnotě váhy.

Tento algoritmus dobře funguje pro feature based SLAM, nicméně při použití na
mapu ve formě diskrétní mřížky většinou selhává, protože přepočet vah založených
na pozorovacím modelu produkuje rozložení, které má výrazně nižší rozptyl než
rozložení apriorní založené pouze na modelu pohybu. Toto způsobuje v kroku tvorby
apriorního odhadu produkci mnoha částic, které jsou díky informacím pozorování
při přepočtu vah prakticky jistě zamítnuty nastavením váhy o několik řádů nižší než
u částice s nejvyšší vahou.

Pro řešení tohoto problému byl algoritmus modifikován tak, aby již při apriorní
tvorbě částic zohledňoval data aktuálního pozorování. Takto modifikovaný algorit-
mus je označován jako FastSLAM 2.0, původně publikovaný v [68].

Apriorní odhad v tomto případě odpovídá následujícímu rozložení:

xN,i ∼ 𝑝(xN|x0:N−1,u1:N, z0:N) = 𝑝(xN|x̂N−1, m̂N−1,uN, zN) (2.195)

Toto rozložení můžeme dekomponovat na model pohybu a model pozorování
následujícím způsobem:

𝑝(xN,i|xN−1,i, m̂N−1,i,uN, zN) = 𝑝(zN,i|xN,i, m̂N−1,i)𝑝(xN,i|xN−1,i,uN)
𝑝(zN|xN−1,i, m̂N−1,i,uN) (2.196)

Z tohoto rozložení ale obecně nejsme schopni vzorkovat, a proto je na tomto
místě použita jeho aproximace. Pozorovací funkce je aproximována pomocí Taylo-
rova rozvoje prvního řádu a vzorkováno je pak rozložení s normálním náhodným
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rozložením a kovarianční maticí a střední hodnotou danou následujícími vztahy:

Σx,i =
(︂

H⊤x
(︁
HmPN−1,iH⊤m + R

)︁−1
Hx + Q−1

)︂−1
(2.197)

𝜇x,i = Σx,iH⊤x
(︁
HmPN−1,iH⊤m + R

)︁−1(︁
zN − ẑN,i

)︁
+ f(xN−1,i,uN) (2.198)

Pro správnou aproximaci aposteriorního rozložení je třeba částicím opět přiřadit
váhy. Váhy jsou vypočítány na základě následujícího rozložení:

𝑤N,i ∼ 𝑝(zN|x0:N−1,i, z1:N−1,u1:N) (2.199)

Opět to není rozložení, se kterým jsme běžně schopni analyticky pracovat, a tak
je i zde aproximováno pomocí gausiánu. Díky této aproximaci můžeme použít stejný
vztah jako u původního algoritmu FastSLAM (rovnice 2.194), jen kovarianční matice
je vypočtena jinak:

Si = HxQH⊤x + HmPN,iH⊤m + R (2.200)

Převzorkovací krok je stejný jako u výše popsaných algoritmů – z množiny částic
jsou náhodně vybrány ty, které mají reprezentovat aposteriorní odhad. Pravděpo-
dobnost výběru částice je úměrná její váze.

Tímto je definován algoritmus FastSLAM 2.0. Jde o tak efektivní modifikaci,
že implementace založená na pouze jediné částici, se při úvodních experimentech
ukázala z hlediska estimační chyby ekvivalentní k původní variantě algoritmu Fast-
SLAM s desítkami částic.

Pro částicové filtry používané v oblasti SLAM algoritmů existuje celá řada mo-
difikací upravující vlastnosti a efektivitu v určitých aspektech. V následujících od-
stavcích jsou zmíněny ty nejdůležitější.

První používaná modifikace je hierarchická datová struktura pro uložení mapy.
Díky skutečnosti, že při převzorkování je s pravděpodobností hraničící s jistou ně-
která částice vybrána vícekrát, se u mnoha částic reprezentace mapy neliší vůbec
nebo se i po několika iteracích liší jen v několika málo bodech. Z Z toho důvodu jsou
reprezentace mapy v mnoha praktických realizacích uloženy v hierarchické stromové
struktuře. Přínosem je nižší datová náročnost vykoupená složitější implementací.

Další vlastností, kterou je možné těmto algoritmům doimplementovat, je práce s
neznámou asociací dat pozorování a mapy [66]. Tato modifikace je založena na tom,
že k estimovaným parametrizacím je přidána ještě nová veličina n reprezentující
vazbu pozorování na mapu.

Aplikace převzorkování v každé iteraci může při nižších počtech částic snadno
způsobit zamítnutí méně významných modů pravděpodobnostního rozložení a po-
tenciálně tak způsobit nekonzistentnost odhadu s realitou. Tento problém je řešen
aplikací převzorkování podmíněně nebo selektivně [5]. Selektivní převzorkování pře-
vzorkuje pouze částice, jejichž váha je v poměru k vahám ostatním částic nižší než
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stanovený práh. Podmíněné převzorkování převzorkovává všechny částice, ale ne v
každé iteraci. Rozhodnutí zda převzorkovávat či nikoli je podmíněné sledováním ně-
jakého kritéria. Vhodným kritériem je například sledování tzv. „efektivní“ hodnoty
částic:

𝑁eff = 1∑︀
𝑖 𝑤

2
i

(2.201)

Poslední představená skupina modifikací je zaměřena na použité aproximace roz-
dělení rozděleními normálními, které jsou v mnoha případech zcela korektní, ale v
relativně malém počtu případů nikoliv a způsobují selhání algoritmu. Dokument [96]
obsahuje záznam experimentu založeného na analýze selhání algoritmu FastSLAM
2.0 použitého na mapu ve formě mřížky zpracovávající data ze známých datasetů.
Prezentované výsledky ukazují, že u 75–90 % případů numericky získaného apro-
ximovaného rozložení není v okamžiku aproximace statistickým testem zamítnuta
hypotéza o normalitě a provedené aproximace lze považovat za korektní. Ve zbylém
procentu případů sice statistickým testem hypotéza o normalitě zamítnuta je, ale
značná část ze zamítnutých rozdělení (konkrétně 5–20 %) je stále unimodální, a
tak ne zcela korektní aproximace (alespoň podle autorů [96]) nezpůsobuje závažnější
problémy, protože algoritmus se s touto nekonzistencí vyrovná. Pouze zbylých 3–7 %
případů je z rozdělení multimodálního. Tyto případy jsou z hlediska stability algo-
ritmu velmi nebezpečné ve smyslu možného přiklonění ke špatnému modu. Jedno z
možných řešení tohoto problému je založené na vzorkování aproximovaného rozložení
[3] následované dvoukrokovou aproximací multimodálním Gausiánem v okamžiku
váhování [96]. V uvedeném experimentu se tato metoda ukázala jako efektivní.

2.6 Metody založené na optimalizaci grafu
Poslední a také nejmladší skupinou estimačních algoritmů z hlediska použití v oblasti
SLAMu jsou metody založené na optimalizaci grafu [26, 59]. Spadají zde algoritmy
vycházející z metody maximální věrohodnosti, metody nejmenších čtverců, metody
maximální aposteriorní pravděpodobnosti či jiných robustních m-estimátorů, tedy
metod založených ma maximalizaci stanoveného kritéria.

Na takové metody je možno nahlížet tak, že problém SLAMu transformují do
problému optimalizace grafu, tedy na množinu uzlových bodů a jejich vzájemných
propojení, kde každý uzlový bod reprezentuje část vektoru optimalizovaných para-
metrů a vzájemné spojení mezi uzlovými body představuje známou informaci danou
buď pozorováním, nebo modelem pohybu.

Implementace algoritmu SLAM založeného na optimalizaci grafu se koncepčně
skládá ze dvou částí: tvorbě grafu (tzv. front-end) a optimalizaci grafu (tzv. back-
end).
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Tvorba grafu, tedy definice uzlových bodů a spojení, je část, která je silně apli-
kačně závislá. Její provedení závisí na učiněných předpokladech, přítomnosti a typu
modelu pohybu a dostupných datech pozorování ve smyslu typu snímače i struktury
pozorovaného prostředí. Koncepčně tedy není možné vytvořit nějaký univerzální po-
stup realizace této části algoritmu, protože závisí na tom, čím se jednotlivé aplikace
liší. Existují jen jistá doporučení, jako je například postup na efektivní definici vazeb
vedoucí ke korektnímu ošetření problému uzavření smyčky [28].

Samotná optimalizace grafu je naopak část, kterou lze za běžně přijímaných před-
pokladů zobecnit pro celou škálu aplikací. Tyto předpoklady jsou většinou normální
rozdělení šumu a řídkost problému – tedy většina uzlových bodů má nenulovou pří-
mou vazbu jen na relativně malé množství ostatních bodů. Tato obecnost umožnila
vzniku celé řadě frameworků, které tuto část implementují, jako jsou například tyto
[54, 75, 56].

𝐹 (𝜃) =
∑︁

𝑖

𝐹i(𝜃) =
∑︁

𝑖

ei(𝜃)⊤Ωiei(𝜃) (2.202)

Kde ei představuje vazbu dvou uzlových bodů a Ωi představuje matici vah.
Povšimněme si, že pokud daný člen představuje logaritmickou věrohodností funkci,
tak Ωi je informační maticí.

Výsledný odhad optimalizace grafu je parametrický vektor, který minimalizuje
optimalizační kriterium 𝐹 (𝜃):

�̂� = arg min
𝜃

𝐹 (𝜃) (2.203)

Bohužel v praktických aplikacích většinou nemáme nástroje a prostředky k analy-
tickému řešení této funkce a je třeba se uchýlit k řešení numerickému. V drtivé většině
případů je zde využit buď Gauss-Newtonův algoritmus nebo Leveber-Marquardtův
algoritmus, které oba vycházejí z linearizace okolí chybové funkce pomocí Taylorova
rozvoje prvního řádu:

ei(𝜃 + Δ𝜃) ≃ ei(𝜃) + JiΔ𝜃 (2.204)

Takto linearizovanou chybovou funkci poté dosadíme do kvadratické formy re-
prezentující chybu vycházející z dané vazby. Po roznásobení dostáváme následující
rovnici o třech členech:

𝐹i(𝜃 + Δ𝜃) ≃ e⊤
i Ωiei + 2e⊤

i ΩiJiΔ𝜃 + Δ𝜃⊤J⊤
i ΩiJiΔ𝜃 (2.205)

Provedeme-li substituce ve druhém a třetím členu rovnice Hi = J⊤
i ΩiJi a bi =

e⊤
i ΩiJi, následně derivujeme vztah podle přírůstku Δ𝜃 a tuto derivaci položíme

rovnou nule, zjistíme, že hodnotu Δ𝜃 vedoucí k minimalizaci 𝐹i(𝜃 + Δ𝜃) můžeme
vypočítat řešením lineárního systému rovnic:

HΔ𝜃 = −b (2.206)
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Kde H = ∑︀
𝑖 Hi a b = ∑︀

𝑖 bi.
Pak tedy Gauss-Newtonovou metodou bude přírůstek definován přímým řešením

lineárního systému rovnic pomocí inverze matice H:

Δ𝜃 = −H−1b (2.207)

A u Levenberg-Marquardtova algoritmu je invertovaná matice kombinací matice
H a tlumícího členu 𝜆I, což na základě relativní velikosti parametru 𝜆 vůči hod-
notám v matici způsobuje plynulý přechod mezi Gauss-Newtonovým algoritmem a
gradientním sestupem:

Δ𝜃 = −(H + 𝜆I)−1b (2.208)

Hodnota parametru 𝜆 je upravována na základě okamžitého trendu hodnoty
kritéria 𝐹i(𝜃).

Po výpočtu hodnoty přírůstku Δ𝜃 je aktualizována hodnota odhadu parametrů
a celý algoritmus je opakován až do splnění ukončovací podmínky.

𝜃New = 𝜃 + Δ𝜃 (2.209)

Vzhledem k povaze SLAM problému je běžné, že parametrizace 𝜃 popisuje ob-
tížně parametrizované objekty. Konkrétně se nyní zaměřme na objekty, jejichž pa-
rametrizace v minimální reprezentaci obsahuje singularity a obtížně se s ní proto
pracuje, ale existuje neminimální reprezentace, která tento problém nemá, ale zato
má definované vazby zajišťující, že neminimální reprezentace bude validní para-
metrizací daného objektu. Typickým příkladem tohoto problému je parametrizace
trojrozměrné rotační transformace, kdy minimální reprezentace, jako je trojice Eu-
lerových úhlů, obsahuje singularity ve smyslu řady lokálních extrémů věrohodnostní
funkce a také dlouhodobá optimalizace v prostoru této minimální reprezentace je
implementačně problematická, protože, pokud některý z úhlů přesáhne povolený
rozsah, je třeba celou reprezentaci normalizovat zpět do povoleného intervalu. Na
druhou stranu reprezentace neminimální tyto nevýhody nemají, ale do optimalizač-
ního algoritmu přinášejí vazební rovnice zajišťující, že daná hodnota parametrizace je
validní reprezentací rotační transformace. Dalším možným příkladem parametrizace
rotační transformace je komplexní část jednotkového kvaternionu jako minimální
reprezentace a celý jednotkový kvaternion jako vázaná neminimální reprezentace.

Klady obou přístupů k parametrizaci je možné při optimalizaci využít výpo-
čtem přírůstku v minimální reprezentaci a uchováváním vektoru parametrizace v
nesingulární reprezentaci. Pak jediné, co je třeba k implementačně vyřešit, je apli-
kace přírůstku, která v takovémto případě probíhá pomocí nelineární operace, která
bude dále reprezentovaná pomocí nelineárního operátoru �.

𝜃New = 𝜃 � Δ�̃� (2.210)
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Kde Δ�̃� je parametrizace v minimální reprezentaci.
Pak bude linearizace vypadat následovně:

ei(𝜃 � Δ�̃�) ≃ ei(𝜃) + J̃iΔ�̃� (2.211)

Kde J̃i je matice parciálních derivací nelineárního operátoru podle minimální
reprezentace.

Obr. 2.9: Vliv minimální a neminimální reprezentace rotační transformace na esti-
mační chybu optimalizačního algoritmu[26]

Asi nejběžnějším konceptem ve skupině metod založených na optimalizaci grafu
je tzv. pose graph. Tento způsob vytváří uzlové body, které nesou výhradně informaci
o poloze pozorovatele ve vhodně zvolených diskrétních časových okamžicích. Tento
přístup se záměrně vyhýbá reprezentaci parametrizace mapy pomocí uzlových bodů,
protože dimenzionalita této veličiny je příliš velká pro efektivní výpočet v reálném
čase.

Takový algoritmus je prezentovaný v [26]. Jde o popis 2D SLAMu založeném
na odometrii a pozorování z planárního lidaru. Tvorbu pose grafu zde jsme shrnout
několika body. Uzlový bod je vytvořen, když se robot od posledního uzlového bodu
vzdálí o více než 50 cm nebo změní směr o více než 0.5rad. Pro každý uzlový bod je
uložen vektor pozorování a automaticky je vytvořena vazba na předcházející uzlový
bod založená na registraci jejich pozorování. V případě, že se ve 3𝜎 spolehlivostním
intervalu kolem uzlového bodu vyskytne uzlový bod vytvořený dříve, je mezi těmito
uzlovými body vytvořena vazba založená na registraci jim příslušejících pozorování.

Dalším možným příkladem je tzv. LSD-SLAM [21] určený pro zpracování snímků
z volně pohybující se kamery. Obrazový signál je nejprve zpracován do podoby lo-
kální rekonstrukce pozorovaného prostředí, která je reprezentována shlukem bodů.
V okamžiku, kdy je klasifikována jako vhodná pro další zpracování, je uložena z
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perspektivy prvního snímku sekvence, který ji vytvořil. Takto lokální rekonstrukce
je nazvána jako klíčový snímek (key frame) a jeho poloha v globálním referenčním
rámci tvoří uzlový bod optimalizovaného grafu. Periodicky opakovaný proces tvorby
této lokální rekonstrukce a její vkládání do grafu ve formě klíčového snímku tvoří
spolu s průběžnou optimalizací grafu základní kostru algoritmu.
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3 Fúze dat – definice problému
Tato kapitola je orientována na teoretický rozbor hlavního problému této dizertační
práce, což je téma SLAM algoritmů schopných zpracování dat z několika různých
snímačů současně, kde tedy výsledná mapa bude představovat výsledek fúze dat
těmito snímači poskytovaných pozorování.

Obecně je fúzi dat možné definovat jako snahu o kombinaci dvou a více datových
souborů za účelem tvorby jediné množiny, která kvalitativně překonává jednotlivé
vstupní sety. Takovýmto snahám by tedy měla předcházet definice kritéria kvality,
která určí pravidla, dle nichž bude kvalita výsledné fúze posuzována, resp. čím je
fúzní snažení motivováno.

Motivace k realizaci fúze dat z hlediska této práce je především dlouhodobá
konzistence odhadu produkovaného SLAM algoritmem s realitou, dále robustnost a
stabilita. Sekundární očekávané přínosy jsou zrychlení konvergence a v neposlední
řadě nárůst aplikačního potenciálu mapy způsobeným rozšířením množiny mapova-
ných veličin.

Z obecného hlediska byly identifikovány tři potenciální možnosti uplatnění fúze
dat ze snímačů, které mají vazbu na veličiny okolního prostředí tak, aby výsledek
vyhověl požadavkům stanoveného kritéria, ale z důvodů uvedených v následujících
odstavcích je podrobněji v práci rozvedena pouze možnost třetí.

První potenciální možností uplatnění fúze dat ve smyslu uvedené definice je
korekce pozorovacích funkcí jedné množiny snímačů na základě měření parametrů
množinou druhou. Toto je založeno na předpokladu, že druhá množina snímačů měří
veličiny, které mají v jejich předpokládaném rozsahu statisticky významný vliv na
signál snímačů z první množiny. Typickým příkladem je teplotní kompenzace, tedy
korekce parazitního vlivu teploty na signál snímače. Přidaná hodnota je potom v
tom, že pozorovací model podmíněný změřenou informací o hodnotě parametru bude
mít nižší varianci než ten, jenž bude mít o pravděpodobnostním rozložení hodnoty
tohoto parametru pouze apriorní předpoklad. Tento případ není v práci rozebírán.
Jedním z hlavních důvodů je, že precizní snímače jsou proti jednoduše měřitelným
parazitním vlivům většinou kompenzovány už jejich výrobcem, a tak nemají další
snahy o kompenzaci velký potenciál z hlediska přínosnosti.

Druhou možnost skýtá případ zpracování dat z alespoň dvou snímačů, kde data
z jednoho jsou používána pro realizaci SLAM algoritmu a data z druhého výhradně
k obohacení mapy o informace o průběhu hodnoty fyzikálních veličin, které první
snímač neměří. Typickým případem je měření skalárních veličin, jako je teplota,
vlhkost či jiné bodové měření. Takovýto případ se skládá ze dvou partikulárních
problémů – problém realizace SLAMu s prvním snímačem a problém mapování se
známou polohou u dat z druhého snímače. Jediný možný přínos druhého snímače
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SLAM algoritmu je skrz zamítání falešných modů v situacích, kdy lokalizační pro-
blém řešený pouze za pomocí dat prvního snímače vykazuje multimodální rozdělení
pravděpodobnosti.

Příklad takové přínosnosti může být situace, kdy druhý snímač je čidlo měřící
aktuální teplotu okolí. Ani za nejpříznivějších předpokladů takové čidlo nemůže být
použito k souběžné lokalizaci a mapování. Nicméně je-li k dispozici informace o po-
loze, která v našem případě pochází z realizace SLAM algoritmu na základě dat z
prvního snímače (např. lidaru), mohou být data o aktuální teplotě použity pro kon-
strukci teplotního profilu prostředí. Potenciální přínosnost čidla teploty ve smyslu
stanoveného kritéria nastává v okamžiku, kdy (např. kvůli symetrii či periodicitě
prostředí) bude odhad polohy vykazovat několik možností na srovnatelné úrovni
pravděpodobnosti. Byly-li jednotlivé možné polohy již mapovány ve smyslu jejich
teploty, je si možné představit, že aktuální naměřená teplota spolu s její předpo-
kládanou časovou dynamikou dovolí zamítnout jednu nebo více možných poloh, a
tím zúžit neurčitost. Především kvůli množství podmínek, které musí být splněny,
se práce touto možností fúze nezabývá.

Poslední potenciálním způsobem uplatnění fúze dat z hlediska realizace SLAM
algoritmu je simultánní zpracování dat z množiny snímačů, v níž všechny mají po-
tenciál k tomu, aby na základě dat každého jednoho z nich byl realizován samostatný
SLAM algoritmus (ač třeba za určitých omezujících podmínek). Fúze dat v tomto
případě pak pokryje situace, kdy se jeden nebo více snímačů dostane mimo rozsah
svého použití, dále lze vzhledem k přebytku dat snadněji vyloučit tzv. outliery, tedy
elementy pozorování, jež nejsou konzistentní s definovaným pozorovacím modelem
pomocí technik robustní estimace. Charakteristikou této možnosti je, že data kaž-
dého snímače v perspektivě celého výsledku přispějí jak k mapování, tak k lokalizaci.
Tato možnost byla v práci zkoumána, protože se na základě koncepčních úvah zdálo,
že má největší potenciál k přínosnosti.

Tato kapitola obsahuje nejprve v prvních dvou podkapitolách matematickou defi-
nici a podrobnější rozbor zvoleného směru fúze dat ústící v další ještě užší specifikaci
zkoumané problematiky. Další podkapitoly jsou zaměřeny na rozbor konkrétních
druhů snímačů v perspektivě jejich vhodnosti pro využití pro aplikace využívající
koncept SLAM algoritmů a potenciálu k fúzi dat z nich. V podkapitole 3.3 je před-
staveno kategorizační rozdělení snímačů do skupin z hlediska přenosnosti ve smyslu
stanovených kritérií a následující dvě podkapitoly obsahují rozbor dvou těchto sku-
pin.
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3.1 Matematická definice
Z matematického hlediska můžeme definici SLAM algoritmů přizpůsobit problema-
tice fúze dat předpokladem, že množina pozorování je složena z více podmnožin, kde
každá přísluší pozorováním z jednoho konkrétního snímače:

z0:N =
{︁
z[1]

01:N1 , z
[2]
02:N2 , · · · , z[𝐾]

0K:NK

}︁
(3.1)

Kde 𝐾 je celkový počet dostupných odlišných snímačů, z[𝑖]
0i:Ni představuje mno-

žinu pozorování z 𝑖-tého snímače pořízených v časových okamžicích reprezentova-
ných množinou 0𝑖 : 𝑁𝑖

1, s vazbou na estimovanou parametrizaci danou následujícím
rozložením:

𝑝(z[𝑖]
0i:Ni|𝜃) (3.2)

Resp. konkrétněji pro SLAM algoritmy předpokládejme, že každé pozorování z
partikulární množiny z[𝑖]

0i:Ni má přímou vazbu na jemu příslušející stav xik a parame-
trizaci mapy m, a pro každý snímač tedy můžeme definovat jemu příslušející model
pozorování.

𝑝(z[𝑖]
k |xik ,m) (3.3)

Pro jednoduchost předpokládejme, že jednotlivé partikulární množiny pozorování
jsou podmíněně nezávislá:

𝑝(z[𝑘]
0k:Nk

|x0k:Nk ,m, z[𝑙]
0l:Nl

) = 𝑝(z[𝑘]
0k:Nk

|x0k:Nk ,m) ∀ 𝑘 ̸= 𝑙 (3.4)

Díky tomuto předpokladu je odvození vztahů pro SLAM velmi podobné jako
u jediného snímače. Varianta s modelem pohybu vychází ze vzorce 2.8 a vypadá
následovně:

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) = 𝜂
[︂ 𝐾∏︁

𝑘=1

𝑁𝑘∏︁
𝑖=0𝑘

𝑝(z[𝑘]
i |xik ,m)

]︂[︂ 𝑁∏︁
𝑖=0

𝑝(xi|xi−1,ui)
]︂
𝑝(x0) (3.5)

Zatímco následující varianta bez modelu pohybu vychází z rovnice 2.17:

𝑝(x0:N,m|z0:N) = 𝜂
[︂ 𝐾∏︁

𝑘=1

𝑁𝑘∏︁
𝑖=0𝑘

𝑝(z[𝑘]
i |xik ,m)

]︂
𝑝(x0) (3.6)

Před koncem této obecné matematické definice se ještě podívejme, co musí model
pozorování splňovat, aby byl z hlediska souběžné lokalizace a mapování kvalitativně
přínosný.

Prvním z hlediska reálných snímačů i nutným aspektem přínosnosti je vazba na
stav pozorovatele, tedy aby bylo možné daty pozorování podmínit apriorní rozdělení
polohy, a díky této informaci získat odhad rozložení, který je lepší.

1Povšimněme si, že obecně není předpokládána synchronní produkce pozorování.
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𝑝(xi|m, z[𝑘]
0:Nk

,x0) ̸= 𝑝(xi|x0) (3.7)

Praktický důsledek této podmínky je, že pozorovatel musí být lokalizovatelný za
předpokladu známé mapy.

Druhým aspektem přínosnosti je využitelnost daného pozorování k mapování se
známou polohou, tedy aby data získaná ze snímače byla přínosná z hlediska estimace
modelu prostředí.

𝑝(m|x0:Nk , z
[𝑘]
0:Nk

) ̸= 𝑝(m) (3.8)

Povšimněme si, že tento druhý aspekt přínosnosti není pro realizaci SLAM al-
goritmu nezbytně nutný, ale je v důsledku nutný pro jeho konvergenci. Tento fakt
je zapříčiněn tím, že snímač vázající polohu bez vazby na okolní prostředí vlastně
tvoří samostatný model pohybu, a jak lze snadno dokázat neurčitost lokalizace na
základě takovýchto dat s přibývajícím počtem zpracovaných pozorování neomezeně
roste. Dále rozebírané snímače tedy budou analyzovány i v kontextu této podmínky.

3.2 Speciální případy fúze dat
V minulé podkapitole byl rozveden obecný pohled na fúzi dat v kontextu SLAM
algoritmů. Nyní v rámci této podkapitoly zkusme zohlednit specifickou strukturu
typických případů vícesnímačového pozorovatele, jehož snímače splňují výše uvedené
podmínky dané rovnicemi 3.7 a 3.8.

Konkrétně jsou zde popsány tři případy, které jsou pracovně označovány jako:
podmíněně nezávislé mapování, super pozorování a částečně kolektivní mapování.
Rozebrány jsou dále právě v tomto pořadí.

Začněme tedy tzv. podmíněně nezávislým mapováním. Tento případ referuje
na situaci, kdy každý snímač je svázán s unikátními výhradně jemu příslušejícími
elementy prostředí, které nelze přímo provázat s elementy pozorovanými ostatními
snímači. Parametrizace mapy je pak tvořena sadou samostatných map vytvořených
na základě dat z jim příslušejících snímačů.

m =
{︁
m[1],m[2], · · · ,m[𝐾]

}︁
(3.9)

Tyto samostatné mapy jsou díky absenci přímých vzájemných vazeb závislé jen
přes vzájemnou závislost jim příslušejících stavů, a tedy při podmínění známým
stavem jsou jednotlivé partikulární mapy vzájemně nezávislé.

𝑝(m[𝑘]
i |x0:Nk , z[𝑙]) = 𝑝(m[𝑘]|x0:Nk) ∀ 𝑘 ̸= 𝑙 (3.10)
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Vyjdeme-li z rovnice 3.5, tak dosazením těchto předpokladů se pro SLAM s
modelem pohybu dostaneme k následující rovnici:

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) = 𝜂
[︂ 𝐾∏︁

𝑘=1
𝑝(m|x0k:Nk , z

[𝑘]
0k:Nk

)
]︂[︂ 𝑁∏︁

𝑖=0
𝑝(xi|xi−1,ui)

]︂
𝑝(x0) (3.11)

Bez modelu pohybu se za tohoto speciálního případu problém SLAMu rozpadne
na partikulární problémy estimace vzájemně nezávislých veličin. Vyjdeme-li z obecné
rovnice 3.6, tak dostaneme po dosazení učiněných předpokladů:

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) =
𝐾∏︁

𝑘=1
𝑝(x0k:Nk ,m[𝑘]|z[𝑘]

0:Nk
) (3.12)

Kde partikulární člen součinu vypadá následovně:

𝑝(x0k:Nk ,m[𝑘]|z[𝑘]
0:Nk

) = 𝜂
[︂ 𝑁𝑘∏︁

𝑖=0
𝑝(z[𝑘]

i |xik ,m)
]︂
𝑝(x0k) (3.13)

Povšimněme si, že ke korektní vazbě zde už nepostačuje určit 𝑝(x0), ale celou
množinu všech počátečních stavů 𝑝(x0k).

Typický příklad tohoto speciálního příkladu je SLAM algoritmus využívající
mapu reprezentovanou pomocí orientačních bodů. Provázat významné body z dat
principálně odlišných snímačů je praktiky takřka nemožné realizovat apriorně. Na-
příklad SLAM algoritmus využívající data z lidaru a běžné kamery s mapou repre-
zentovanou pomocí orientačních bodů bude takřka určitě spadat do této kategorie.

Dalším speciálním případem fúze dat označeným jako „super pozorování“ je
případ, kdy jsou jednotlivá pozorování komponovatelná do společné množiny, pro
niž můžeme definovat komponovaný model pozorování:

z[1:𝐾]
i =

{︁
z[1]

i , z
[2]
i , · · · , z[𝐾]

i

}︁
(3.14)

𝑝(z[1:𝐾]
i |xi,m) (3.15)

Kde z[1:𝐾]
i je komponovaná množina pozorování. Povšimněme si, že charakteris-

tickým znakem je, že všechna pozorování jsou vázána k jediné realizaci stavového
vektoru xi.

Díky tomu, že každá realizace z[1:𝐾]
i je vázána s estimovanými veličinami jediným

modelem, se v tomto speciálním případě algoritmus SLAMu založený na datech z
více snímačů algoritmicky shoduje s běžným SLAM algoritmem. Pro verzi s modelem
pohybu tedy bude vztah vypadat následovně:

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) = 𝜂
[︂ 𝑁𝑘∏︁

𝑖=0
z[1:𝐾]

i |xik ,m)
]︂[︂ 𝑁∏︁

𝑖=1
𝑝(xi|xi−1,ui)

]︂
𝑝(x0) (3.16)

71



Analogicky bude vypadat i vztah pro variantu bez modelu pohybu:

𝑝(x0:N,m|z0:N) = 𝜂
[︂ 𝑁𝑘∏︁

𝑖=0
𝑝(z[1:𝐾]

i |xik ,m)
]︂
𝑝(x0) (3.17)

Typickým příkladem případu super pozorování jsou časově synchronní snímače,
které produkují pozorování příslušející stejnému časovému okamžiku, a tím i stejné
poloze a orientaci pozorovatele vůči referenčnímu rámci.

Poslední představený speciální případ, který je zde označený jako částečně kolek-
tivní mapování, předpokládá, že parametrizace mapy alespoň z části parametrizuje
prvky, jež mají vazbu s pozorováním všech snímačů.

m =
{︁
m[com],m[1], · · · ,m[𝐾]

}︁
(3.18)

Kde m[com] je společná část mapy, která má vazbu na pozorování ze všech sní-
mačů:

𝑝(m[com]|x0:N, z[𝑘]
i ) ̸= 𝑝(m[com]|x0:N) ∀ 𝑘 (3.19)

Zbylá část parametrizace m[1:𝐾] je vázána s pozorováním vždy právě jednoho
snímače. Tyto aditivní parametrizace nemusí existovat pro každý snímač.

Za těchto předpokladů se bude algoritmus SLAMu řídit pomocí následujících
rovnic. Nejprve rovnice s modelem pohybu:

𝑝(x0:N,m|z0:N,u1:N) = 𝜂
[︂ 𝑁∏︁

𝑖=0
𝑝(zi|xi,m[com],m[𝑘𝑖])

]︂[︂ 𝑁∏︁
𝑖=1

𝑝(xi|xi−1,ui)
]︂
𝑝(x0) (3.20)

Následně rovnice bez využití modelu pohybu.

𝑝(x0:N,m|z0:N) = 𝜂
[︂ 𝑁∏︁

𝑖=0
𝑝(zi|xi,m[com],m[𝑘𝑖])

]︂
𝑝(x0) (3.21)

Příkladem tohoto speciálního případu je parametrizace kolektivní části mapy ve
formě distanční funkce (SDF). Zbylé části parametrizace mohou nulám distanční
funkce přiřazovat texturu reprezentující průběh nějaké pozorované fyzikální veli-
činy, kterou příslušné snímače měří, ale parametrizace tvořící odhad nosné distanční
funkce je realizovaná na základě dat všech použitých snímačů. Například kombinace
lidaru a kamery může být tímto případem, když budeme mimo struktury prostředí
(SDF) estimovat i barvu povrchu prostředí.

Tyto speciální případy samozřejmě ani zdaleka nereprezentují celou škálu reál-
ných situací a kombinací snímačů, ale jejich význam z mého pohledu tkví v tom, že
reprezentují jisté elementární archetypy, které lze s určitou mírou abstrakce zkom-
binovat tak, aby aproximovaly reálné situace a konfigurace snímačů, a využít je již
při návrhu SLAM aplikace.
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Ve své práci jsem se rozhodl zabývat se posledním speciálním případem, protože
v něm vidím největší potenciál. Navíc předchozí dva speciální případy se koncepčně
neodlišují od SLAM algoritmů bez fúze dat, a tedy algoritmů založených na da-
tech z jediného snímače – v případě podmíněně nezávislého mapování jde vlastně
o paralelně běžící algoritmy a u super pozorování o definici komplexní pozorovací
funkce. Zvolený speciální případ limituje množinu použitelných snímačů jen mini-
málně, spíše ale jistým způsobem specifikuje způsoby zpracování pozorování z nich.

3.3 Rozbor snímačů vhodných pro SLAM
V dnešní době existuje široká škála nejrůznějších snímačů, a i když náš záměr ome-
zíme jen na ty kompaktní a přenosné, tedy ty, které je možné upevnit k robotu
či jinému zařízení a je z hlediska SLAM algoritmů možné je považovat za snímač
pozorovatele, tak stejně pracujeme s obrovskou množinou snímačů. Zdaleka ale ne
všechny tyto snímače mají reálný přínos pro fúzi dat z hlediska výše specifikovaného
záběru SLAM algoritmů.

Motivací této podkapitoly je kategorizace snímačů, resp. pozorovacích funkcí, z
hlediska potenciálu ke zpracování z nich získaných dat pomocí SLAM algoritmů.
Z tohoto hlediska byl navržen kategorizační systém sestávající z pěti kategorií, do
nichž spadají současné snímače. Přehled tohoto systému je v následující tabulce a
každá kategorie je poté podrobněji rozebrána v dalším textu.

Tab. 3.1: Kategorizace snímačů vzhledem k jejich použitelnosti pro konkretizovanou
úlohu fúze dat v kontextu SLAM algoritmů

Kategorie Typická data Lokalizovatelnost Mapovatelnost Vhodné pro fúzi

I. Skalární signál Ne Ano Ne
II. Odometrie Relativní Ne Ne
III. Obraz okolí Relativní Podmíněná Ano

IV.
Struktura
okolí

Relativní Ano Ano

V.
Vazba na ref.
rámec

Absolutní Parazitní Ne

Kategorie I. – zde spadají snímače měřící hodnotu veličiny, která, ač obecně
reprezentuje vlastnost okolního prostředí, tak ji za stanovených předpokladů nelze
přímo spojovat s jeho strukturou. Přímým důsledkem necitlivosti na strukturní vlast-
nosti okolního prostředí je nerealizovatelnost lokalizace na základě pozorování ze

73



snímačů spadajících do této kategorie. Z hlediska matematické terminologie je zob-
razení polohy do prostoru pozorování zobrazením surjektivním, a tedy pro něj obecně
neexistuje jednoznačná inverze.

Typickými snímači, které do této kategorie spadají, jsou snímače produkující
skalární pozorování bodových vlastností okolí, jako jsou bodová teplota, barva či
drsnost povrchu.

Za předpokladu, že informace o poloze je zjistitelná z jiného zdroje (existence
modelu pohybu, časová synchronnost s lokalizovatelným snímačem), lze data ze
snímačů spadajících do této kategorie využít pro mapování se známou polohou za
účelem vytvoření mapy obsahující unikátní informaci o průběhu hodnoty veličiny.

Snímače z této kategorie není možné použít pro výše konkretizovanou úlohu fúze
dat v kontextu SLAM algoritmů, protože samostatná lokalizovatelnost je nutnou
podmínkou přínosnosti.

Kategorie II. – do této kategorie spadají snímače produkující pozorování, která
vážou stavovou trajektorii pozorovatele, ale nemají žádný přímý vztah k reprezentaci
prostředí. Tedy typicky jde o akcelerometry, gyroskopy či jiné prostředky inerciální
navigace. Takovéto senzory poskytují data pro model pohybu.

Odpověď na otázku vhodnosti je zde navzdory intuici negativní. Tato skutečnost
je zapříčiněna nadefinovaným kritériem, dle jehož požadavků za snímače přínosné z
hlediska fúze označujeme ty, které mají přímou vazbu na m[com]. Neboť tato kate-
gorie nemá žádnou vazbu na okolí, tak tuto podmínku logicky nesplňuje. Přínosnost
snímačů této kategorie z obecného hlediska SLAM algoritmu je samozřejmě vý-
znamná a ekvivalentní s přínosností modelu pohybu. Nicméně tato eventualita je
mimo majoritní oblast zájmu této práce, a tak zde podrobněji rozebrána nebude.

Kategorie III. – skupina snímačů, jež sdružuje ty, které měří směrovou závislost
intenzity signálu produkovaného prostředím, typicky je směrová závislost přibližně
modelovatelná pomocí modelu středové projekce. Zjednodušeně řečeno zde spadají
kamery v celém spektru jejich dnešní komerční dostupnosti – od běžných trojka-
nálových citlivých výhradně na viditelné spektrum světla, přes termokamery až po
speciální případy.

Perspektivní zobrazení je z pohledu jediného bodu opět surjektivním zobrazením,
ale z perspektivy více bodů vzhledem k zákonitostem projektivní geometrie to už
tak být nemusí. S využitím fotogrammetrických metod lze za ne zcela obecných, ale
běžně přijímaných předpokladů definovat vazbu na nejrůznější reprezentace okolního
prostředí. Toto skýtá potenciál k definici vazby na společnou část mapy m[com], a
tak i potažmo potenciál k přínosnosti z hlediska stanoveného kritéria, a proto je tato
kategorie podrobněji rozebrána v kap. 3.4.

Kategorie IV. – do čtvrté kategorie spadají snímače produkující lokální rekon-
strukci geometrické struktury okolního prostředí. Jde tedy o všechny lidary, range
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findery, RGB-D kamery apod. Vlastností, která je v drtivé většině současným sní-
mačům této kategorie vlastní, je to, že jde o snímače aktivní – pro tvorbu lokální
rekonstrukce využívají odezvu prostředí na signál, který sami vyprodukovaly.

Skutečnost, že snímače produkují signál, který prakticky přímo reprezentuje část
struktury mapovaného prostoru jen v jiném souřadném systému a specifickém for-
mátu, představuje velmi intuitivní cestu k představě SLAM algoritmu. Není ná-
hodou, že právě tyto snímače stály na počátku vývoje SLAM algoritmů a stále
reprezentují dominantní skupinu snímačů pro realizaci SLAMu v oblasti mobilní
robotiky. Samozřejmě i tato kategorie má potenciál k přínosnosti z hlediska stano-
veného kritéria, a proto je podrobněji rozebrána v kap. 3.5.

Kategorie V. – poslední kategorie tohoto systému sdružuje snímače, jejichž po-
zorování váže stavový vektor na předem definovaný referenční rámec. Nejznámějším
snímačem z této kategorie je přijímač GPS signálu (nebo signálu libovolného GNSS
systém) tvořící vazbu na globální celoplanetární referenční rámec. Dále zde spadají
například snímače spadající do kategorie lokálních pozičních systémů [13].

Je otázkou zda, či za jakých podmínek algoritmus pracující s alespoň částečnou
dostupností pozorování ze snímačů této kategorie spadá stále do oblasti SLAM al-
goritmů. Nicméně pro kategorizaci z hlediska přínosnosti k SLAM algoritmům je
situace jasná. Závislost na prostředí je pro snímače této kategorie parazitní záleži-
tostí a je poměrně nepravděpodobné, že by vazba na strukturu prostředí byla tak
silná, aby na jejím základě bylo možné realizovat mapování, a proto tato kategorie
dále rozebrána není.

Nyní je zřejmé, že snímače, které jsou zajímavé z hlediska výše specifikovaného
problému fúze dat pro algoritmy SLAM jsou snímače z kategorie III. a IV. Z tohoto
důvodu jsou snímače spadající do těchto kategorií podrobněji rozebrány v násle-
dujících dvou podkapitolách, resp. jsou podrobněji rozebrány specifické vlastnosti
pozorovacích funkcí těchto snímačů významné z hlediska aplikace na SLAM pro-
blém.

3.4 Kamery
Tato podkapitola podrobněji rozebírá aspekty pozorovacích funkcí snímačů spadají-
cích do katagorie III. výše definovaného kategorizačního systému. Nejprve jsou zde
snímače této kategorie přesněji definovány a jsou rozvedeny specifické vlastnosti ko-
merčně dostupných typů, následně se popis soustředí na matematické modely apro-
ximující deterministickou složku příslušných pozorovacích funkcí a v závěru jsou
rozebrány praktické aspekty a techniky využívané pro realizaci SLAM algoritmu s
využitím této skupiny snímačů.
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Jako snímač spadající z hlediska výše uvedeného členění z perspektivy SLAMu a
fúze dat do kategorie III. považujeme takové zařízení, které měří směrovou charak-
teristiku nějakého signálu. Typickým zástupcem je snímač pasivně měřící intenzitu
ambientního elektromagnetického vlnění (resp. světla) na jednom či více pevných in-
tervalech vlnových délek konstrukčně založený na dvou základních částech – optice
a světlocitlivém elementu (většinou planárním).

Ač jde dnes nejběžněji o klasickou RGB kameru, kterou už je vybaveno prakticky
každé moderní mobilní zařízení, tak spektrum snímačů, které lze považovat za členy
této skupiny, je širší. Od klasické RGB kamery se jiné další druhy kamer liší přede-
vším z hlediska spektrálních intervalů citlivosti, ať už co do jejich počtu, nebo co
do rozsahů jimi pokrytých vlnových délek. Příklady, které jsou zde uvedeny a dále
rozebrány, jsou termokamery, multispektrální, hyperspektrální, IR a UV kamery,
jako zástupci „klasických“ kamer jsou v závěru ještě zmíněny událostní kamera a
plenoptická kamera jako zástupce „speciálních případů“.

Kamery, jejichž rozsah spektrální citlivosti se liší od RGB kamery, jsou citlivé na
světlo jiných vlnových délek než je rozsah viditelného spektra (360–760 nm). Pásma,
kde jsou komerčně dostupné kamery, jsou shrnuty v následující tabulce:

Tab. 3.2: Vlnové délky citlivosti komerčně dostupných kamer

Rozsah Použití

VIS 360-760 nm Nápodoba lidského zraku
LWIR 8-14 𝜇m Bezkontaktní meření teploty, termografie
MWIR 3-8 𝜇m Bezkontaktní meření vysokých teplot

NIR 0.76-1.5 𝜇m Defektoskopie, noční vidění
UV 300-400nm Defektoskopie

Každá vlnová délka nese z hlediska fúze dat jiné informace. Citlivostí na na
dlouhovlné a středněvlné infračervené záření (LWIR a MWIR) se vyznačují termoka-
mery, jejichž pozorování nese informace o intezitě záření, které běžně vzniká jako
tepelná emise, a tak přeneseně i informaci o teplotě elementů prostředí. Citlivostí na
blízké infračervené záření (NIR) a blízké ultrafialové světlo (UV) se vyznačují běžné
křemíkové čipy kamer, většinou je však jejich citlivost na těchto vlnových délkách
zatlumena optickými filtry, aby bylo dosaženo co nejpřesnější nápodoby spektrální
charakteristiky lidského zraku. Nicméně například pro průmyslové aplikace nejsou
neobvyklé kamery, které zatlumené mimo viditelné spektrum nejsou, pozorování
mimo viditelné spektrum může zvýrazňovat například některé strukturní vlastnosti
materiálů, jako jsou třeba praskliny.
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Dalším parametrem zajímavým z hlediska fúze dat z kamer je počet spektrálních
kanálů zařízení. Běžné kategorie jsou shrnuty následující tabulkou:

Tab. 3.3: Počet kanálů komerčně dostupných kamer

Počet Použití

Mono 1 Šedotónový obraz, teplota
RGB 3 Nápodoba lidského zraku

Multis. 5–20 Multispekrální měření
Hypers. 100+ Hyperspektrální měření

Vzhledem k tomu, že u současných komerčně dostupných multi/hyperspektrál-
ních kamer není ustálené použití základního názvosloví, následuje pro jistotu stručně
použitá definice: Multispektrální kamera je zařízení s fotocitlivým čipem většinou
velmi obdobným jako u běžných RGB kamer. Na čip jsou napařené optické filtry
tvořící barevnou masku. Jednotlivé filtry jsou úzkopásmovými propustmi. Počet
barevných kanálů se běžně pohybuje v desítkách. Hyperspektrální kamera naproti
nebývá koncepčně založena na filtraci světla, ale na jeho difrakci, čímž lze dosáhnout
výrazně většího spektrálního rozlišení, podobného jako u spektrometrů.

Dalším parametrem, který má výrazný vliv na informaci pozorování pořízeného
kamerou z kontextu fúze dat, je tzv. dynamický rozsah, většinou udávaný jako poměr
nejvyšší kvantifikovatelné intenzity signálu vůči nejnižší. Příčinou vlivu dynamického
rozsahu je, že světlo se vyskytuje ve velmi širokém rozsahu intenzit – není nijak
neobvyklé, že se intenzita světla šířeného od povrchu liší v rámci několika centimetrů
o šest až osm řádů. Dnešní běžné kamery dosahují 60–90 dB, což ale v určitých
situacích nemusí být dostatečné, protože světlo je fyzikální veličina vyskytující se ve
velmi širokém rozsahu kamerou měřitelných intenzit. Kamery s větším dynamických
rozsahem snáze zachytí prostředí, která vykazují velký rozptyl měřené veličiny.

Konkrétní kamery se přirozeně odlišují celou řadou dalších parametrů, ale z hle-
diska vazby na okolí mají spíše minoritní vliv a ovlivňují některé implementační
aspekty (např. limitace použití). Jsou to například rozlišení obrazu, maximální sním-
kovací frekvence, světelnost objektivu, hloubka ostrosti apod. První dva jmenované
mají například vliv na celkový datový tok ze snímače, který je třeba přenést a
zpracovat. Rozlišení obrazu dále omezuje minimální velikost detekovatelných změn
ve směrové funkci světla, tedy množství zachycených detailů. Frame rate u běžně
konstruovaných kamer limituje expoziční dobu, a potažmo tak úhlovou rychlost de-
tekovatelných změn směrové jasové funkce, jinými slovy maximální rychlost pohybu
kamery (tzv. motion blur).
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Uzavřeme tímto kamery, které z hlediska SLAMu můžeme označit za „klasické“,
a přesuňme se k případům, které se od nich z této perspektivy liší natolik, že byly
označeny jako případy speciální.

Prvním speciálním případem je tzv. událostní kamera (ang. event camera) [86]
vyvíjena skupinou z Curyšské univerzity, jejíž použití v kontextu SLAM algoritmů
bylo nedávno patentováno [83]. Jde o kameru založenou na speciálním monochroma-
tickém čipu, jehož primárním smyslem není poskytovat informaci o intenzitě světla
na něj dopadajícího, ale o změně této intenzity. Toto koncepčně funguje tak, že v
okamžiku detekování změny intenzity světla dopadajícího na pixel je vygenerována a
odeslána zpráva obsahující čas a souřadnice daného pixelu, na němž došlo ke změně.
Díky tomu je datový tok z kamery výrazně redukovaný. Hlavní výhodou tohoto typu
snímače je především možnost zaznamenání jevů s velmi rychlou dynamikou. Díky
konstrukci čipu autoři udávají, že současné verze dokáží generovat až 106 událostí
za vteřinu a funkční dynamický rozsah snímače je až 120 dB. Aplikací, na níž au-
toři často prezentují výhody tohoto snímače, je systém vizuální inerciální navigace
pomocí této kamery připevněné na dronu. Pro potřeby vývoje SLAM algoritmů
založených na zpracování dat z událostní kamery existuje dataset [70].

Druhým speciální případem je tzv. plenoptická kamera [74], která se od běžné
kamery konstrukčně liší tím, že mimo klasický objektiv má před čipem ještě sadu
mikročoček. Tato konstrukce umožňuje detailnější zachycení geometrických vlast-
ností světla šířeného od prostředí ke kameře. Dvěma marketingově prezentovanými
důsledky této skutečnosti je, že kameru není třeba ostřit, optická soustava bývá
pevně nastavena z výroby, protože snímky lze přeostřit v rámci post-processingu, a
dále lze v rámci softwarového zpracování mírně změnit perspektivu.

Možnost softwarového přeostření samozřejmě evokuje možnost aplikace fokusova-
cích technik k získání prostorového modelu prostředí zpracováním jediného snímku.
Díky tomuto je tento snímač na pomezí mezi kategorií III. a IV. Z pohledu snímání,
pasivity a zpracování obrazu spadá do kategorie III., ale dnešní konečně dostupné
plenoptické kamery [82] již mají výpočet hloubkové mapy na základě fokusovacích
technik implementovaný přímo v dodávaném softwaru kamery, čímž se z hlediska
kategorizace jeví jako snímač produkující lokální 3D rekonstrukci, a tak spadají do
kategorie IV.

Ještě před definicí matematického modelu kamery se krátce podívejme na před-
poklady přijímané k tomu, aby měl daný model smysl. Standardní kamera je snímač
měřící směrovou charakteristiku intenzity světla, nicméně tradiční úlohou SLAMu
není mapování světelných podmínek, ale mapování geometrické struktury prostředí.

Prvním a v tomto kontextu nutným předpokladem je, že snímané světlo se k
senzoru šíří od mapovaných struktur prostředí. V ideálním případě je tomu tak
výhradně a bez útlumu.
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Dalším předpokladem je, že části jasové funkce alespoň některých elementů pro-
středí budou konzistentně a opakovaně identifikovatelné jako příslušné stejnému ele-
mentu prostředí při snímání z různých úhlů. Pro vyřešení tohoto požadavku byl
stanoven nikoliv nutný, ale postačující předpoklad, že jasová funkce každého snímku
bude obsahovat body s dominantním maximem v počátku autokorelační funkce a že
světlo šířené od těchto elementů prostředí se šíří se směrovou charakteristikou danou
Lambertovým kosinovým zákonem (viz. prostřední část Obr. 3.1).

Obr. 3.1: Druhy odrazů světla, zleva: reflexní, difúzní, rozptýlený

Vezmeme-li v potaz skutečnost, že většina reálných prostředí je dominantně tvo-
řena elementy, které nejsou aktivním zdrojem světla, ale jen odrážejí světlo ambi-
entní, tak praktickým důsledkem posledního předpokladu je, že u mapovatelných
částí struktury prostředí předpokládáme dokonale difúzní odraz světla. To je sa-
mozřejmě abstrakce, protože reálné struktury prostředí nebudou vykazovat ani jak
dokonale difuzní, tak dokonale reflexní odraz, ale jistou kombinaci obou principů.
I přes rozkol mezi skutečností a předpoklady mohou být níže uvedené metody ve
značném počtu reálných případů funkční. Hlavním smyslem předpokládání doko-
nale difuzního odrazu je poukázání na skutečnost, že reflexní složka odrazu světla
je považována za parazitní jev a uvedenými metodami není mapována. Mapování
zrcadlových bludišť pomocí informace z kamer je tedy aplikací mimo rámec této
práce.

Pokročme dále a přesuňme se k matematickému modelu kamery. Použitý model
vychází ze zákonitostí geometrické optiky a abstrakce dírkové komory, viz následující
ilustrace Obr. 3.2.

Předpokládejme, že v zorném poli kamery je bod X =
(︁
𝑋 𝑌 𝑍

)︁⊤
. Sou-

řadnice průmětu tohoto bodu do obrazové roviny kamery tvoří element pozorování,
které pro jednoduchost označme bez indexu jako z. Vztah mezi X a z tvoří model
pozorování. Budeme-li předpokládat, že obrazová rovina je rovnoběžná k rovině tvo-
řené osami x a y (tak, jak je vyobrazeno na pravé části Obr. 3.2), tak je možné ho
definovat pomocí podobnosti trojúhelníků:

z =
(︁
𝑓 x𝑋

𝑍
+ 𝑝x

𝑓 y𝑌

𝑍
+ 𝑝y

)︁⊤
(3.22)
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Obr. 3.2: Lineární model kamery [30]

Kde 𝑓x a 𝑓y jsou zobrazovací konstanty určené poměrem ohniskové vzdálenost a
rozměru pixelu v dané ose a p =

(︁
𝑝𝑥 𝑝𝑦

)︁
jsou souřadnice středu projekce, tedy

souřadnice průsečíku optické osy s obrazovou rovinnou.
Povšimněme si, že takto definovaný model je nelineárním zobrazením. Velmi

běžně se v této problematice ale s výhodou používá homogenních souřadnic, díky
nimž je v reálných souřadnicích nelineární projekční funkce (rovnice 3.22) definova-
telná lineárně pomocí následující matice:

K =

⎛⎜⎜⎝
𝑓x 𝑠 𝑝x

0 𝑓y 𝑝y

0 0 1

⎞⎟⎟⎠ (3.23)

Kde je význam parametrů shodný s vysvětlením pod rovnicí (3.22). Navíc je
zde parametr 𝑠 reprezentující neortogonalitu souřadného systému obrazové roviny,
výše byl pro stručnost vynechán, protože relativně běžně se tento parametr apriorně
považuje za nulový.

Model kamery pak lze v homogenních souřadnicích vyjádřit pomocí maticového
násobení následujícím způsobem:

𝜆

⎛⎝z
1

⎞⎠ = KX (3.24)

Kde 𝜆 je nenulová konstanta reprezentující měřítko. Pro převod vektoru pozo-
rování do prostoru reálných souřadnic je třeba pomocí této konstanty normalizovat
vektor tak, aby poslední prvek bodu v homogenních souřadnicích měl hodnotu jedna.

Uvedený model předpokládá, že prostředí, zatím znázorňované bodem X, bude v
souřadném systému kamery, tedy že centrum projekce kamery bude v počátku a op-
tická osa bude splývat s osou z. Pro vytvoření vztahu mezi body v jiném souřadném
systému je třeba využít koncept představený v kap. 2.2.1. Homogenní souřadnice lze
s výhodou použít i pro aplikaci rigidní transformace.

𝜆

⎛⎝z
1

⎞⎠ = K(R|t)
⎛⎝X

1

⎞⎠ = P

⎛⎝X
1

⎞⎠ (3.25)
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Kde P = K(R|t) je projekční matice kamery.
Tento model je pravděpodobně kvůli své linearitě v homogenních souřadnicích

označován jako lineární model kamery. Nicméně vzhledem k tomu, že běžné kamery
nejsou dírkovými komorami, tak se od tohoto modelu více či méně odlišují. Dvě
nejběžnější odchylky vyskytující se v projekčních vlastnostech reálných kamer jsou
tzv. radiální a tangenciální zkreslení.

Existuje více různých metod jak tato zkreslení modelovat, resp. kompenzovat. V
následujících rovnicích je zachycen jeden z používanějších způsobů.

Modelování odchylek od lineárního modelu kamery probíhá v tzv. normalizo-
vaných obrazových souřadnicích, což je souřadný systém promítaných bodů, které
prošly pouze transformací souřadnic:

𝜆

⎛⎜⎜⎝
𝑥u

𝑦u

1

⎞⎟⎟⎠ = (R|t)
⎛⎝X

1

⎞⎠ (3.26)

Na tyto body je následně aplikována funkce modelující zkreslení:⎛⎝𝑥d

𝑦d

⎞⎠ = D
⎛⎝𝑥u

𝑦u

⎞⎠ (3.27)

Zkreslené body jsou poté promítnuty do obrazových souřadnic pomocí matice
vnitřních parametrů K:

z = K

⎛⎜⎜⎝
𝑥d

𝑦d

1

⎞⎟⎟⎠ (3.28)

Jedním ze způsobů, jak je možné konstruovat funkci D(·), je způsob používaný
v populární open-source knihovně OpenCV [76]:⎛⎝𝑥d

𝑦d

⎞⎠ =
(︁
1 +

𝑄∑︁
𝑞=0

𝜅q𝑟
2𝑞

)︁ ⎛⎝𝑥u

𝑦u

⎞⎠ +
⎛⎝2𝑝1𝑥u𝑦u + 𝑝2(𝑟2 + 2𝑥2

u)
𝑝1(𝑟2 + 2𝑦2

u) + 2𝑝2𝑥u𝑦u

⎞⎠ (3.29)

Kde 𝑟 =
√︁
𝑥2

u + 𝑦2
u. První člen rovnice pak představuje kompenzaci radiálního zkres-

lení a druhý tangenciálního.
Jak je už výše naznačováno, v odborných článcích lze najít celou řadu jiných

způsobů, jak nelinearity projekčních závislostí kamer kompenzovat. Zvláštní důraz
v tomto ohledu dostávající především kamery se širokoúhlými objektivy (tzv. „fish
eye“ neboli rybí oko), které se vyznačují v porovnání s ostatními typy objektivů
velmi silným zkreslením. Příklady těchto alternativních metod můžeme najít napří-
klad v [39, 90].

Opusťme tímto problematiku definice matematického modelu kamery a pře-
suňme se k problematice rekonstrukce, resp. mapování prostředí pomocí jeho obrazů.
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Tato problematika spadá do oblasti tzv. fotogrammetrie a vychází z vlastností mate-
matického modelu kamery. Ze základní úvahy je zřejmé, že jediný snímek prostředí
nemá dostatek informací, aby bylo možné sledované prostředí bez dalších předpo-
kladů zrekonstruovat. Model kamery, ať už v reálných (3.22) či homogenních (3.24)
souřadnicích, představuje projekci z 3D → 2D. Pokusem o inverzi dojdeme k závěru,
že neexistuje jednoznačné řešení pro výpočet souřadnic bodu X – pozorování z může
pocházet od množiny možných řešení tvořících v mapovaném prostoru přímku. Když
vezmeme navíc v úvahu fyzikální předpoklad, že pozorovaný bod se musí nacházet
před kamerou, tak jde o polopřímku definovanou následující rovnicí:

X = 𝜆P+

⎛⎝z
1

⎞⎠ + C (3.30)

Kde P+ je pseudoinverze matice P, C jsou souřadnice centra projekce, tedy
řešení rovnice PC = 0 a 𝜆 je v tomto kontextu nezáporný koeficient.

Nicméně k jednoznačnému, resp. dokonce předefinovanému odhadu souřadnic
bodu X lze dojít na základě více pozorování z kamery. Ve zkratce jsou v následujících
odstavcích představeny epipolární, trifokální a quadrofokální geometrie popisující
vztah dvou, tří a čtyř obrazů stejné scény, jejichž zákonitosti názorně prezentují
možnosti rekonstrukce struktury prostředí na základě jejího obrazu. Popis je zaměřen
na prezentaci důsledků vlastností vazeb z těchto konceptů vycházejících, detailnější
odvození je možné najít v publikaci [30].

Začněme epipolární geometrií, tedy vzájemným vztahem dvou obrazů stejné
scény. Mějme tedy dvě pozorování z1 a z2 získaná pozorováním bodu X kamerami
s projekčními maticemi P1 a P2.

Použijeme-li rovnici (3.30) pro projekci z1 do polopřímky možných X a tuto
polopřímku následně promítneme do obrazové roviny druhého pozorování, tak za
předpokladu, že se poloha center projekce liší C1 ̸= C2, získáme vzájemnou vazbu
z1 a z2.2

𝜆2

⎛⎝z2

1

⎞⎠ = 𝜆1P2P+
1

⎛⎝z1

1

⎞⎠ + P2C1 (3.31)

Povšimněme si, že vlivem koeficientu neznámé hodnoty 𝜆1 rovnice představuje
rovnici přímky (či polopřímky v závislosti na tom, zda předpokládáme nezápornost
𝜆1). Geometrická představa této vazby je, že znalost souřadnic z1 definuje v obra-
zových souřadnicích druhé kamery přímku, na níž leží z2 příslušející stejnému bodu
X (viz následující obrázek Obr. 3.3). Takto definovanou přímku budeme nazývat
přímkou epipolární. Všechny možné epipolární přímky se budou protínat v jediném

2Pokud by polohy center projekce byly shodné, získáme sice vazbu také, ale přímou bez ne-
určitosti danou neznámou hloubkou – 3D rekonstrukce nebude možná, ale snímky lze vzájemně
registrovat, což je koncept využívaný pro kompozici panoramatických snímků.
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bodu zvaném epipól e2 = P2C1. Toto je fundamentální vazba, na níž je postavena
epipolární geometrie.

Obr. 3.3: Epipolární geometrie [30]

Vzhledem k tomu, že pracujeme s homogenními souřadnicemi, můžeme epipo-
lární geometrii vyjádřit elegantně bez explicitního použití koeficientů 𝜆 pomocí tzv.
fundamentální matice F.

l2 = F2,1

⎛⎝z1

1

⎞⎠ (3.32)

Kde l2 je algebraickým vyjádřením epipolární přímky, na níž leží bod z2 a je
definovaná bodem z1, tedy l⊤

2 z2 = 0.
Nicméně, ač F je maticí rozměru 3x3, tak, pokud má reprezentovat platnou

epipolární geometrii, tak má jen 7 stupňů volnosti. Důsledkem toho matice F repre-
zentující epipolární geometrii bude jednak singulární, jednak vzhledem k podstatě
homogenních souřadnic invariantní vůči změně měřítka.

Význam epipolární geometrie a její algebraické reprezentace fundamentální ma-
tice je ve vztahu k SLAM problémům daný tím, že na základě známé epipolární
geometrie lze (za určitých předpokladů) stanovit dvojici projekčních matic přísluš-
ných snímkům a samotnou geometrii lze jednoznačně a snadno určit pomocí bo-
dových korespondencí. Tímto vytváří epipolární geometrie možnost, jak vytvořit
odhad relativní polohy a orientace kamer na základě jejich obrazů. Každá bodová
korespondence totiž definuje následující rovnici:

z⊤
2 F2,1z1 = 0 (3.33)

Pro jednoznačné definování epipolární geometrie je v minimálním případě třeba
sedmi takovýchto bodových korespondencí. Výpočet je nelineární a vede na řešení
kořenů kubické rovnice. Většinou ale pro výpočet fundamentální matice využíváme
osm a více korespondenčních bodů. Problém se tím stává předefinovaný a jeho řešení
vede na lineární metodu homogenních nejmenších čtverců.

83



K výpočtu relativní polohy dvou kamer je možné předpokládat, že projekční
matice dvojice kamer je ve tvaru P1 = K1[I|0] a P2 = K2[R|t], díky čemuž můžeme
fundamentální matici definovat následujícím vztahem:

F2,1 = K−1
2

⊤[t]×RK−1
1 (3.34)

A k parametrizaci relativní polohy je možné se poté dopočítat buď optimalizač-
ními technikami, nebo lineárně singulární dekompozicí matice E = K⊤

2 F2,1K1, která
je někdy označovaná jako tzv. esenciální matice epipolární geometrie.

Nutno podotknout, že lineární řešení optimalizačních problémů v oblasti homo-
genních souřadnic většinou nevede za přítomnosti šumu k řešením optimálním dle
metody maximální věrohodnosti a je běžnou praxí užít výše zmíněné metody pro
nalezení přijatelně přesného počátečního odhadu, a ten následně optimalizovat na
základě nelineárního kritéria vycházejícího z metody maximální věrohodnosti.

Dalším využitím epipolární geometrie, které je třeba zmínit, je rektifikace snímků
a mapa disparity. Jak už bylo uvedeno výše, známá epipolární geometrie definuje
pro každý bod z1 v prvním obraze přímku, resp. polopřímku, bodů v rovině obrazu
druhého, kde se může nacházet projekce z2. Tuto skutečnost je možné využít pro
robustní a potenciálně velmi jemné hledání korespondenčních bodů. Nejběžnějším
způsobem jak toto realizovat je pomocí tvorby disparitní mapy nad rektifikovanými
snímky.

Cílem rektifikace je deformace vstupního páru snímků tak, aby všechny epipo-
láry byly vzájemně rovnoběžné a tvořily řádky obrazu, a navíc aby korespondenční
epipoláry v rámci dvojice snímků byly vždy na stejném řádku.3 Běžně používané
metody jsou lineární [30] a polární rektifikace [81]. Metoda lineární rektifikace pou-
žívá pro srovnání epipolárních přímek dvourozměrné projekční transformace, které
namapují epipóly na obou obrazech do bodu v nekonečnu. Tato metoda selhává ve
chvíli, kdy se alespoň jeden epipól nachází uvnitř hranic obrazu. Tento problém řeší
tzv. polární rektifikace, která původní obrazy deformuje pomocí dvojice transfor-
mací rovin obrazu do polárního souřadného systému se středy v epipólech (viz Obr.
3.4).

Vyhledat korespondenční body v rektifikovaném páru obrazů je ve srovnání s
obecným případem snazší úkol – korespondence pro každý bod v jednom obraze se
ve druhém snímku totiž může nacházet výhradně jen na stejném řádku. Výsledkem
takového hledání je tzv. mapa disparity [40], což je šedotónový obraz, jehož „jasové“
hodnoty reprezentují vzdálenost v rámci vodorovné osy ke korespondenčnímu bodu.
Pro samotné hledání se využívá kritérií pro porovnání podobnosti se vzorem, např.
kritéria společné informace [33].

3Koncepčně samozřejmě nic nebrání tomu rektifikovat epipoláry ve směru sloupců obrazu či
libovolného jiného směru, ale běžně se používají výhradně řádky.
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Obr. 3.4: Příklad polární rektifikace

Uzavřeme tímto problematiku epipolární geometrie a přejděme k problematice
trifokální geometrie, tedy vztahu tří obrazů stejné scény (viz Obr. 3.5).

Obr. 3.5: Trifokální geometrie [30]

Matematicky lze k definici této geometrie vyjít z představy tří vzájemně závislých
epipolárních geometrií, resp. dvou nezávislých. Algebraickou reprezentací trifokální
geometrie je tzv. trifokální tenzor, což je tenzor se dvěma kontravariantními indexy a
jedním kovariantním indexem 𝒯 𝑗𝑘

𝑖 . Základní vztah bodových korespondencí je udán
následující rovnicí:
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𝑥𝑖𝑦𝑗𝑧𝑘𝜖𝑗𝑞𝑠𝜖𝑘𝑟𝑡𝒯 𝑞𝑟
𝑖 = 0𝑠𝑡 (3.35)

Kde 𝑥𝑖 jsou souřadnice bodu v z1, 𝑦𝑗 jsou souřadnice bodu v z2, 𝑧𝑘 jsou sou-
řadnice bodu v z3 a 𝜖𝑖𝑗𝑘 je operátor, jenž v tenzorové notaci představuje vektorový
součin dvou vektorů – na základě kombinace hodnot indexů nabývá jedné hodnoty
z množiny {−1, 0, 1}.

Pro výpočet trifokálního tenzoru za pomoci bodových korespondencí je třeba jich
znát alespoň šest a výsledná geometrie bude nedegenerovaná, jen pokud jednotlivá
centra projekce budou nekolineární.

Důsledky známé trifokální geometrie jsou například: znalost jednoho bodu defi-
nuje přímky ve zbývajících obrazech, na nichž se korespondenční body musí nachá-
zet, a znalost souřadnic projekce prostorového bodu ve dvou snímcích určí souřadnice
ve třetím obraze jednoznačně.

Obdobným způsobem lze definovat vzájemný vztah čtyř snímků stejné scény –
kvadrofokální geometrii. Algebraickým vyjádřením tohoto vztahu je kvadrofokální
tenzor 𝒬𝑝𝑞𝑟𝑠, který má čtyři kontravariantní indexy. Rovnice vázající bodové kore-
spondence vypadá následovně:

𝑤𝑖𝑥𝑗𝑦𝑘𝑧𝑙𝜖𝑗𝑝𝑎𝜖𝑗𝑞𝑏𝜖𝑘𝑟𝑐𝜖𝑙𝑠𝑑𝒬𝑝𝑞𝑟𝑠 = 0𝑎𝑏𝑐𝑑 (3.36)

Kde 𝑤, 𝑥, 𝑦, 𝑧 jsou souřadnice korespondenčního bodu v z1−4.
Jednoznačně je možné tento tenzor definovat pomocí šesti bodových korespon-

dencí a pro nedegenerovanou variantu je třeba, aby jednotlivá centra projekce byla
nekoplanární.

Uzavřeme popis algebraických reprezentací vícepohledových geometrií. Je samo-
zřejmě možné definovat i reprezentace vyšších řádů, tenzory popisující vztah pěti
a více pohledů, ale jejich praktická přínosnost je nízká a dominantní názor je, že
nevýhody převyšují nad výhodami [30]. Už i význam trifokálního a kvadrofokálního
tenzoru je v reálných aplikacích ve srovnání s epipolární geometrií výrazně nižší, jak
můžeme vidět na experimentech popsaných v publikaci [42], kde je ukázáno, že tri-
fokální vazby nevedly v aplikacích estimace trajektorie kamery na základě bodových
korespondencí ke statisticky významnému zvýšení přesnosti či stability, ale jen ke
zvýšení výpočetní náročnosti.

V reálných aplikacích, kde je třeba provést rekonstrukci prostředí z rozsáhlé
množiny snímků, se využívá především metod založených na optimalizaci grafu,
které se často v rámci této problematiky označují termínem Bundle Adjustment
(BA). Tyto metody jsou z hlediska teorie shodné s těmi popsanými v teoretické
části (kap. 2.6). Konkrétní implementační detaily jsou většinou zaměřeny na zvýšení
robustnosti nebo výpočetní náročnosti a jsou popsány zde [99].
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Význam doposud představených konceptů je především ve vazbě bodových ko-
respondencí a projekčních matic, tedy z hlediska SLAM algoritmů vazby vedoucí
k umožnění lokalizace (vyjma Bundle Adjustment, které většinou sdružuje lokali-
zaci i rekonstrukci dohromady). Řešení problému mapování je zde reprezentováno
estimací hodnoty vektoru X představující bod mapovaného prostoru promítnutý do
pozorování z1:N. Tento proces je většinou označovaný jako triangulace.

Matematicky jde vlastně o zpracování množiny uspořádaných dvojic pozorování
estimovaného bodu a příslušných projekčních matic do formy odhadu:

X̂ = triag
(︁
{z1,P1}, {z2,P2}, · · · , {zN,PN}

)︁
(3.37)

Představíme si dva koncepty triangulace: lineární triangulaci a nelineární trian-
gulaci. Lineární triangulace využívá zákonitosti homogenních souřadnic
(z⊤

i |1)⊤ × Pi(X⊤|1)⊤ = 0. Roznásobením této rovnice dostáváme pro každou uspo-
řádanou dvojici {zi,Pi} systém třech rovnic o třech neznámých, ale jen dvě rovnice
jsou lineárně nezávislé. Agregací koeficientů nezávislých rovnic vycházejících ze všech
předložených uspořádaných dvojic do jediné matice se dostáváme k následujícímu
systému rovnic:

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑥1p3⊤
1 − p1⊤

1

𝑦1p3⊤
1 − p2⊤

1
...

𝑥Np3⊤
N − p1⊤

N

𝑦Np3⊤
N − p2⊤

N

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
⎛⎝X

1

⎞⎠ = 𝜖 (3.38)

Kde p𝑘
i je vektor s hodnotami prvků k-tého řádku matice Pi a 𝜖 je vektor od-

chylek, který je třeba minimalizovat.
Snaha o nalezení hodnoty X, která minimalizuje odchylky ve smyslu nejmenších

čtverců 𝜖𝑇𝜖 vede na lineární homogenní úlohu nejmenších čtverců4, kterou je možné
řešit pomocí singulární dekompozice matice vah a následné normalizace výsledného
vektoru.

Lineární triangulace ale nevede k výsledkům optimálního z hlediska žádné běžně
používané optimalizační techniky. Za přítomnosti šumu je třeba pro výsledek opti-
mální z hlediska běžných kriteriálních funkcí (například metody maximální věrohod-
nosti) minimalizovat nelineární kritérium, a tedy přistoupit k triangulaci nelineárně:

𝜖 =
𝑁∑︁

𝑖=1
d(zi,PiX) (3.39)

Kde d(·) je metrika zvoleného kritéria.
4Je samozřejmě možné využít měřítkovou konstantu 1 přidanou k vektoru X k převedení úlohy

na běžné nejmenší čtverce, ale kvůli stabilitě výpočtu se podobný postup nedoporučuje. [30]
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Nelineární triangulace v závislosti na učiněných předpokladech může, ale nemusí,
mít analytické řešení. V případě, že je třeba přistoupit k řešení numerickému, před-
stavuje lineární triangulace poměrně spolehlivou metodu pro získání počátečního
odhadu.

Za přítomnosti šumu je přesnost triangulace výrazně závislá vzájemné interpozici
středů projekce {C1, · · · ,CN} a rekonstruovaného bodu X. Existuje zde jeden sin-
gulární případ, kdy rekonstrukce není matematicky možná, a to, když jsou všechny
tyto body (jak centra tak X) kolineární. Navíc čím blíže jsou tyto body kolinearitě,
tím je rozptyl odhadu polohy triangulovaného bodu vyšší, jak znázorňuje ilustrace
3.6 pro případ stereorekonstrukce.

Obr. 3.6: Rozptyl triangulačního odhadu [30]

Posledním tématem zmíněným v rámci této podkapitoly je téma kalibrace ka-
mer [109], tedy apriorní nalezení parametrů projekční matice, které jsou v průběhu
dalšího snímání stabilní. V monokulárním případě jde pouze o hodnoty matice K a
případné parametry nelineárního zkreslení (tzv. vnitřní parametry kamery). U pev-
ných soustav kamer (například stereo pár) jde navíc i o vzájemnou relativní polohu
těchto kamer.

Kalibrace je koncepčně založena na pořízení a zpracování snímků referenčního
objektu (viz Obr. 3.7). Nejčastěji se setkáváme s 2D referenčním objektem (specificky
v drtivé většině případů šachovnicí), méně často pak s 3D referenčním objektem
(například zlomenou šachovnicí), ale kalibrační rovnice je možné odvodit i pro 1D
referenční objekt (soustavu úseček) [109].

Nasnímáním referenčního objektu získáváme množinu uspořádaných dvojic pří-
slušejících obrazových a prostorových souřadnic {zi,X}. V okamžiku kdy těchto
dvojic máme dostatečné množství k jednoznačnému určení transformace mezi nimi,
můžeme realizovat kalibraci kamery. U 3D objektu je možné určit parametry kamery
z jediného snímku. Pro 2D objekt je třeba vytvořit alespoň tři snímky s různou rela-
tivní polohou kamery a objektu. Obecně je ale vhodné, aby byl kalibrační problém
silně předefinovaný, kvůli redukci vlivu pozorovacího šumu.
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Obr. 3.7: Příklady kalibračních objektů

Pro případy, kdy apriorní kalibrace není možná, např. proto, že je zpracová-
vána dříve nasnímaná sekvence před níž kamera nebyla zkalibrována, je možné vy-
užít technik autokalibrace. Tyto techniky jsou založeny na určitém předpokladu o
vzájemných vlastnostech estimovaných parametrů. Ty nejběžnější jsou: konstantní
parametry kamery nebo známý poměr stran a skew. [30]

3.5 Snímače hloubky pole
V této podkapitole jsou podrobněji rozebrány snímače, které z hlediska výše uvede-
ného kategorizačního systému spadají do kategorie IV. Jsou to tedy ta zařízení, která
dokáží produkovat pozorování reprezentující geometrické uspořádání okolního pro-
středí. Typicky (ne však vždy) jde o snímače aktivní, a tedy informaci o uspořádání
prostředí získávají na základě odezvy na jimi produkovaný signál. Nejprve jsou zde
rozebrány konkrétní komerčně dostupné typy snímačů a fyzikální podstata principu,
na němž jsou založeny. Následující část podkapitoly poté obsahuje popis několika
algoritmů, které jsou typicky využívány v aplikacích SLAM s těmito snímači.

V rámci rozboru používaných komerčně dostupných snímačů spadajících do této
kategorie se podíváme na dva typy zařízení: laserové skenery a 3D kamery. Oba typy
spadají do oblasti aktivních snímačů.

Laserové skenery jsou zařízení využívající k měření struktury prostředí lasero-
vých paprsků vysílaných v různých směrech a sledováním vlastností jejich zpětného
odrazu. Konstrukční aspekty vedou u běžně dostupných snímačů k tomu, že každý
sledovaný směr nemá vlastní laserový dálkoměr, ale laserový zdroj je spolu s de-
tektorem buď rotován nebo jsou paprsky rozmítány pomocí pohyblivého zrcátka. K
zjištění vzdálenosti se využívá znalosti konečné rychlosti šíření světla, a to buď měře-
ním rozdílu času mezi vysláním laserového pulsu a detekcí jeho odrazu (tzv. TOF),
nebo měřením fázového rozdílu mezi vysílaným laserem a detekovaným odrazem
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[79, 85]. Případně některé snímače využívají geometrické vlastnosti šíření laserového
paprsku a technik aktivní triangulace.

První se podíváme na snímače, které pro detekci vzdálenosti překážky používají
měření časového rozdílu mezi vyslaným laserovým pulsem a detekcí jeho odrazu.
Běžně jsou tyto snímače označovány zkratkou TOF (time of flight ligth). Princip a
matematický převod časového zpoždění na odhad vzdálenosti je prostý:

𝑙 = Δ𝑡
2𝑣 (3.40)

Kde Δ𝑡 je časová prodleva mezi vysláním pulsu a detekcí jeho odrazu a 𝑣 je
rychlost šíření světla v daném prostředí.

Na tomto fyzikálním principu jsou založeny tzv. lidary. Jako příklad komerčně
dostupných snímačů uveďme produkty firmy Velodyne [101] (viz Obr. 3.8), velmi
často používané v kontextu autonomní navigace mobilních zařízení, konkrétně au-
tonomně řízených automobilů.

Obr. 3.8: Lidar, Velodyne HDL-64E [101]

Dále se podívejme na snímače měřící vzdálenost na základě fáze. Jsou také prin-
cipiálně založeny na skutečnosti, že se světlo šíří konečnou rychlostí a jeho letem k
překážce a odrazem zpět ke snímači vzniká zpoždění paprsku, ale navíc se u vysí-
laného laseru předpokládají jisté vlnové vlastnosti. Srovnáním vlnových vlastností
vysílaného a přijímaného světla je možné dojít k tomu, že zpoždění přijímaného
světla dané vzdáleností překážky je úměrné jeho fázovému posunu. I když samo
světlo z fyzikálního hlediska vykazuje vlnové vlastnosti, tak použití právě těchto
vlastností ve snímačích určených pro SLAM aplikace naráží na základní limitaci to-
hoto přístupu a to, že fázové zpoždění je úhlová veličina, a je tedy většinou možné
ji jednoznačně určit maximálně na intervalu o velikosti 360° resp. 2𝜋 rad. Mimo
tento určený interval se projevy fázového posunu periodicky opakují [79]. Výpočet
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vzdálenosti je možné definovat následovně:

𝑙 = Δ𝜑𝜆
4𝜋 + 𝑘𝜆

2 (3.41)

Kde 𝑘 je neznámé přirozené číslo, které je třeba určit apriorně.
Tato limitace v důsledku způsobuje, že lze měřit vzdálenosti o velikosti polo-

viny vlnové délky – vlnění způsobené oscilací vektorů magnetického toku a intenzity
elektrostatického pole mající ve vzduchu pro běžně používané laserové paprsky vl-
novou délku v řádu stovek nanometrů je tedy pro zachycení geometrické struktury
prostředí v řádech jednotek až desítek metrů nevhodné. V reálných aplikacích bývá
tedy světelný parsek modulován tak, aby vlnová délka modulace odpovídala požado-
vanému rozsahu snímače. Modulační frekvence bývá v řádu jednotek až desítek MHz.
Pro zvýšení odolnosti vůči šumu bývají některé lasery modulovány neharmonickým
průběhem představujícím digitální kód.

Příkladem senzorů založených na tomto principu jsou laserové skenery nabízené
firmou Z+F [110] (viz Obr. 3.9).

Obr. 3.9: Laserový scanner měřící fázový posun, Z+F IMAGER 5016 [110]

Poslední možnost využití laseru pro snímání struktury pevných předmětů okol-
ního prostředí je postavená na využití geometrické optiky a vyžaduje detektor schopný
snímat směrovou charakteristiku odraženého laseru. Laser a detektor jsou vzájemně
umístěny tak, aby laserový paprsek neprotínal střed projekce detektoru. Hloubku
bodu lze pomocí trigonometrie dopočítat z detekovaného úhlu, kterým se odražené
světlo šíří směrem k detektoru viz Obr. 3.10.

Typicky jsou tyto snímače k dispozici v konfiguracích: bodový laser s řádkovým
detektorem nebo liniový laser s plošným detektorem. V rámci rešerše nebyl nale-
zen komerčně dostupný přístroj, který by na základě triangulace laserového paprsku
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Obr. 3.10: Profilometr [65], princip aktivní triangulace

(např. promítáním mřížky tvořené body či liniemi) prováděl rekonstrukci 3D struk-
tury prostředí, ale je dostupná celá řada snímačů pro průmyslové aplikace vyžívající
2D skeneru, např. snímače od firmy Micro-epsilon [65].

Volně přejděme od laserových snímačů ke snímačům označovaných jako 3D ka-
mery. Velmi podobné snímačům založeným na triangulaci laserového paprsku jsou
snímače využívající strukturované světlo. Také principiálně vyžívají aktivní triangu-
laci, jen je do scény promítán nějaký vhodně zvolený a předem známý vzor, jehož
deformace v obraze je daná hloubkou scény.

Nejznámějším snímačem této skupiny přinejmenším v kontextu algoritmů SLAM
je senzor Kinect, vyvinutý firmou Microsoft [73]. Tento senzor promítá do scény
množinu pseudonáhodně rozmístěných bodů v infračerveném spektru (viz Obr 3.11).
Tento vzor je snímačem pozorován pomocí IR kamery, na základě čehož je možné
dopočítat hloubkovou mapu.

Obr. 3.11: Kinect, vzor bodů promítaný snímačem do scény [34]

Obdobně jako u laserů, tak i u kamerových snímačů lze využít modulovaného

92



světla ke zjištění hloubky scény. Měření je shodně založeno na měření fázového roz-
dílu mezi světlem emitovaným a detekovaným po odrazu od prostředí.

Příkladem snímače založeného na tomto principu je snímač Swiss Ranger SR4000
[64], viz Obr. 3.12.

Obr. 3.12: Swiss Ranger SR4000 [64]

Dalším snímačem, který je třeba za jistých okolností zařadit do této skupiny, je
paradoxně i soustava běžných kamer. Jsou-li pro kamery známy kalibrační údaje,
je možné vyhledat korespondeční body, např. pomocí mapy disparity, a tak využít
binokulární vodítka k realizaci rekonstrukce scény. Pokud SLAM algoritmus zpra-
covává až tuto lokální rekonstrukci, spadá množina kamer právě do této kategorie,
pokud by ale byl zpracováván přímo obrazový signál, bude množina kamer spadat
do předchozí kategorie III.

Nejpoužívanější konfigurací kamer je v tomto ohledu bezpochyby dvojice kamer s
alespoň přibližně rovnoběžnými optickými osami, tzv. stereopár. Je možné ho snadno
zkonstruovat z dvojice kamer nebo je dostupný i jako samostatné zařízení, např.
kamera Bumblebee 2 [9] (viz Obr. 3.13).

Obr. 3.13: Kamerový stereopár Bumblebee 2 [9]
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Posledním rešeršovaným snímačem je již výše (kap. 3.4) zmíněná pleoptická
kamera, která podobně jako kamerový stereopár do kategorie IV. spadá za před-
pokladu, že SLAM algoritmem je zpracováváno pozorování již předzpracované do
podoby hloubkové mapy.

Uzavřeme tímto výpis konkrétních typů v úvahu vzatých snímačů a přesuňme se
k aspektům SLAM algoritmů, které jsou této skupině snímačů vlastní. Z úvah a re-
šerše byly úmyslně vyjmuty některé snímače, které by do této skupiny sice spadaly,
ale oblastí svého použití nespadají do oblasti prostředí interiéru budov, a tak se do-
stávají mimo hlavní záběr této práce. Jsou to například snímače sledující mechanické
vlnění prostředí, jako je například sonar nebo snímače založené na měření elektro-
magnetického záření vlnových délek nekategorizovaných jako světlo, tedy například
radary.

Vzhledem k tomu, že výsledkem pozorování snímačů z této skupiny je lokální
rekonstrukce prostředí v souřadném systému daného snímače, tak myšlenkový po-
stup vedoucí k představě zpracování této informace ve smyslu SLAM algoritmů je
poměrně přímočarý. Lokalizace spočívá v nalezení orientace pozorování, které vede
k optimálnímu překryvu (registraci) aktuálních dat s doposud vytvořenou mapou.
Akce mapování spočívá v úpravě parametrizace mapy tak, aby obsahovala informace
o právě pozorované struktuře, tedy optimalizaci stávající struktury a inicializaci
prvně pozorovaných částí.

Zatímco u kamer jsou dominantně užívané metody pro sledování relace mezi
jednotlivými pozorováními založené na trasování významných bodů, tak u 3D re-
konstrukcí je tomu jinak. Existují sice metody jak pro detekci, tak pro deskripci vý-
znamných bodů pocházejících z prostorového modelu prostředí, např. [92], nicméně
se pro registraci modelů využívá spíše technik založených na minimalizaci rozdílů
mezi modely. Nejběžnější je v tomto kontextu metoda Iterrative closest point (ICP)
[7], resp. některá z jejích modifikací.

Původní metoda ICP se v zásadě skládá ze dvou periodicky se opakujících se
akcí. Mějme dvě množiny bodů m = {m1,m2, · · · ,mM} a z = {z1, z2, · · · , zN}.
První akcí je nalezení nejbližšího bodu z m pro každý bod z, tedy:

Ck =

⎧⎨⎩arg min
mi∈m

(︂
d

(︁
mi,Tk(z1)

)︁)︂
, · · · , arg min

mi∈m

(︂
d

(︁
mi,Tk(zN)

)︁)︂⎫⎬⎭ (3.42)

Druhou akcí je nalezení transformace minimalizující vzdálenost mezi nalezenými
korespondenčními body:

x̂k+1 = arg min
x

𝑁∑︁
𝑖=1

d
(︁
Ci,Tk(zi)

)︁
(3.43)

Kde x̂k+1 je aktualizovaný odhad parametrizace stavu pozorovatele.
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Vyhledávání nejbližších bodů v rámci první akce každého algoritmu je většinou
tím výpočetně náročnějším krokem. Tato výpočetní náročnost ale může být opti-
malizována například využitím hierarchických stromových struktur, jako jsou k-d
stromy.

V rámci druhého kroku je vypočten přírůstek k rigidní transformaci, která je
výsledkem ICP. Akumulace přírůstků rotační matice R a translačního vektoru t je
realizována následovně:

(Rk|tk) = (I|0)
𝑘∏︁

𝑖=0

⎛⎝ΔRi Δti

0 1

⎞⎠ (3.44)

Kde (ΔR0|Δt0) reprezentuje počáteční odhad rigidní transformace mezi m a z.
Přírůstky rotační matice ΔR a translačního vektoru Δt jsou v rámci druhého

kroku algoritmu vypočteny na základě metody nejmenších čtverců. Aplikace této
metody vede k odvození vztahů vycházejících z aritmetických průměrů C̄k, z̄k a
singulární dekompozice křížové kovarianční matice Σk:

C̄k = 1
𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

Ck,i z̄k = 1
𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

Rk−1zi + tk−1 (3.45)

Σk = 1
𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

(Ck,i − C̄k)(Rk−1zi + tk−1 − z̄k)⊤ (3.46)

Kovarianční matici Σk rozložíme pomocí singulární dekompozice na součin Σk =
UkSkV⊤

k a přírůstky vyjádříme pomocí následující dvojice rovnic:

ΔRk = UkV⊤
k (3.47)

Δtk = C̄k − ΔRkz̄k (3.48)

Bohužel tato základní metoda ICP, ač dobře nastiňuje obecný koncept, vykazuje
praktické nedostatky způsobující nevhodné chování v případě, že registrovaná mno-
žina z obsahuje body, které nemají smysluplnou korespondenci v datech, vůči nimž
je registrována m, nebo vychází ze špatného počátečního odhadu, proto se v prak-
tický aplikacích v rámci druhého kroku využívá různých technik robustní estimace.
Mezi ty běžné patří tzv. „worst rejection“ [88], tedy odstranění části korespondencí
s největší vzdáleností z množin ještě před výpočtem, nebo váhovací techniky, kdy
je bodům, které vykazují vyšší vzdálenost než ostatní, přiřazena nižší váha, a mají
tak nižší vliv na výslednou estimaci. Váhu je možné nastavovat nějakou vhodnou
heuristikou (například nepřímo úměrně k průměrné/maximální vzdálenosti) nebo s
využitím váhovacích funkcí h-estimátorů [24].
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4 Fúze dat – řešení problému
Jak už je zmíněno v předchozí kapitole, po teoretickém rozboru koncepčních mož-
ností realizace SLAM algoritmu na základě fúze dat z vícero různých snímačů padlo
rozhodnutí věnovat úsilí jednomu konkrétnímu speciálnímu případu. Je to případ,
který je v kapitole 3.2 označen jako kolektivní mapování, a který je charakteris-
tický tím, že informace z pozorování všech snímačů je v nějaké formě využita pro
optimalizaci jedné společné reprezentace mapy m[com].

Tato kapitola se nejprve v rámci první podkapitoly věnuje podrobnějšímu roz-
boru aspektů tohoto speciálního případu, další podkapitoly se následně věnují speci-
fickým eventualitám tohoto případu – vlivu předefinovaného pozorování na stabilitu
a konvergenci SLAM algoritmu a detekci geometrických entit.

Náplň podkapitol, a především grafické ilustrace jsou založeny na článcích, jichž
jsem hlavním autorem, a tak zároveň dokumentují mou publikační činnost v oblasti
tématu dizertace.

4.1 Obecný náčrt algoritmu
Zpracování pozorování ze snímače ve smyslu speciálního případu označeného jako ko-
lektivní mapování je obecně dané rovnicemi 3.20 a 3.21. Z praktického hlediska tyto
rovnice nevedou k jednoznačné definici dat zpracovávajícího algoritmu, ale jistým
způsobem množinu možných algoritmů omezující a specifikují. V této podkapitole
jsou představeny charakteristické aspekty, které budou tyto algoritmy vykazovat.

Podívejme se prvně na doposud vágně definovanou parametrizaci společné mapy
m[com]. Musí jít o parametrizaci vlastnosti mapovaného prostředí, již jsou schopny
využívat a navíc za běžných okolností k její estimaci efektivně přispívat všechny
použité snímače. Ač touto definicí by typ mapy měl být závislý na konkrétních
případech (aktuální množině typů použitých snímačů), tak pro potřeby následující
obecnější rozpravy předpokládejme, že množina snímačů obsahuje archetypy spada-
jící z hlediska výše uvedeného členění (kap. 3.3) do skupiny III. a IV., např. kameru
měřící směrovou charakteristiku světla, které je emitované prostředím (kap. 3.4), a
maticový snímač hloubky pole měřící vzdálenost nejbližší pevné překážky v množině
směrů (kap. 3.5). Konkretní příklad takových dat z takovéto množiny snímačů mů-
žeme vidět na následujícím obrázku Obr. 4.1, který představuje data k jednomu z
úvodních experimentů provedených v tématu této dizertační práce. Celý experiment
je popsaný v publikaci [49].

Je zřejmé, že společná část mapy m[com] nemůže ani částečně obsahovat informaci
o prostředím emitovaném světle, protože druhý snímač tuto veličinu nesnímá, ale
oba snímače, jak kamera, tak i snímač hloubky pole, nesou informaci o prostorové
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Obr. 4.1: Fúze nezkalibrované stereo rekonstrukce a 3D modelu [49] – vstupní data

poloze jisté diskrétní množiny bodů tvořících strukturu prostředí. Zatímco u snímače
hloubky pole jsou to body z perspektivy snímače rovnoměrné (pravděpodobně ekvi-
angulární) mřížce, tak u dat z kamery jsou to body, které jsou z hlediska průběhu
jasové funkce tzv. „významné“, tedy převážně jde o obrazy rohů, případně samo-
statných teček. Nicméně, ač by to bylo nasnadě, tak přímo body z těchto množin
nemohou být bez dalších předpokladů společnou parametrizací, sic z pohledu prav-
děpodobnostní teorie je hodnota pravděpodobnosti, že by se množiny těchto 3D
bodů, byť jen v jediném bodě protínaly, nulová, proto je jednou z hlavních myšlenek
této práce návrh, který za účelem stanovení co nejobecnějšího konceptu společné
mapy myšlenkově přechází od snahy parametrizovat konkrétní pozorované elementy
prostředí ke snaze estimovat funkční závislost, která polohu těchto elementů váže.
Jde o fundamentální stěžejní myšlenku navrhované koncepce společné mapy, a proto
je shrnuta a zdůrazněna následující větou:

Realizace konceptu společné mapy není obecně možná na základně mapování ko-
nečné množiny diskrétních bodových elementů pozorování, ale je možná mapováním
vazeb mezi těmito elementy.

Koncept vazeb mezi elementy pozorování lze na dříve definovanou teorii navázat
úpravou modelu pozorování, a to konkrétně přidáním zobrazení společné části mapy
m[com] a 𝑘-tému snímači příslušného partikulárního zbytku m[𝑘] do čistě abstraktní
reprezentace mapy m[𝑘]

par, která by se dala chápat jako mapa obsahující výhradně
veličiny, jež je možné 𝑘-tým snímačem pozorovat:

{m[com],m[𝑘]} → m[𝑘]
par (4.1)

Označíme-li toto zobrazení jako funkci gk(·), tak nový specifický model pozoro-
vání bude vypadat následovně:

z[k]
ik = h

(︂
xik , gk(m[com],m[𝑘])

)︂
(4.2)

Zmíněné vazby mezi bodovými elementy pozorování lze intuitivně chápat jako
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spojitou (případně po částech spojitou) funkci, která v nejzákladnějším možném po-
jetí přiřazuje každému bodu z mapovaného prostoru informaci, zda daný bod je, či
není součástí geometrické struktury prostředí. Pojem struktura prostředí můžeme v
tomto případě definovat jako rozhraní mezi volným prostorem a pevnou překážkou.
Jde tedy o prostorový objekt, jemuž náleží abstraktní množiny diskrétních bodů
tvořících vstup pozorovacích funkcí, a zároveň i o ideální, ale prakticky neestimova-
telnou kvantitu představující prostředí, jejíž aproximace je cílem mapování.

Tyto návrhy vznikly při analýze výsledků experimentu zaměřeného na fúzi dat z
dvojice snímků pořízených nezkalibrovanou kamerou a 3D skenu pořízeného pomocí
lidaru [49]. Při implementaci se totiž ukázalo, že automatické hledání společných
významných bodů kamerových snímků a stereo rekonstrukce je náročné a nespoleh-
livé a experiment vedl k uspokojivému výsledku až využitím metody ICP [7], které
vedlo ke kompenzaci rekonstrukční nejednoznačnosti stereorekonstukce. Výsledek je
možné vidět na Obr. 4.2.

Obr. 4.2: Fúze nezkalibrované stereo rekonstrukce a 3D modelu [49] – výsledek

Problematická část tohoto řešení tohoto experimentu je naivní využití silně ne-
symetrického rozložení spolehlivosti dat pozorování – data z lidaru jsou zde vlastně
považovány za referenční. Dalo by se tedy namítnout, že nejde ani tak o fúzi dat,
jako spíše o registraci obrazových dat vůči 3D modelu. Dále i algoritmus ICP má
na data a jejich vzájemné uspořádání registrovaných množin předpoklady, které by
měly být naplněny pro správnou funkci. Tyto předpoklady jsou navíc stanoveny
poměrně vágně (např. překrytí registrovaných množin musí být dostatečné, dobrý
počáteční odhad) a jen obtížně bychom stanovovali explicitní předpis.

98



Zmíněná parametrizace struktury prostředí jako realizace m[com] je za předpo-
kladu apriorně neznámého prostředí s obtížností hraničící s nemožností realizova-
telná pomocí jediného předem definovaného modelu. Návrh představovaný v této
práci předpokládá konstrukci této obecně zakřivené plochy pomocí po částech spo-
jité funkce. Představíme-li si tedy například, že modelovaným strukturním elemen-
tem bude výhradně model trojúhelníkového rovinného elementu, bude reprezentace
prostředí analogická k ukládání 3D modelů ve formátu STL. Obecná myšlenka ne-
předpokládá žádné konkrétní požadavky na modelované části struktury, jako je na-
příklad bezprostřední návaznost modelů na sebe. Tyto konkretizace jsou ponechány
v režii požadavků konkrétní aplikace.

V souhrnu je tedy navrhovaný a vyvíjený algoritmus zaměřen na modelování spo-
lečné mapy reprezentující ty povrchy pevných překážek, které bezprostředně hraničí
z volným prostorem. Je navrhováno tuto společnou mapu definovat po částech, tedy
množinou různých partikulárních modelů. Následující podkapitoly jsou dále zamě-
řeny na experimentální ověření a konkrétní implementace specifických částí tohoto
konceptu.

4.2 Vazby definující strukturu prostředí
V této podkapitole jsou představeny vlastními silami odvozené a testované rea-
lizace parametrizační funkce g(·). Testování probíhalo formou experimentů, které
byly realizovány za účelem prozkoumání vlivů uvedených parametrizací na kvali-
tativní vlastnosti SLAM algoritmů. Tyto konkrétní experimenty jsou provedeny s
předpokladem apriorně známého tvaru funkce g(·) a jejich výsledky a závěry jsou
též obsahem této podkapitoly.

Následující text popisuje celkem tři testované druhy vazeb. První testované vazby
jsou lineární a následující dva druhy jsou už definovány pomocí nelineárních rovnic
– nejdříve v rovinně a následně v prostoru.

Všechny experimenty jsou realizovaný na simulovaných virtuálních datech, jed-
nak kvůli snadnému zajištění konzistence předpokládaných a skutečných modelů,
a pak také kvůli možnosti odstranění některých problémů, jako je třeba problém
korespondenční. Navíc všechny experimenty představují SLAM bez modelu pohybu
– odometrická data nebyla ani generována, natož pak použita.

Prezentace metodiky a dosažených výsledků je vždy striktně v souladu s publi-
kovanými verzemi, takže například hned první představená parametrizace obsahuje
část, kterou lze v současnosti považovat za důsledek špatné úvahy. Na druhou stranu
zde uvedené závěry se mohou od těch publikovaných odlišovat. Jednak je to způ-
sobeno jistým osobním odborným pokrokem od času publikace, a jednak zde jsou
závěry zasazeny do kontextu celé dizertace. Podobně to platí i o značení jednotlivých
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veličin – ve specificky úzkotématicky založených publikacích bylo možné použití jed-
noduššího značení, ale v zájmu zachování konzistence tohoto dokumentu jsou i zde
dodržovány dříve definované zásady a symboly.

4.2.1 Lineární vazby

Začněme tedy experimentem předpokládajícím lineární vazby mezi pozorovanými
elementy. Z hlediska časového zasazení jde o zcela první experiment, který byl v
práci v rámci konceptu vazeb mezi elementy realizován, a i proto je zaměřen na jeho
naprosté základy. Viděno z praktického kritického hlediska je poměrně vzdálen od
předpokladů, které by byly přijatelné pro SLAM algoritmus aplikovaný na reálná
data. Nicméně, ač bychom konkrétní příklad soustavy, kterou lze touto simulací
aproximovat, hledali jen s obtížemi, tak teorie představuje fundamentální základy
vyvíjeného konceptu. V celé šíři je experiment publikován v [50].

Mějme apriorní znalost, že skutečná hodnota parametrizace mapy m je vázána
(nikoliv však definována) soustavou lineárních rovnic:

Am = b (4.3)

Kde A je obdélníková matice a b je vektor, které spolu představují koeficienty
nedodefinovaného systému rovnic, a jejichž hodnoty jsou v tomto experimentu apri-
orně známé.

Parametrizace společné mapy m[com] v tomto konceptu nachází místo jako vektor
volných parametrů definujících unikátní řešení této soustavy. Partikulární parame-
trizace příslušná specifickému snímači se zde nevyskytuje.

m = g(m[com]) = A+b + 𝒩 Am[com] (4.4)

Kde 𝒩 A je matice definující pravý nulový prostor matice A a ofsetový vektor
daný součinem A+b může být libovolné řešení vyhovující soustavě rovnic. V uvede-
ném případě je použita Moore–Penroseova pseudoinverze matice A označená jako
A+.

I zvolená pozorovací funkce je lineární. Jediný stav pozorovatele, který má vliv
na pozorování, a proto jediný, který je modelován, je pozorovatelova poloha. Princi-
piálně jde o prostou translaci mapy do souřadného systému, v němž je pozorovatel
počátkem.

zk,i = h(xi,mk) + v =
(︁
I|ti

)︁ ⎛⎝mk

1

⎞⎠ + v (4.5)

Kde ti je vektor translace, který je v tomto případě jedinou složkou vektoru xi.
Hodnota tohoto vektoru je určena tak, aby pozorovatel vykonával pohyb po kružnici
s poloměrem 0.75 jednotky prostředí a středem v počátku.
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Jako estimátor byl použit Kálmánův filtr bez modelu pohybu odvozený v kap.
2.3.2. Odvozeny, a pro účely experimentu také implementovány, byly tři varianty,
které se liší ve způsobu využití vazeb.

První varianta je referenční a známé vazby ignoruje. Rekurentně odhaduje tedy
přímo hodnotu vektoru m na základě odhadu z předchozího kroku m̂i−1 a aktuálního
pozorování zi, a tím pádem odhad nemusí být řešením rovnice 4.3. Tato varianta je
značená jako „non-constraint“.

Druhá varianta, označená jako reduced, předem známé vazby využívá implicitně
tím, že pracuje výhradně s m[com]. Je ale bohužel nekorektní, protože při odvozování
rovnic pro výpočet aktuálního odhadu m̂[com]

i na základě dat odhadu z předchozího
kroku m̂[com]

i−1 a aktuálního pozorování zi byla udělána chyba při aplikaci podmínky
nezaujatosti odhadu a v důsledku této chyby odhad produkovaný touto variantou
není nezaujatý.

Po odvození druhé varianty byly pro kontrolu odvozeny rovnice pro výpočet
aktuálního odhadu m̂[com] vycházejícího z m̂i−1 a zi. Nicméně jak se ukázalo, ak-
tualizační rovnice po analýze nejsou s předchozí variantou kompatibilní. Toto bylo
mylně interpretováno jako jiný přístup k řešení, a tak z těchto odvozených rovnic
byla vytvořena třetí varianta, označená jako „full“ (bez jakékoliv spojitosti s kon-
ceptem plného SLAMU, viz kap. 2.1). Tato varianta by samozřejmě byla kvalitativně
zcela shodná se správně odvozenou variantou dvě.

Konkrétní odvození a vztahy jsou rozsáhlé a z větší části shodné s odvozením v
kap. 2.3.2, a tak je zde uveden pouze odkaz na původní publikaci [50].

Jak už bylo zmíněno, prostředí bylo simulováno virtuálně. Bylo tvořeno z 25 2D
bodů rozmístěných v rovnoměrné mřížce uvnitř čtvercové oblasti vymezené body
[−1; −1] a [1; 1].

Pomocí pozorovací funkce 4.5 byla nagenerována množina obsahující tisíc reali-
zací pozorování. Každé pozorování mělo různou polohu pozorovatele. Celá množina
byla přirozeně zatížena šumem. Konkrétně aditivním šumem normálního náhodného
rozložení s nulovou střední hodnotou a směrodatnou odchylkou o velikosti 0.3.

Celá množina byla třikrát zpracována, pokaždé pomocí jiné varianty algoritmu.
Výsledky jsou prezentovány nejprve vizualizací mapovaného prostředí po mapování s
předem danou vazbou tvořenou dvěma rovnicemi (počet řádků matice A, a zároveň
dimenzionalita vektoru b je dvě) v Obr. 4.3. Vizualizace zobrazuje jak skutečné, tak
estimované polohy bodů virtuálního prostředí a pozorovatele. Skutečné polohy (ty
použité při generování množiny pozorování) jsou vykresleny modrou barvou a esti-
mované jsou zobrazeny jinými barvami v závislosti na použité variantě estimačního
algoritmu – konkrétně zelenou non-constraint, purpurovou reduced a červenou full
varianta algoritmu. U estimovaných hodnot je mimo bodů představujících střední
hodnotu odhadu vyobrazen ještě rozptyl odhadu – pomocí tečkované/přerušované
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čáry je zobrazen 3𝜎 kvantil určený z kovarianční matice.

Obr. 4.3: Vizualizace [50]

Druhým prostředkem pro prezentaci dosažených výsledků jsou dvě dvojice grafů
vyobrazené na Obr. 4.4. Levá dvojice představuje průběh součtu diagonálních prvků
dvou kovarianční submatic v závislosti na počtu zpracovaných pozorování. První
submatice obsahuje prvky příslušné výhradně parametrizaci polohy (pravý z dvojice
grafů) a druhá prvky výhradě parametrizace mapy (levý z dvojice grafů). Tyto grafy
se přímo vážou k vizualizaci (Obr. 4.3), protože průběhy představují zpracování
množiny pozorování za využití dvou vazebních rovnic.

Pravá dvojice grafů představuje závislost konvergence součtu diagonálních prvků
(resp. hodnoty, do které se dostanou po zpracování celé množiny pozorování) na
počtu vazebních rovnic. Levý graf z dvojice opět představuje celkový rozptyl odhadu
mapy a pravý polohy pozorovatele. Tato závislost byla zkoumána na intervalu od
2 do 49 lineárně nezávislých rovnic – 50 a více rovnic nemá smysl, protože systém
daný vztahem 4.3 již nebyl nedodefinovaný a jakákoliv estimace by ztratila smysl.

Tímto se dostáváme k závěru. Nahlíženo na obsah článku [50] zpětně mám připo-
mínky jak k provedení, především už zmíněné chybné úvaze vedoucí k implementaci
nekorektní varianty označené jako reduced, tak k metodice, protože sledované prů-
běhy vycházejí z jediné realizace množiny pozorování, tak i k výběru pozorovací
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Obr. 4.4: Závislosti vykreslující vliv lineárních vazeb [50]

funkce, která je striktně lineární.
Nicméně i přes tyto připomínky je informace, kterou data z experimentu nesou,

jasná. Vazby mezi bodovými elementy pozorování redukují dimenzionalitu vektoru
parametrizace mapy. Při použití lineární pozorovací funkce a lineárních vazeb mají
tyto vazby na průběh SLAM algoritmu striktně pozitivní důsledek, a to nižší esti-
mační chybu jak ve smyslu estimace polohy, tak mapy. Chyba mapy, která běžně
konverguje k nenulové konstantní hodnotě za předpokladu dvou a více rovnic kon-
verguje k nulové hodnotě, což je ale vlastnost příslušná pouze tomuto typu vazeb,
protože udává apriorní spolehlivou vazbu na referenční rámec.

4.2.2 Nelineární vazby 2D

Druhá publikace týkající se vlivu apriorně daných vazeb mezi elementy pozorování
na SLAM algoritmus [46] je už realitě blíže. Vychází z obecného předpokladu, že
bude existovat množina prvků prostředí, která splňuje model daný rovnicí:

Gj(mk) = 0 ∀ 𝑘 ∈ J (4.6)

Kde Gj(·) je funkce představující libovolný strukturní model prostředí, k němuž
se váže množina J bodových prvků mk, která je jeho součástí.

Experiment představený v publikaci [46] zkoumá vlastnosti SLAM algoritmu s
apriorní informací, že všechny pozorované prvky leží na stejné přímce. Zdůrazněme
však, že parametry této přímky algoritmu apriorně známy nejsou. Apriorní informaci
je pak možno shrnout následujícím vztahem:

l⊤

⎛⎝mk

1

⎞⎠ = 0 ∀ 𝑘 ∈< 1;𝑀 > (4.7)

Kde l je vektor obsahující koeficienty obecné rovnice přímky apriorně neznámé
hodnoty.

103



V tomto experimentu je opět použit jen jediný pozorovatel, ale již se zde mimo
společné 1 části mapy m[com] vyskytuje i partikulární parametrizace m[1]. Jejich
vazba na původní parametrizaci je realizována pomocí funkce g(·):

m = g(m[com],m[1]) (4.8)

V tomto případě je význam společné části mapy v nesení informace o poloze
přímky, a proto jde fakticky o výše definovaný vektor l:

m[com] = l =
(︁
𝑎 𝑏 𝑐

)︁⊤
(4.9)

Partikulární část mapy specifikuje polohu jednotlivých bodů na přímce. Pro
každý bod jde o skalární zbytek.

m[1] = r =
(︁
𝑟1 𝑟2 · · · 𝑟𝑀

)︁⊤
(4.10)

Funkce g(·) bude v tomto případě vypadat následovně:

g(m[com],m[1]) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎝−𝑏
𝑎

⎞⎠ 𝑟1 −

⎛⎝𝑎𝑐
𝑏𝑐

⎞⎠
...⎛⎝−𝑏

𝑎

⎞⎠ 𝑟𝑀 −

⎛⎝𝑎𝑐
𝑏𝑐

⎞⎠

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(4.11)

Pro evaluaci vlastností bylo opět vytvořeno virtuální prostředí, tentokrát sestá-
vající z 10 2D bodů ležících na přímce určené lineární závislostí 𝑦 = −𝑥. Dále byly
nadefinovány čtyři různé pozorovací funkce. Záměr při jejich definici byl, aby měly
postupně narůstající míru komplexity.

První pozorovací funkce h1(·) je nejjednodušší. Jde o lineární pozorovací funkci
shodnou s funkcí použitou v předešlé podkapitole o lineárních vazbách. Je tedy
založena striktně na translaci:

h1(xi,mk) =
(︁
I|t

)︁ ⎛⎝m
1

⎞⎠ (4.12)

Funkce h2(·) přidává k translaci i rotaci, která představuje první nelinearitu:

h2(xi,mk) =
(︁
R|t

)︁ ⎛⎝m
1

⎞⎠ (4.13)

1V zájmu konzistentní terminologie je použit termín společná část mapy, ač je zvláštní označovat
za společné něco, co je v tomto případě příslušné jediné entitě. Přesnější by bylo označovat tuto
část parametrizace za potenciálně společnou.
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Další pozorovací funkce h3(·) vychází z h2(·), jen navíc její výsledek převádí do
polárních souřadnic:

h3(xi,mk) =
⎛⎝ √︁

h2(xi,mk)⊤h2(xi,mk)
atan2(h2(xi,mk)y, h2(xi,mk)x)

⎞⎠ (4.14)

Poslední funkce h4(·) opět obsahuje h2(·), ale její výsledek podrobí ztrátové projekční
transformaci. Můžeme si tedy představit, že simuluje řádkovou kameru:

h4(xi,mk) = 𝑘h2(xi,mk)x

h2(xi,mk)y
(4.15)

Pomocí těchto projekčních funkcí byly opakovaně nagenerovány čtyři množiny po
30 pozorováních. Trajektorie pozorovatele byla kružnice s poloměrem 2 jednotky a
jeho orientace byla vždy stanovena přesně ve směru počátku souřadného systému.
Všechna pozorování byla degradována aditivním šumem s normálním náhodným roz-
ložením a nulovou střední hodnotou. Směrodatná odchylka šumu pro první tři funkce
byla 0,1 jednotky a pro h4(·) byla hodnota směrodatné odchylky po počátečních ex-
perimentech nastavena na 0,002, protože pro vyšší hodnoty se estimátory v blízkosti
singularity (orientace pozorovatele h4(·) ve směru přímky l) stávaly nestabilními.

Pro zpracování nagenerovaných dat byly definovány tři estimátory. Všechny jsou
založeny na optimalizaci kritéria stanoveného metodou maximální věrohodnosti po-
mocí Gauss-Newtonova algoritmu. Odhady jsou podobně jako u Kálmánova filtru
reprezentovány pomocí vektoru středních hodnot a kovarianční matice. Tyto cha-
rakteristiky jsou získány aproximací založené na dosazení linearizace chybové funkce
v bodě maximální věrohodnosti vytvořené pomocí Taylorova rozvoje prvního řádu
a jejím dosazení do logaritmované věrohodnostní funkce:

𝜇
�̂�

= �̂�MLE Σ
�̂�

= H−1 =
⎛⎝𝜕e(�̂�MLE)

𝜕𝜃

⊤

Ω
𝜕e(�̂�MLE)

𝜕𝜃

⎞⎠−1

(4.16)

Kde matice H je vlastně Gauss-Newtonova aproximace hessiánu logaritmované
věrohodnostní funkce v bodě maximální věrohodnosti.

Použitá optimalizační kritéria estimátorů – věrohodnostní funkce – jsou kom-
binací několika samostatných věrohodnostních funkcí. Podívejme se před definicí
těchto kombinovaných funkcí na ty částečné, z nichž se ty komplexní budou dále
skládat. První taková funkce je věrohodnost vycházející z pozorování, která však
nebere ohled na vazbu danou znalostí, že všechny pozorované body leží na stejné
přímce:

ℓ(xi,m|zi) =
[︁
zi − hk(xi,m)

]︁⊤
R−1

[︁
zi − hk(xi,m)

]︁
(4.17)

105



Druhá je také věrohodnost vycházející z pozorování, která ale implicitně zohled-
ňuje apriorně známou vazbu použitím alternativní parametrizace mapy:

ℓ(xi,m[com],m[1]|zi) =
[︁
zi − hk(xi, g(m[com],m[1]))

]︁⊤
R−1

[︁
zi − hk(xi, g(m[com],m[1]))

]︁
(4.18)

Další věrohodnostní funkce zohledňuje doposud vytvořený odhad za předpo-
kladu, že je estimační chyba normálního náhodného rozdělení:

ℓ(xi,m|m̂i−1) =
(︁
m̂i−1 − m

)︁⊤
P−1

(︁
m̂i−1 − m

)︁
(4.19)

První estimátor označený jako „non-constraint“ zpracovává data pozorování re-
kurentně. Stanovené optimalizační kritérium ignoruje dané vazby. V kontextu ostat-
ních variant slouží tento algoritmus jako referenční. Je definován následovně:

ℓ(xi,m|zi, m̂i−1) = ℓ(xi,m|zi) + ℓ(xi,m|m̂i−1) (4.20)

Druhý estimátor je také navržen tak, aby pracoval rekurentně, a je označen
termínem „constraint“. Tím, že odhaduje veličiny m[com] m[1], tak implicitně dané
vazby vynucuje. V experimentu tento algoritmus figuruje coby zkoumaný prvek.
Optimalizační kritérium vypadá následovně:

ℓ(xi,m[com],m[1]|zi, m̂[com]
i−1 , m̂[1]

i−1) =ℓ(xi,m[com],m[1]|zi)+
+ ℓ(xi,m[com],m[1]|m̂[com]

i−1 , m̂[1]
i−1)

(4.21)

Poslední třetí estimátor označený termínem „bundle adjustment“ není reku-
rentní. Optimalizační kritérium vždy zpracovává všechny realizované pozorování,
a tedy realizuje variantu plného SLAMu. Využitím parametrizace společné a parti-
kulární mapy jsou dané vazby implicitně vynuceny. Výsledný odhad je tedy zaručeně
nejvěrohodnější z perspektivy globální estimace, ale výpočetní a datová náročnost
je oproti algoritmům rekurentní značně vyšší. V experimentu tato metoda předsta-
vuje optimální řešení z hlediska estimační chyby. Optimalizační kritérium vypadá
následovně:

ℓ(x1:i,m[com],m[1]|z0:i,x0) = ℓ(m[com],m[1]|z0,x0) +
𝑖∑︁

𝑘=1
ℓ(xk,m[com],m[1]|zk) (4.22)

Podíváme-li se na definice jednotlivých estimátorů, můžeme jednoduchou úva-
hou dojít k tomu, že, co se estimační chyby týče, se algoritmus „non-constraint“
musí jevit jako nejhorší, „bundle adjustment“ nejlepší a „constriant“ mezi nimi (sa-
mozřejmě za předpokladu splnění učiněných předpokladů). Za účelem kompenzace
alespoň jednoho důvodu k této skutečnosti byl algoritmus „non-constraint“ při srov-
nání zvýhodněn tak, že po zpracování posledního pozorování byly estimované body
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mapy proloženy přímkou a pro evaluaci chyby byly použity projekce těchto bodů na
přímku. Motivace k tomuto kroku byla snaha, aby efektivita vazeb byla hodnocena
ve smyslu přínosnosti pro běh SLAM algoritmu, a tedy byla oproštěná od zřejmých
výhod daných estimací v parametrickém prostoru nižší dimenze.

Výsledky jsou opět prezentovány ve formě vizualizace systému po zpracování po-
sledního pozorování (Obr. 4.5). Pro přehlednost je každé pozorovací funkci příslušný
samostatný graf.

Obr. 4.5: Vizualizace finálního stavu mapovaného 2D systému s nelineárními
vazbami [46]

Druhým prostředkem pro vizualizaci výsledků jsou grafy prezentující přímo hod-
noty estimačních chyb jednotlivých estimátorů. Pro každou ze čtyř pozorovacích
funkcí je opět vykreslen samostatný graf (Obr. 4.6).

Při vyhodnocení estimační chyby bylo třeba vyřešit problém metriky, podle níž
budou odchylky převedeny na skalár, tak aby mohly být snadno vykresleny a srov-
nány. Vzhledem k tomu, že se v systému vyskytují parametrizace nejen v kartéz-
ských souřadnicích (poloha), ale také úhlové veličiny (orientace) a buď koeficienty
rovnice přímky a skalární zbytky specifikující polohu bodů na přímce (mapa vari-
anty constraint), nebo body mapy v kartézských souřadnicích (mapa varianty non-
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constraint). Po zvážení možností byla vyhodnocována výhradně celková odchylka
polohy od polohy skutečné. Toto rozhodnutí se sice na první pohled může zdát jako
silné zjednodušení, ale vzhledem k tomu, že je experiment proveden na SLAMu bez
modelu pohybu, tak odchylka lokalizace je zcela korelována s chybou mapy, a tudíž
reprezentuje chybu systému.

Kvůli minimalizaci chyby variance ve vyhodnocení byla celá simulace 50krát
opakována a výsledné chyby byly zprůměrovány.

Obr. 4.6: Grafy estimačních chyb po mapování 2D systému s nelineárními vazbami
[46]

Analyzujeme-li tyto výsledky, je zřejmé, že u lineární funkce nemají po normali-
zaci žádný vliv – rozdíly mezi výsledky jsou nepozorovatelné. U ostatních pozorova-
cích funkcí ale je už možné pozorovat rozdíly. Pro funkci h2 vykazuje navzdory počá-
teční hypotéze „non-constraint“ varianta algoritmu nejnižší chybu. Funkce h3 a h4

vykazují poměry chyb v souladu s apriorními předpoklady, tedy nejvyšší chybu vyka-
zuje „non-constraint“ varianta, nejnižší chybu „bundle adjustment“ a „constraint“
varianta se nachází mezi nimi.

Výsledky tohoto experimentu naznačují, že využití apriorní znalosti je kvalita-
tivním přínosem pro SLAM algoritmus jen za jistých podmínek. Velikost tohoto
přínosu se zdá být úměrná nelineární komplexitě pozorovací funkce. Zvláštním a
nepředpokládaným jevem je chyba vykazovaná funkcí h2, kdy „non-constraint“ va-
rianta vykazuje nejnižší chybu. Jedním z možných vysvětlení je, že jde o chybu
způsobenou nízkým počtem simulací. Druhou hypotézou je, že vliv nelineárních va-
zeb je složen ze dvou faktorů. Jedním je redukce dimenzionality, která zapříčiňuje
kvalitativně lepší vlastnosti algoritmu využívající znalost o vazbách mezi elementy
pozorování. Druhým faktorem je pak, že vazby způsobují nárůst počtu „nelinearit“
pozorovací funkce, tedy elementů způsobujících, že všechny linearizační aproximace
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Taylorovým rozvojem reprezentují skutečnost hůře, a tím působí na výslednou kva-
litu negativně. Nicméně, i kdyby byla platná druhá hypotéza, tak nižší chyba vari-
anty „non-constraint“ byla pozorovatelná výhradně jen kvůli normalizaci mapy její
přímkovou aproximací.

4.2.3 Nelineární vazby 3D

Poslední experiment v kategorii zkoumání efektů vazeb je zaměřen na strukturu
definující vazby ve 3D prostoru. V kontextu celé práce je zaměřen na vliv komplexity
vazebního modelu ve smyslu redukce dimenzionality parametrizace mapy na průběh
SLAM algoritmu. Experiment je publikován ve článku [48].

Koncepce modelů vazeb znovu vychází z výše uvedeného předpisu daného rovnicí
4.6. V rámci experimentu byly definovány tři modely.

První model je referenční. Žádné vazby nedefinuje, a je tak ekvivalentní k dří-
vějším experimentům bez přítomnosti vazeb.

m = g1(m[com]) = m[com] (4.23)

Druhý model již vazby mezi elementy definuje. Záměr při jeho návrhu byla tvorba
parametrizace, která sníží dimenzionalitu realistickým způsobem. Specificky jde o
model planární, který vynucuje koplanaritu u vázané množiny bodů. Parametry
roviny, na níž vázané body leží, jsou neznámé.

G2,j(mk) = l⊤
j

⎛⎝mk

1

⎞⎠ = 0 (4.24)

Kde lj je vektor obsahující koeficienty příslušné roviny lj =
(︁
𝑎j 𝑏j 𝑐j 𝑑j

)︁⊤
.

Vektor parametrizace společné mapy tedy v tomto případě nese parametry roviny
l. Kvůli tomu, že tato parametrizace musí spolu s partikulární částí mapy opět defi-
novat bodové elementy, není tato parametrizace pouze množinou koeficientů obecné
rovnice roviny, ale je definována pomocí bázových vektorů podprostoru, který rovina
v mapovaném prostoru tvoří:

m[com]
j =

⎛⎜⎜⎝
pj

qj

𝑑j

⎞⎟⎟⎠ (4.25)

Kde pj a qj jsou jednotkové vektory tvořící ortogonální bázi parametrizované
roviny a jejich vektorový součin definuje normálový vektor parametrizované pj×qj =(︁
𝑎j 𝑏j 𝑐j

)︁⊤
.

Partikulární část mapy opět obsahuje zbytky jednoznačně definující polohu pozo-
rovaných bodů. Tentokrát je třeba k tomuto účelu využít množinu dvojrozměrných
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vektorů:

m[1]
j =

⎛⎜⎜⎜⎝
r1j
...

rMj

⎞⎟⎟⎟⎠ (4.26)

Funkce g2(·) pro přechod od parametrizace společné a partikulární mapy k pa-
rametrizaci mapy v kartézských souřadnicích vypadá následujícím způsobem:

g2,j(m[com]
j ,m[1]

kj ) = (pj|qj)rkj + 𝑑j(pj × qj) (4.27)

Záměr při návrhu posledního třetího vazebního modelu byl vytvořit takovou
parametrizaci, která bude silně redukovat dimenzionalitu. Byl zvolen model, který
bodové elementy zavazuje k příslušnosti k jedné ze dvou rovin, a navíc k jejich
uspořádání do pravidelné mřížky. Představit si tento model můžeme jako množinu
bodů tvořenou rohy polí zlomené šachovnice, ale původní inspirace k tomuto modelu
vzešla z vykachličkovaného rohu v levé horní čtvrtině Obr. 4.1.

Kriticky vzato je samozřejmě nerealistické, aby takový model byl vůbec deteko-
vatelný širší skupinou snímačů, ale záměr experimentu vyžadoval spíše redukci di-
menzionality než realističnost. Matematicky je tento model definován pomocí dvou
druhů vazebních rovnic. První druh vynucuje příslušnost bodů alespoň jedné ze dvou
rovin modelu. Definováno pomocí funkce minima bude takováto vazba vypadat ná-
sledovně:

G[planes]
3,j (mk) = min

⎛⎝⃒⃒⃒⃒
l⊤
A,j

⎛⎝mk

1

⎞⎠ ⃒⃒⃒⃒
,
⃒⃒⃒⃒
l⊤
B,j

⎛⎝mk

1

⎞⎠ ⃒⃒⃒⃒⎞⎠ = 0 (4.28)

Druhý druh vazebních rovnic vynucuje rozmístění bodů v pravidelné mřížce:

G[grid]
3,j (mk,ml) = ||mk − ml|| − 𝑎dir = 0 (4.29)

Kde 𝑎dir je mřížková konstanta příslušná orientaci konkrétní dvojice mk ml. Tato
vazba je definována pro všechny sousedící dvojice bodů mk ml.

Parametrizace, která vede k jednoznačné definici bodů příslušných tomuto mo-
delu, byla zvolena následovně. Parametrizace společné mapy je opět tvořena ele-
menty definujícími sklon, polohu rovin v prostoru pomocí definice báze, která je
nyní tvořena třemi vektory, a mimo to tato parametrizace ještě obsahuje mřížkovou
konstantu:

m[com]
j =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

oj

pj

qj

cj

aj

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(4.30)
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Kde oj a pj jsou bázové vektory jednotkové délky příslušné výhradně rovině A
nebo rovině B, qj je společný jednotkový bázový vektor příslušný oběma rovinám,
vektorový součin příslušného a společného bázového vektoru udává normálu pří-
slušné roviny, tedy oj × qj =

(︁
𝑎A,j 𝑏A,j 𝑐A,j

)︁⊤
a pj × qj =

(︁
𝑎B,j 𝑏B,j 𝑐B,j

)︁⊤
, cj

reprezentuje souřadnice centra modelu v mapovaném prostoru a aj je dvourozměrný
vektor mřížkových konstant.

Parametrizace partikulární mapy tentokrát obsahuje pouze indexační veličiny
určující pozici daného bodu v mřížce. Předpokládáme, že tyto hodnoty jsou apriorně
známy, a tak nejsou optimalizovány.

m[1]
j =

⎛⎝𝑖x
𝑖y

⎞⎠ (4.31)

Kde 𝑖x nabývá hodnoty z oboru přirozených čísel a 𝑖y z oboru celých čísel.
Funkce g3(·) je definovaná separátně pro body příslušné rovině A a body příslušné

rovině B.

g3,j(m[com]
j ,m[1]

kj ) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(oj|qj)

⎛⎜⎝𝑖kj,x𝑎j,x

𝑖kj,y𝑎j,y

⎞⎟⎠ + cj 𝑘j ∈ 𝐴

(pj|qj)

⎛⎜⎝𝑖kj,x𝑎j,x

𝑖kj,y𝑎j,y

⎞⎟⎠ + cj 𝑘j ∈ 𝐵

(4.32)

Tímto jsou definovány modely tvořící jádro experimentu. Jako nosný předmět
experimentu byl zvolen opět SLAM algoritmus bez modelu pohybu. Pro plné po-
psání systému definujme ještě pozorovací funkci prostředí, trajektorii pozorovatele
a použitý estimátor.

Začněme pozorovací funkcí. Ta byla zkonstruována jako model lineární kamery.
Funkce je popsána následující rovnicí:

zi,k = h(xi,mk) = K(Ri|ti)
⎛⎝mk

1

⎞⎠ + v (4.33)

Kde v představuje aditivní šum o nulové střední hodnotě a daném rozptylu.
Matice K obsahuje apriorně známé vnitřní parametry kamery.

Prostředí bylo opět vytvořeno virtuálně. Je složené z 32 bodů ležících v rov-
noměrné mřížce na dvou vzájemně kolmých rovinách. Rotační matice a translační
vektor byly určeny tak, aby kamera vykonávala pohyb po spirále, která obkružuje
dokola množinu pozorovaných bodů, a orientována byla tak, aby její osa vždy pro-
tínala osu spirálovité trajektorie pod úhlem 90° (viz Obr. 4.7).

Pomocí definované pozorovací funkce byla nagenerována množina 200 pozorování
s polohami rovnoměrně rozmístěnými na udané trajektorii. Vnitřní parametry ka-
mery byly zvoleny 𝑓x = 𝑓y = 1 a 𝑐x = 𝑐y = 0 a směrodatná odchylka degradačního
šumu byla 0.1 jednotky obrazových souřadnic.
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Obr. 4.7: Simulované prostředí a trajektorie kamery [48]

Jako estimátory byly tentokrát využity jak rozšířený Kálmánův filtr (EKF), tak
i v předchozím experimentu definovaný estimátor vycházející z optimalizace krite-
riální funkce definované na základě metody maximální věrohodnosti (rovnice 4.21),
konkrétně rekurentně aplikovaná metoda maximální věrohodnosti (rML), tak i glo-
bální optimalizační algoritmus, tzv. Bundle Adjustment (BA).

Algoritmy EKF a rML jsou v experimentu v paralelním postavení. Jsou vzájemně
nezávislé a jejich výsledky jsou na konci srovnávány pro rozšíření záběru evaluace.
Algoritmus BA slouží pro realizaci počátečního odhadu.

Algoritmus EKF byl odvozen ve smyslu algoritmu bez modelu pohybu popsaného
v kapitole 2.3.2. Apriorní odhad polohy užívaný v každé iteraci jako výchozí bod
pro linearizaci byl stanoven pomocí metody maximální věrohodnosti.

Optimalizace, která byla základem algoritmu rML a BA byla realizována pomocí
Levenberg-Marquardtova algoritmu. Odhad byl stejně jako v předchozích experi-
mentech reprezentován pomocí vektoru středních hodnot a kovarianční matice. Obě
momentové charakteristiky byly vypočteny aproximací věrohodnostní funkce gausi-
ánem pomocí linearizace průběhu hodnoty jejího přirozeného logaritmu v nalezeném
bodě maxima. Jde o stejný postup jako v předchozím experimentu, viz rovnice 4.16.

I věrohodnostní funkce jsou shodné s těmi uvedenými v předchozím experimentu.
Rekurentní algoritmus má věrohodnostní funkci definovanou stejně jako algoritmus
z minulého experimentu označeným termínem „constraint“, a je tedy definován rov-
nicemi 4.18, 4.19 a 4.21. Globální algoritmus má věrohodnostní funkci definovanou
rovnicí 4.22.

Jak je podrobněji rozebráno v kap. 3.4, z jediného pozorování realizovaného
samostatnou kamerou není možné bez dalších informací jednoznačně určit strukturu
pozorovaného prostředí, a to i když jsou známy jak vnitřní parametry, tak poloha a
orientace. Toto způsobuje, že lze první odhad mapy realizovat až na základě dvou a
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více pozorování zpracovaných ve smyslu konceptu bundle adjustment.
Mohlo by se jevit jako postačující použít nejjednodušší řešení, a to vždy ve

smyslu BA zpracovat první dvě pozorování a výsledný odhad použít jako počáteční
odhad rekurentních estimátorů. Nicméně vzhledem k charakteru modelu kamery
je pravděpodobné, že dvojice pozorování realizovaná z podobných poloh povede k
věrohodnostní funkci ve tvaru, jehož aproximace gaussiánem bude představovat velké
zkreslení reality.

Rozhodneme-li se pro realizaci inicializačního kroku použít více než dvě pozo-
rování, tak by aproximovatelnost věrohodnostní funkce gaussiánem měla být lepší
vlivem dvou aspektů: prvním je delší trajektorie kamery, a tedy snížení vlivu šumu
díky nárůstu úhlové paralaxy; druhým aspektem je vliv obecného principu centrální
limitní věty, tedy že s přibývajícím množinou partikulárních náhodných veličin (po-
zorování) srovnatelných a vlastních momentových charakteristik podílejících se na
kombinované náhodné veličině (odhadu) bude rozložení této kombinované veličiny
kulminovat k normálnímu.

Proto byl v rámci tohoto experimentu sledován též vliv kardinality množiny
pozorování zpracované v rámci inicializační kroku.

Dalším důležitým aspektem estimačního procesu využitého v tomto experimentu
je využití konceptu nelineárního operátoru pro aplikaci přírůstků k optimalizované
hodnotě parametrizace v minimální formě. Koncept je představen na konci kap. 2.6
rovnicemi 2.210 a 2.211. Podíváme-li se na parametrizace příslušné funkcím g2(·)
a g3(·), tak je možné si povšimnout, že jejich elementy nejsou vzájemně nezávislé,
bázové vektory mají fixní jednotkovou velikost a jsou vzájemně ortogonální, a tedy
nejsou v minimální reprezentaci. Existují vazby, které je třeba splnit, aby vektor
příslušné dimenze byl platnou reprezentací mapy tvořené příslušným modelem.

Podívejme se nejprve na reprezentaci společné mapy vázané funkcí 𝐺2(·), kterou
můžeme vidět na rovnici 4.25. Vazby, které je třeba u této parametrizace vynucovat
jsou: jednotková velikost vektorů p a q a dále jejich ortogonalita p⊤q = 0. Pro účely
optimalizace byla definována následující minimální parametrizace:

Δm̃[com] =

⎛⎜⎜⎝
𝛼

𝛽

Δ𝑑

⎞⎟⎟⎠ (4.34)

Kde 𝛼 a 𝛽 jsou úhly rotace ovlivňující směr bázových vektorů.
Aplikace přírůstku v tomto tvaru pomocí nelineárního operátoru � poté vypadá

následujícím způsobem:

m[com] � Δm̃[com] =

⎛⎜⎜⎝
Rp(𝛼)Rq(𝛽)p
Rp(𝛼)Rq(𝛽)q

𝑑+ Δ𝑑

⎞⎟⎟⎠ (4.35)
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Kde Rp(𝛼) představuje matici rotace kolem osy p o úhel 𝛼 a Rq(𝛽) matici rotace
kolem osy q o úhel 𝛽.

Přírůstek pro m[1] je normálně lineární, a tak je tímto definice přírůstku ve
formě minimální reprezentace pro argumenty funkce g2(·) definována. Pokračujme
rozborem stejné problematiky pro funkci g3(·).

Minimální reprezentace, která tvoří vektor přírůstku, nyní obsahuje tři úhly ro-
tace – jeden společný pro obě poloroviny a dva příslušné každé z polorovin. Dále
pak aktualizaci polohy středu mřížky a mřížkové konstanty:

Δm̃[com] =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝛼

𝛽

𝛾

Δc
Δa

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(4.36)

Kde 𝛼 je úhel aktualizující bázový vektor poloroviny A, 𝛽 úhel příslušný poloro-
vině B, 𝛾 úhel ovlivňující směr společného bázového vektoru.

Aplikace tohoto přírůstku pomocí nelineárního operátoru vypadá následujícím
způsobem.

m[com] � Δm̃[com] =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

Rn(𝛾)Rq(𝛼)o
Rn(𝛾)Rq(𝛽)p

Rn(𝛾)q
c + Δc
a + Δa

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(4.37)

Kde Rn(𝛾) je matice rotace o úhel 𝛾 kolem osy n = (o+p)
2 × q a Rq(𝛼) a Rq(𝛽)

jsou matice rotace kolem osy q o úhly 𝛼 a 𝛽.
Partikulární část mapy m[1] za přítomnosti vazeb G3 není optimalizovaná – před-

stavuje pouze výčet prvků, které mřížka obsahuje, a tak není třeba řešit formu
přírůstku, protože žádný neexistuje.

Aplikujeme-li jednotlivé vazební funkce na definované virtuální prostředí o 32
3D bodech, můžeme přesně určit dimenzionalitu jednotlivých parametrizací mapy
m v tomto experimentu. První vazební model nic neredukuje; tedy dimenzionalita
jak parametrizace, tak přírůstku je trojnásobkem počtu bodů. Slabý vazební model
G2 má v definovaném prostředí dvě instance (dvě nezávislé roviny) po 16 bodech.
Dimenzionalita každé instance je dvojnásobkem počtu bodů, ke kterému přičteme
sedm, za parametrizaci roviny. Silný vazební model G3 má v prostředí jedinou in-
stanci. Dimenzionalita instance je nezávislá na počtu vázaných bodů, a je tedy 14.
Konkrétní hodnoty dimenzionalit jednotlivých vazebních modelů jsou uvedeny v
následující tabulce 4.1.
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Tab. 4.1: Dimenzionalita jednotlivých parametrizací

Vazby
Dimenzionalita použité

nesingulární reprezentace
Dimenzionalita použité
minimální reprezentace

G1(·) – žádné 96 96
G2(·) – slabé 78 70
G3(·) – silné 14 8

S uvedenými konfiguracemi byla provedena série simulací. Bylo nagenerováno
100 různých množin pozorování definovaného virtuálního prostředí. Z každé množiny
bylo vytvořeno šest různých počátečních odhadů zpracováním prvních 2, 4, 8, 16,
32 a 64 pozorování. Zbytky po počátečních odhadech byly rekurentně zpracovány
pomocí obou definovaných algoritmů (EKF a rML).

Po zpracování celé množiny pozorování byly sledovány dvě metriky vyhodnocující
na základě estimační chyby mapování kvalitativní vlastnosti výsledku. První metrika
vyhodnocuje celkovou euklidovskou vzdálenost. Jejím cílem je poskytnout možnost
srovnání z hlediska celkové odchylky odhadu a skutečné hodnoty. Tato metrika je
definována následujícím vztahem:

𝐸𝑟𝑟Euclid =
𝑀∑︁

𝑖=1
||mi − gj(m̂[com]

j , m̂[1]
kj )|| (4.38)

Povšimněme si ale, že metrika založená na euklidovské vzdálenosti pracuje pouze
s bodovým odhadem mapy. Jako bod byl pro vyčíslení dosazován vektor středních
hodnot odhadu. Kovarianční matice reprezentující rozptyl odhadu není nijak v této
metrice využita. Protože jde ale o důležitou složku odhadu, byla stanovena ještě
druhá metrika založená na Mahalanobisově vzdálenosti:

𝐸𝑟𝑟Mahalanobis = 1
dim(m̃)

𝑀∑︁
𝑘=1

⎡⎣ ⎛⎝m[com]
j

m[1]
k

⎞⎠�

⎛⎝m̂[com]
j

m̂[1]
k

⎞⎠ ⎤⎦⊤

Σ−1

⎡⎣ ⎛⎝m[com]
j

m[1]
k

⎞⎠�

⎛⎝m̂[com]
j

m̂[1]
k

⎞⎠ ⎤⎦
(4.39)

Kde 𝜇 a Σ jsou střední hodnota a kovarianční matice odhadu a � představuje
nelineární operátor duální k operátoru � užitému k aplikaci přírůstku ve formě mi-
nimální reprezentace, pro nějž platí 𝜃old � (𝜃new � 𝜃old) = 𝜃new. Dále koeficient na
začátku vztahu obsahující dim(m̃) = dim(m̃[com]) + dim(m̃[1]) představuje normali-
zaci metriky, aby byly hodnoty jednotlivých parametrizací vzájemně porovnatelné.
Nenormalizovaná Mahalanobisova vzdálenost má totiž pro veličinu s normálním ná-
hodným rozloženým hodnotu podléhající pravděpodobnostnímu rozložení 𝜒2 a to
má střední hodnotu rovnou počtu stupňů volnosti – v našem případě dimenzionalitě
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minimální reprezentace. Díky této normalizaci by měla být střední hodnota této
metriky jednotková pro všechny parametrizace.

Výsledky průměrné hodnoty sledovaných metrik jsou v závislosti na počtu pozo-
rování zpracovaných v rámci inicializačního kroku vykresleny v následujících grafech
na Obr. 4.8.

Obr. 4.8: Grafy estimačních chyb použitých estimačních algoritmů v závislosti na
kardinalitě množiny zpracované v rámci inicializačního kroku (pozor graf úplně vlevo
má jiné měřítko na ose y) [48]

Závěry učiněné z výsledků tohoto experimentu jsou následující: je zjevné, že se
zvyšující se kvalitou počátečního odhadu se zlepšují kvalitativní vlastnosti i vý-
sledky obou zkoumaných druhů rekurentního zpracování. Nelze ovšem rozhodnout,
zda tato kvalita počátečního odhadu pochází spíše z toho, že aproximace věrohod-
nostní funkce gaussiánem je konzistentnější s realitou, nebo prostě je dáno jen nižší
absolutní chybou. Dále je zřejmé, že co se chyby týče, je rekurentně aplikovaná me-
toda maximální věrohodnosti ve všech zkoumaných případech z hlediska estimační
chyby lepší než algoritmus rozšířeného Kálmánova filtru, ač se rozdíly s rostoucí
kvalitou počátečního odhadu zmenšují.

Co se týče srovnání vlivu „síly“ vazeb na estimační chybu mapování, tak průběhy
vyobrazené v grafech potvrzují hypotézu stanovenou v závěru minulého experimentu
– předpoklad vazeb systému sice redukuje dimenzionalitu, což má pozitivní vliv na
estimační chybu, ale zároveň také zhoršuje aproximovatelnost linearizací tím, že do
matematických předpisů popisujících systém přidává další nelineární funkce, což má
na estimační chybu negativní vliv.

4.3 Segmentace geometrických primitiv
V této části je rozebrána problematika detekce strukturních elementů tvořících hra-
nici mezi volným prostorem na základě bodových elementů pozorování jim náležících.
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Koncepčně je segmentace založena na představě, že podmnožiny pozorování,
které jsou vázány jedním z předepsaných modelů, budou při aproximaci vynucu-
jící vazby odpovídající modelované struktuře prostředí vykazovat reziduální chybu,
která je vysvětlitelná předpokládanými parametry stochastické složky pozorování v.

Navrhovaná segmentace tedy vychází z teorie statistického testování hypotéz.
Každá snaha tedy začíná stanovením nulové hypotézy 𝐻0, která v tomto případě
deklaruje, že bodové elementy prostředí příslušející množině Ψ popsané pozorová-
ními v náležící množině Ω jsou vázány modelem Gj.

P-hodnota pro test této hypotézy je založena na stanovení míry pravděpodob-
nosti, že aktuálně pozorovaná nebo větší velikost reziduí mezi skutečně učiněným
pozorováním a predikovaným za předpokladu platnosti modelu mohla být způsobena
šumem v.

𝑝value = 𝑝(d(zΩ, ẑΩ) ≤ d(vΩ,0)|Gj(mΨ) = 0) (4.40)

Kde funkce d(·) představuje sledovanou statistiku, zΩ množinu bodových ele-
mentů pozorování, které byly skutečně pozorovány, ẑΩ je aproximací pozorování
zΩ vzniklou projekcí odhadu mΨ učiněného za předpokladu, že pozorované body
prostředí byly vázány modelem Gj(mΨ) = 0.

Po stanovení p-hodnoty 𝑝value je zamítnutí nulové hypotézy rozhodnuto na zá-
kladě jejího srovnání s předem stanovenou hladinou významnosti 𝛼:

𝐻 =

⎧⎪⎨⎪⎩𝐻0 když 𝑝value > 𝛼

𝐻𝐴 když 𝑝value ≤ 𝛼
(4.41)

Kde hladina významnosti 𝛼 představuje úroveň pravděpodobnosti, že nulová
hypotéza bude zamítnuta za platnosti předpokladu. V terminologii matematické
statistiky se tento jev označuje jako tzv. chyba I. druhu.

Ve výsledku je možné algoritmus testování hypotézy redukovat na srovnání hod-
noty sledované statistiky s kritickou hodnotou odpovídající stanovené hladině vý-
znamnosti:

d(zΩ, ẑΩ) < 𝑡critical (4.42)

Je vhodné si povšimnout dvou typických vlastností tohoto způsobu segmentování
vazebních modelů. Jednak statistický test koncepčně není možné interpretovat tak,
že by nabízenou hypotézu potvrzoval/zamítal, je třeba ho interpretovat tak, že hy-
potézu buď zamítá, nebo nezamítá. Nezamítnutí není v žádném případě potvrzení.
Jev, kdy nulová hypotéza testem není zamítnuta, ač předpoklad není splněn, je z
hlediska statistické terminologie označován jako chyba II. druhu.

Testování hypotéz na základě velikosti reziduí principiálně vyžaduje, aby esti-
mační problém odhadu parametrů ověřovaného modelu byl předefinovaný, protože
model, který je množinou pozorování právě definován, bude mít rezidua nulová.
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Jednoduchým příkladem dokazující toto tvrzení je problém proložení bodů přím-
kou. Pokud prokládáme dva body jsou rezidua samozřejmě nulová, protože přímka
prochází přesně oběma předloženými body. Model je těmito dvěma body jedno-
značně definován, ale body již nemají žádnou variabilitu, podle níž by se dala tes-
tovat hypotéza. S přibývajícím počtem prokládaných bodů se problém stává více a
více předefinovaný a asymptoticky, tedy s nekonečným počtem prokládaných bodů,
rezidua odpovídají přímo šumu, resp. nelineární závislosti vázající polohu bodů.

Tyto principy lze zobecnit pro prakticky libovolný model a v kontextu metody
maximální věrohodnosti je popsána v knize [30] v kap. 5.1.3. Ve zkratce lze doká-
zat, že střední hodnota velikosti sumy druhých mocnin reziduí je závislá jednak na
míře šumu a typu modelu, ale též na poměru stupňů volnosti estimovaného modelu
ku stupňům volnosti předložených dat. Pro specifické podmínky (linearita estimač-
ního problému, normální náhodné rozložení šumu, kovariační matice diagonální se
všemi diagonálními hodnotami rovnými 𝜎) je uváděn následující vzorec pro střední
hodnotu rezidua:

eres =

⎯⎸⎸⎸⎷E
⎡⎣ ||ẑ − z||

𝑁

⎤⎦ =
√︃
𝜎

(︂
1 − 𝑑

𝑁

)︂
(4.43)

Kde 𝑑 je počet stupňů volnosti modelu a 𝑁 počet stupňů volnosti minimalizované
chyby dané rozměrem množiny pozorování.

V případě vysoké dimenzionality parametrizace strukturního modelu, nebo nao-
pak nízkého počtu bodových elementů pozorování vstupujících do estimace parame-
trů (resp. testování hypotézy) modelu je tedy vhodné tuto skutečnost kompenzovat,
protože jinak budou segmenty s vysokým poměrem stupňů volnosti modelu ku stup-
ňům volnosti pozorování při testování nekorektně zvýhodněny.

Exaktní metody pro realizaci testu stanovené hypotézy je možno dělit na testy
parametrické a neparametrické. Tedy testy předpokládající znalost některé číselné
charakteristiky pravděpodobnostního rozložení šumu a testy vycházející z jiného
předpokladu. Mimo ně lze samozřejmě stanovit prakticky neomezené množství růz-
ných heuristických metod.

U testů parametrických je třeba především zmínit především test založený na 𝜒2

rozložení Mahalanobisovy vzdálenosti. Budeme-li totiž předpokládat, že stochastická
složka pozorovacího modelu má normální náhodné rozložení a známou kovarianční
matici, je možné jako statistiku použít sumu kvadrátu reziduí a tuto hodnotu pak
srovnat s příslušným kvantilem 𝜒2 rozložení.

Neparametrické testy mohou vycházet například z předpokladu normálního prav-
děpodobnostního rozložení reziduí testované pomocí Shapiro-Wilkova testu norma-
lity nebo z předpokladu ergodicity testovaného pomocí Mann-Whitneiho testu.

Dalším aspektem stojícím za zmínku je zřejmý fakt, že potenciálních hypotéz k
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otestování je v běžných případech nesmírné množství. Přesný počet je daný počtem
možných kombinací bodových elementů pozorování dostatečně předefinující některý
z definovaných modelů. Zjevně není ani zdaleka možné otestovat všechny z tohoto
hlediska přípustné hypotézy v rozumném, natožpak reálném čase. Řešením tohoto
problému je vybrat z celkového množství hypotéz možných na základě jednoduchých
pravidel ty, které jednak nebudou zcela zjevně zamítnuty, a tak má smysl je ověřovat.
Tento soubor pravidel je dále označován jako generátor hypotéz.

Před koncem tohoto teoretického rozboru rozeberme krátce ještě problematiku
hierarchie modelů, specificky ošetření případu, kdy je jedna množina elementů vy-
světlena vícero modely, a vzniká tím logický konflikt. Tento problém má dva arche-
typy, a to: body jsou dvěma odlišnými, vzájemně se vylučujícími modely (např. body
proložitelné zároveň přímkou i parabolou) a okrajové body přísluší dvěma modelům,
ač nejsou průsečíkem (např. nejasná příslušnost bodu ležícího v blízkosti průsečíku
dvou přímek). Navrhované řešení prvního případu je aplikace principu Occamovy
břitvy, tedy, že nejjednodušší model vyhovující datům je ten správný. Složitost je
nutné každému modelu přiřadit, a to například na základě dimenzionality společné
části mapy nebo výpočetní náročnosti. Problém druhého případu je možné řešit
pomocí příklonu k variantě s menší sumou kvadrátů reziduí. Povšimněme si ale,
že tyto problémy potenciálně vedou k multimodálnímu rozložení pravděpodobnosti
odhadu, a dalším možným přístupem je tedy využít takové parametrizace odhadu
mapy, které multimodální rozložení jsou schopny parametrizovat.

Následující podkapitoly představují experimenty provedené v rámci problema-
tiky detekce strukturních modelů v datech pozorování. Konkrétně jde o tři expe-
rimenty: první je založený na segmentaci liniových elementů ze scanu 2D lidaru,
druhý experiment představuje segmentaci rovin z mapy disparity vedoucí k fotogra-
mmetrické stereorekonstrukci a třetí představuje počáteční výsledky snah o tvorbu
dlouhodobě udržitelné segmentace rovin ze signálu monokulární kamery.

4.3.1 Linie ve 2D skenu

Následující experiment byl realizován a publikován v rámci mé diplomové práce
[45]. Byl založen na zpracování skenu místnosti pořízeného pomocí laserového lidaru
SICK LMS111. V datech skenu byly segmentovány liniové segmenty.

Parametry modelu byly tvořeny koeficienty obecné rovnice přímky. Rezidua mi-
nimalizovaná v rámci estimace parametrů modelu a dále v rámci testování hypotézy
jsou tedy daná metodou totálních nejmenších čtverců, tedy sumou ortogonálních
vzdáleností předložených bodů od parametrizované přímky:

e =
∑︁
𝑘∈Ω

l⊤

⎛⎝mk

1

⎞⎠ (4.44)
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Jako generátor hypotéz pro testování byla implementována metoda inspirovaná
metodou půlení intervalu. Začátek liniového segmentu byl vždy pevně stanoven a
poloha konce byla odhadována. Interval jeho hledání byl dán pevně stanovenou mi-
nimální délkou segmentu a maximální délkou danou buď hranicí dat, nebo limitním
úhlem mezi začátkem segmentu stanoveným na 180°. V případě, že je hypotéza o
lineárním průběhu potvrzena alespoň pro minimální délku segmentu je metodou
půlení intervalu nalezen takový koncový bod, který reprezentuje úsek o maximální
délce, u nějž je pozitivní výsledek testování hypotézy.

V rámci diplomové práce bylo otestováno několik různých statistik a nakonec
byla zvolena heuristická metoda sledující trend reziduí. Tato metoda provede nad
vektorem reziduí regresi parabolou a hodnotu statistiky stanoví jako obsah plochy
vymezený parabolou a osou x.

𝑘 =
∫︀ 𝑁

1 |𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥+ 𝑐|
|Ω|

(4.45)

Příklad dosažených výsledků je prezentován následujícím obrázkem (Obr. 4.9).
Červená linka představuje data pozorování a modré linky segmentované úseky.

Obr. 4.9: Segmentace liniových částí 2D skenu [45]

Jde o prvních z mých pokusů realizovaný v této problematice vůbec. Jak už může
heuristická statistika pro testování hypotéz napovědět, návrh algoritmu byl zaměřen
na praktickou funkčnost a vztah k exaktním teoreticky odvozeným základům je
slabý. Kvalita algoritmu též nebyla vhodně evaluována.

Algoritmus byl pro potřeby diplomové též rozšířen pro zpracování 3D dat ve
smyslu detekce rovin v těchto pozorováních. Koncepčně jde o heuristické rozšíření
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výše prezentovaného algoritmu založeného na dvou krocích. V prvním byl sekvenční
algoritmus aplikován v jednom rozměru pro detekci planárních linií. Druhý krok
představuje fúzi jednotlivých linií do souvislých rovin. Příklad výsledku je možné
vidět na Obr. 4.10.

Obr. 4.10: Segmentace planárních částí 3D skenu [45]

4.3.2 Roviny v mapě disparity

Další experiment byl zaměřen na detekci rovin promítnutých do dvojice snímků z
běžné kamery a je publikován v [51]. Segmentace probíhala v prostoru mapy disparity
(viz kap. 3.4).

Experiment byl realizován s předpokladem známých vnitřních parametrů ka-
mery. Nicméně je vhodné si povšimnout, že za předpokladu lineárního modelu ka-
mery (resp. absence nelineárních zkreslení) není znalost vnitřních parametrů kamery
z hlediska segmentace nezbytný požadavek – za jakýchkoliv přípustných hodnot ma-
tice vnitřních parametrů K bude projekce roviny splňovat model homografie, a tak
lze očekávat ekvivalentní chování segmentačního algoritmu i bez znalosti parametrů.
Pro správnou rekonstrukci segmentovaných rovin je ale znalost vnitřních parametrů
nezbytná.

Jako generátor hypotéz k testování byla využita regionální segmentační metoda
štěpení a spojování oblastí [94]. Konkrétně implementace využívala pro konstrukci
homogenních oblastí pyramidální stromové struktury dělící se v každém uzlovém
bodu do 4 větví, tzv. quadtree. V první fázi byla mapa disparity rekurzivně dělena na
množinu podoblastí, pro než test hypotézy o příslušnosti dané oblasti vyšel pozitivně
nebo dosáhly minimální velikosti – pakliže testování hypotézy vedlo k negativnímu
výsledku a velikost oblasti byla větší než práh pro minimální velikost, byla oblast
rozdělena na čtyři stejně velké podoblasti. Ve druhé fázi byly procházeny všechny
sousedící oblasti a byl na jejich sjednocení aplikován test stejné hypotézy. Pokud byl
výsledek testu pozitivní, oblasti byly spojeny.
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Test hypotézy o příslušnosti oblasti k jediné rovině byl především kvůli opti-
malizaci výpočetní náročnosti realizován následovně: na základě malé podmnožiny
bodů interpolovaných z pozorované disparity D(𝑥, 𝑦) testované oblasti byl odhadnut
model průběhu disparity D̂(𝑥, 𝑦) apriorně předpokládající, že celá oblast odpovídá
planárnímu segmentu prostředí. Na základě prahování rozdílu je stanovena statistika
jako poměr outlierů:

w(𝑥, 𝑦) =

⎧⎪⎨⎪⎩1 pro D̂(𝑥, 𝑦) − D(𝑥, 𝑦) > Δtresh

0 pro D̂(𝑥, 𝑦) − D(𝑥, 𝑦) ≤ Δtresh
(4.46)

𝑘 = 1
|Ω|

∑︁
<𝑥,𝑦>∈Ω

w(𝑥, 𝑦) (4.47)

Pokud je statistika vyčíslována za účelem testu spojení oblastí je hodnota statis-
tiky vyčíslena pro obě testované oblasti zvlášť a dále používána větší z obou hodnot.

Práh Δtresh stejně jako kritická hodnota statistiky 𝑘krit byly stanoveny experi-
mentálně. Δtresh byl stanoven na hodnotu 1 a 𝑘krit na hodnotu 0.05.

První část experimentu byla provedena na uměle nagenerovaných datech. Byla
vypočtena ideální mapa disparity odpovídající pomocí polárně rektifikovaného [81]
stereosnímku dvěma navzájem kolmým rovinám. Tato byla následně degradována
pomocí aditivního šumu s normálním náhodným rozložením. Na zašumněnou mapu
disparity byl následně aplikován navržený segmentační algoritmus. Výsledná stro-
mová struktura je na pozadí mapy disparity vyobrazena v levé části Obr. 4.11.
Následně byly realizovány dvě prostorové rekonstrukce: první bodová referenční bez
využítí předpokladu o jakýchkoliv vazbách mezi elementy (střední část 4.11) a druhá
planární využívající výsledky segmentačního algoritmu (pravá část Obr. 4.11).

Obr. 4.11: Stereo rekonstrukce syntetických dat [51]. Segmentace (vlevo), bodová
rekonstrukce (uprostřed), planární rekonstrukce (vpravo)

Z výsledků je zřejmé, že segmentace proběhla dobře a planární rekonstrukce
vykazuje v porovnání s bodovou výrazné zjednodušení struktury. Nicméně syntetická
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data rozhodně nereflektují celou paletu jevů, s nimiž se můžeme setkat, a proto byl
proveden druhý experiment, tentokrát na reálných datech.

Byla pořízena dvojice snímků prostředí složeného dominantně ze dvou dobře
texturovaných rovin (viz Obr. 4.12).

Obr. 4.12: Data pořízená pro segmentaci rovin [51]

Pro tento pár snímků byly nejprve nalezeny bodové korespondence pomocí al-
goritmu SIFT [58]. Z těchto korespondencí byly estimovány parametry epipolární
geometrie, na základě kterých byly snímky rektifikovány algoritmem polární rekti-
fikace [81]. Z rektifikovaného páru snímků byla vypočtena mapa disparity pomocí
algoritmu [33]. Na takto vytvořenou mapu disparity byl aplikován testovaný segmen-
tační algoritmus a byly realizovány opět dvě rekonstrukce: první opět referenční, tedy
realizovaná bod po bodu bez ohledu na možné vazby mezi elementy, a druhá rekon-
strukce byla planární a realizovaná na základě výsledků segmentačního algoritmu.
Rendery obou rekonstrukcí jsou na následujícím obrázku (Obr. 4.13).

Obr. 4.13: Bodová (vlevo) a planární (vpravo) stereo rekonstrukce reálných dat [51]

Závěr tohoto experimentu je, že lze s výhodou využít regionální segmentační
metodu štěpení a spojování oblastí k segmentaci strukturních modelů prostředí. Je
třeba zmínit zřejmý klad, a to jednoznačné zjednodušení struktury rekonstruovaného
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prostředí při realizaci planární rekonstrukce. Segmentací rovin (a velmi pravděpo-
dobně jakýchkoliv podobných modelů) je možné odstranit jak běžný šum pozorování,
tak i mnoho outlierů z výsledné rekonstrukce. Výsledky experimentu na reálných
datech sice místo k segmentaci a rekonstrukci dvou rovin vedl k tvorbě prostředí
pomocí několika desítek planárních elementů. Nicméně ve srovnání s rekonstrukcí
bodovou, kde je model prostředí tvořen několika statisíci bodových elementů, mů-
žeme stále hovořit o značném zjednodušení. Řada problémů se v rekonstrukci na
základě reálných dat opakuje v obou realizacích, a to protože vycházejí přímo z pro-
cesu generování mapy disparity. Jde především o okrajové podmínky, nepřesnosti
v kalibraci a skutečnost, že disparitu nelze jednoznačně určit v bodech, které ve
směru nimi procházejícími epipolárami vykazují nulový gradient jasové funkce. Zdá
se, že založení segmentace na zpracování mapy disparity brání konceptu segmen-
tace strukturních modelů v rozvinutí plného potenciálu, což je motivací k realizaci
následujícího experimentu.

4.3.3 Jasová funkce triangulace

Poslední představený experiment není v čase finalizace tohoto dokumentu dokon-
čený, natož pak publikovaný, ale již v současném stavu ukazuje nadějný směr vývoje
metody pro segmentaci strukturních elementů prostředí. Zaměřený je opět primárně
na zpracování obrazu z monokulární kamery, ale jisté elementy skýtají možnost pře-
sahu i k typově odlišným pozorováním. Zatímco předchozí experimenty byly vždy
založeny pouze na zpracování omezené množiny pozorování (konkrétně jednoho nebo
dvou), zde je záměrem realizace dlouhodobě udržitelného řešení, které je možné po-
užít jako část SLAM algoritmu.

V porovnání s předchozím experimentem je z procesu zpracování vstupních ob-
razů vyňata tvorba mapy disparity. Generace hypotéz pro testování je prováděna
na základě trasování významných bodů a zpracování jasové funkce uvnitř trojúhel-
níkových oblastí daných deLaunayého triangulací mezi těmito body. Test ověřující
navržené hypotézy sleduje rezidua jasové funkce po jejich minimalizaci za podmínky
známé epipolární geometrie.

Navrhovaná metoda jde shrnout následujícím postupem. Pro každé pozorování zi

definujme na základě průběhu jasové funkce jemu příslušnou množinu významných
bodů z[feature]

i , která vznikla na základě sledování významných bodů z pozorování
předchozích (pomocí některého z detektorů optického toku např. [60]) a detekce
nových významných bodů. Pro generování hypotéz pro testování je třeba nejprve z
množin významných bodů příslušejícím zpracovávaným snímkům detekovat průnik
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ve smyslu korespondence ke stejné podmnožině prostorových bodů m:

z[corespondence]
Ω =

⋃︁
𝑗∈Ω

z[feature]
j (4.48)

Kde operace průniku nereprezentuje ponechání prvků se stejnými hodnotami, ale
ponechání elementů, které příslušení stejným bodům prostředí a množina Ω před-
stavuje indexy zpracovávaných pozorování – řádově jednotky až desítky předchozích
pozorování.

Nad souřadnicemi bodů některého snímku z množiny Ω tedy z[corespondence]
j je

provedena deLaunayého triangulace (viz Obr. 4.14) a spojení takto vygenerované
jsou použity pro všechny prvky z množiny Ω. Tímto je převážná část obrazů tvo-
řících zpracovávaná pozorování pokryta nepřekrývajícími se, ale přímo vzájemně
sousedícími trojúhelníkovými oblastmi, které mají vrcholy ve významných bodech.
Tyto korespondenční trojúhelníkové oblasti představují hypotézy k otestování. Je
třeba ještě zmínit, že naivním přenosem triangulovaných vazeb z prostoru vybra-
ného pozorování do oblastí pozorování jiných může nastat konfliktní situace, kdy se
některé trojúhelníkové oblasti v prostoru druhého pozorování vzájemně překrývají.
Hypotézy, u nichž tato situace nastane, jsou apriorně označeny za zamítnuté.

Obr. 4.14: Delaunayho triangulace významných bodů

Každá předpokládaná struktura prostředí po projekci do roviny obrazu vyvolá
nějaký tvar jasové funkce, který závisí jak na tvaru, tak na textuře. Pohybem ka-
mery, a tedy změnou parametrů projekční funkce se jasová funkce bude deformovat,
a na základě toho, zda se bude deformovat pro hypoteticky předpokládaný strukturní
model přípustným způsobem, je možné rozhodovat o zamítnutí či nezamítnutí hypo-
tézy modelu. Hypotézy lze tedy otestovat nalezením ideální přípustné geometrické
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deformace jasových funkcí příslušných regionů. V terminologii počítačového vidění se
takový proces označuje za registraci obrazů. Sledovaná statistika pro realizaci testu
je normalizována suma reziduí jasové funkce po registraci. Její kritická hodnota je
stanovena na základě apriorně předpokládané hodnoty šumu jasové funkce.

První fáze experimentu je zaměřena na detekci rovin. Tímto záměrem můžeme
v rozboru pokračovat ještě hlouběji. Jako deformačního modelu pro registraci je
využito homografie, protože předpokládáme-li lineární model kamery, budou kore-
spondenční oblasti příslušné planární části prostředí vázány právě dvourozměrnou
projekční transformací. Registrační model navíc není obecnou homografií, ale je
třeba jej podmínit tak, aby promítal trojici vrcholových bodů trojúhelníkové oblasti
v prostoru prvního pozorování na jejich korespondenci v prostoru pozorování dru-
hého. Transformaci tímto podmíněním zbývají tedy jen dva stupně volnosti. Navíc
zpracováváním více než dvou snímků mohou být jednotlivé testované homografie
vzájemně závislé na základě předpokladů o průběhu trajektorie kamery.

Společnou část mapy v tomto případě samozřejmě tvoří parametrizace jednotli-
vých segmentovaných rovin:

m[com] = m[planes]
1:M (4.49)

Partikulární částí mapy je parametrizace jasové funkce příslušná jednotlivým
planárním segmentům:

m[1] = m[RGB]
1:M (4.50)

Z hlediska SLAM terminologie tvoří doposud popsaný postup front-end část
SLAM algoritmu. Pro realizaci dlouhodobě udržitelného SLAM algoritmu by bylo
třeba definovat ještě back-end. Jako nejvhodnější se jeví použít techniky optimali-
zace grafu, konkrétně například framework g2o [56]. Uzlové body reprezentující stav
pozorovatele ale nicméně nemohou být tvořeny pro každé pořízené pozorování. Je
totiž velmi pravděpodobné, že frame rate kamery bude v poměru k rychlosti pohybu
vzhledem k rozměrům prostředí natolik vysoký, že pohyb učiněný mezi dvěma po
sobě jdoucími snímky nebude ve smyslu stereorekonstrukce signifikantní. Tato sku-
tečnost by způsobila nízkou sílu testu hypotéz, protože při nesignifikantně dlouhém
pohybu vzhledem k pozorovanému prostředí budou všechny testované segmenty vy-
kazovat deformaci bez velkých odchylek aproximovatelnou homografií. Uzlový bod
grafu má tedy smysl tvořit až v okamžiku, kdy je pohyb kamery vzhledem k poloze
odpovídající poslednímu vytvořenému uzlu grafu dostatečně dlouhý.

Detekci signifikance pohybu je možné realizovat například výpočtem odchylky
od optimálního modelu homografie nad množinou korespondenčních významných
bodů. Další možností je technika představená v [21] založená na estimaci rozptylu.
Estimace struktury v uvedeném článku je sice zaměřena na hustou bodovou rekon-
strukci prostředí, ale snadno by tento koncept bylo možné aplikovat na množinu
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sledovaných významných bodů.
Implementačně tento experiment ještě není dokončen, a tak nejsou k dispozici

žádné výsledky k prezentaci a nelze ani stanovovat nějaké absolutní závěry. Nicméně
již v tomto rozpracovaném stavu se zdá, že tento přístup je výpočetně méně náročný
než jakýkoliv založený na explicitním generování mapy disparity. Tvorba struktury
prostředí na základě trojúhelníkových rovinných elementů je z hlediska 3D grafiky
přirozený způsob konstrukce modelů. Stejně tak ukládání informace o textuře ve
formě dvourozměrného pole, které je na strukturu namapováno.

Koncepčně je pro dokončení tohoto experimentu ještě třeba dořešit několik zá-
ležitostí. Jednou z nich je například konkrétní způsob parametrizace partikulární
části mapy, tedy v jaké formě ukládat jasovou funkci tak, aby byla dlouhodobě opti-
malizovatelná a snadno indexovatelná pro potřeby registrace jasové funkce – prosté
uložení apriorně alokovaného dvourozměrného pole se jeví z hlediska škálovatelnosti
jako nevhodné. Dále jde o strategii dalšího dělení segmentů u nichž byla zamítnuta
hypotéza o planaritě. V první řadě jde o samotné rozhodnutí zda má další dělení
smysl a dále návrh případného algoritmu dělení.

4.4 Shrnutí výsledků
Poslední podkapitola je věnována snaze shrnout stručně a na jednom místě výsledky,
kterých bylo v rámci této dizertační práce dosaženo. Text je koncipován tak, aby
zdůraznil významné body práce v oblasti problematiky fúze dat pro realizaci SLAM
algoritmů. Jednotlivé části souhrnu jsou opatřeny odkazy zpět na sekce obsahující
detailní popis.

K řešení modelování a řešení SLAM problému byl zvolen pravděpodobnostní
přístup (kap. 2.1). Byly definovány vztahy definující pravděpodobnostní rozložení
aposteriorního odhadu pro variantu plného a online SLAMu za předpokladu znalosti
i neznalosti modelu pohybu (kap. 2.1.1 a 2.1.2).

Pravděpodobnostní přístup byl specifikován pro případ aplikace na množinu po-
zorování z více rozdílných snímačů a byl odvozen obecný vztah (kap. 3.1). V rámci
následného rozboru (kap. 3.2) byly definovány tři speciální případy, a to fúze dat
v závislosti na konfiguraci množiny snímačů. Z těchto tří speciálních případů byl
vybrán jeden případ označovaný jako částečně kolektivní mapování, který byl dále
rozvíjen. Je to případ předpokládající, že existuje nějaká společná parametrizace
prostředí m[com], k jejíž estimaci přispívají všechny z použité množiny snímačů.

Na základě tohoto zvoleného speciálního případu byl stanoven kategorizační sys-
tém, který rozděluje snímače na základě typu přínosu pro SLAM algoritmus (kap.
3.3). Jako přímo využitelné snímače se smyslu zvoleného speciálního případu, a tedy
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vhodné pro další rozbor byly identifikovány snímače kategorie III. (kap. 3.4), tedy
kamery, a kategorie IV. 3.5, tedy nejrůznější snímače hloubky pole.

Jako předmět společné parametrizace prostředí byl zvolen prostorový útvar pře-
stavující předěl mezi pevnými překážkami a volným prostorem, tedy v podstatě
analogická parametrizace k reprezentaci mapy pomocí vzálenostní funkce (SDF nebo
TSDF), protože navržená parametrizace reprezentuje vlastně nuly této funkce. Lo-
gicky bylo ukázáno, že z hlediska fúze není možné tuto parametrizaci realizovat ve
formě orientačních bodů, protože různé druhy snímačů budou obecně produkovat
vzájemně nekorespondující množiny orientačních bodů. Namísto tohoto bylo navr-
ženo sledovat možné vazby mezi elementy pozorování a mapovat ty (kap. 4.1).

Pro realizaci SLAM algoritmu, který pracuje tímto způsobem bylo třeba zažitý
koncept konstrukce SLAM algoritmů modifikovat. Předmětem této modifikace byly
především dvě věci: v rámci front-endu jde o přidání algoritmu pro detekci prvků
pozorování příslušejících parametrizovatelným strukturním elementům a jejich aso-
ciaci s již mapovanými; druhá modifikace spadá spíše do oblasti back-endu a jde o
strategii optimalizace parametrizace strukturních elementů tak, aby tato hodnota
odpovídala kombinované informaci z doposud učiněných pozorování. Dále vyvstaly
problémy nalezení konkrétní matematické reprezentace prostorových modelů.

Návrh algoritmu pro segmentaci částí pozorování odpovídajících některému z
apriorně předpokládaných strukturních modelů vyšel z teorie statistického testování
hypotéz a skládá se ze dvou částí. První částí je algoritmus návrhu hypotéz předklá-
dající na základě elementárních pravidel segmenty pozorování k testu přítomnosti
vazeb. Jako efektivní přístup pro realizaci této části se ukázalo využití metod regi-
onální segmentace. Druhou část segmentačního algoritmu tvoří samotný statistický
test. Jeho koncepce byla postavena na sledování velikosti reziduí. (kap. 4.3)

Pro zakomponování informací z již předzpracovaného pozorování segmentací re-
gionů odpovídajících strukturním modelům a asociaci těchto dat s daty doposud
vytvořené mapy bylo modifikováno několik estimačních algoritmů. Dva základní
předměty této modifikace byly: odstranění explicitní závislosti na modelu pohybu
a využití dvou variant vektoru odhadovaných parametrů – nesingulární, leč vázané
parametrizace pro reprezentaci bodového odhadu střední hodnoty a minimální repre-
zentace pro reprezentaci přírůstku nebo rozptylu odhadu. Upraveny do této podoby
byly estimátory Kálmánův filtr a jeho modifikace, tedy rozšířený Kálmánův filtr,
dále pak algoritmus založený na rekurentní aplikaci metody maximální věrohod-
nosti a nerekurentní globální optimalizační algoritmus taktéž založený na metodě
maximální věrohodnosti.

Pro ověření navrhovaných řešení byla provedena série experimentů, které je
možno rozdělit do dvou kategorií. První kategorie experimentů se zabývá vlivem
známých vazeb mezi elementy pozorování na průběh SLAM algoritmů (kap. 4.2).
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Publikovány, a v tomto dokumentu uvedeny, jsou tři experimenty spadající do této
kategorie: první zaměřený na vazby definované pomocí nedodefinovaného systému
lineárních rovnic (kap. 4.2.1), druhý zaměřený na nelineární vazby v rovině dané
apriorně známou kolinearitou pozorovaných bodů (kap. 4.2.2) a poslední zaměřený
na vazby v 3D prostoru porovnávající vliv „síly“ vazeb (ve smyslu redukce dimen-
zionality vektoru parametrizace) (kap. 4.2.3).

Druhá kategorie experimentů (kap. 4.3) byla motivována snahami o tvorbu kon-
krétní implementace algoritmu pro segmentaci podmnožin v datech pozorování, a
tak se každý z experimentů této kategorie zabývá jistým druhem segmentace struk-
turních elementů z dat pozorování. První experiment je zaměřen na detekci liniových
elementů ve skenu 2D lidaru (kap. 4.3.1), druhý experiment se zabývá detekcí rovin
na základě průběhu hodnot mapy disparity představující korespondenční body stere-
osnímku (kap. 4.3.2) a poslední popsaný experiment popisuje rozpracovaný koncept
detekce rovin v sekvenci snímků monokulární kamery na základě triangulace mezi
trasovými významnými body (kap. 4.3.3).

Celkově bylo v oblasti tématu dizertace publikováno: jeden obecně zaměřený
experiment popisující pokus o fúzi dat pořízených v reálném prostředí [49], tři pu-
blikace zaměřené na vliv apriorně definovaných vazeb na průběh SLAM algoritmu
[50, 46, 48], v oblasti segmentace modelovatelných elementů prostředí byl publiko-
ván jeden článek [51] a tohoto tématu se dále týká i část diplomové práce [45]. Další
publikace jsou v kontextu práce méně významné. Příkladem je článek dokumentující
modifikace UKF pro aplikaci na SLAM problém bez modelu pohybu [47].
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5 Diskuse
V rámci diskuse jsem se pokusil o kritický pohled na svou vlastní práci v kontextu
podobně zaměřených řešení. Kapitola je tedy zaměřena na srovnání způsobu řešení
fúze dat pro souběžnou lokalizaci a mapování navrhovaného v rámci tohoto doku-
mentu resp. dizertace o proti algoritmům a metodám publikovaných ve věděckých
článcích, k nimž jsem se v rámci literární rešerše dostal.

Co se týče navrhované teorie v této práci založené na pravděpodobnostním pří-
stupu k SLAMu realizovaném na základě dat z více snímačů a prezentované v ka-
pitole 3.1, tak zde jsem v rámci rešerše nenašel nic, s čím bych mohl srovnávat.
Je samozřejmě možné, že ostatním výzkumníkům zabývajících se touto problemati-
kou přišlo explicitní stanovení těchto vztahů triviální, ale osobně považuji explicitní
stanovení ideálního řešení za významné z hlediska abstraktizace problému. Navíc
definice a rozbor speciálních případů fúze (kap. 3.2) dle mého názoru pěkně vykres-
luje archetypy přístupu k fúzi dat v kontextu SLAM algoritmů, a ani pro tu jsem
nenašel srovnání.

Rozbor přínosnosti snímačů z hlediska SLAM problému (kap. 3.3,3.4 a 3.5) je in-
formačně analogický s náplní úvodů většiny článků, které se problematikou SLAMu
zabývají. Rozsahově je samozřejmě uvedený popis delší než jakýkoliv úvod vědeckého
článku, a zároveň také stručnější než rozbory ve specializovaných knižních publika-
cích, jako je např. [30] pro oblast rekonstrukce prostředí na základě dat z kamer.
Nicméně, co se týče zmíněných aspektů použitelnosti, výhodnosti a rozsahu použití
daných snímačů v aplikacích SLAM algoritmů, se uvedený rozbor rámcově neodlišuje
od běžně přijímaných skutečností. Rád bych ale vyzdvihl důraz kladený na expli-
citní stanovení přijímaných předpokladů založených na rozboru fyzikální podstaty
měření.

Přejdeme-li přímo k jádru dizertace, tedy k fúzi dat, tak je třeba zmínit, že ně-
které články, které v kontextu SLAM algoritmů zmiňují termín fúze, mají evidentně
stanovenou odlišnou definici toho, co znamená provádět fúze dat. Konkrétně jsou
tímto termínem relativně často označována řešení, která využívají jedinou RGB-D
kameru (velmi často specificky senzor Kinect), a tak z hlediska mou stanovené defi-
nice vlastně nespadají do kategorie SLAM algoritmů založených na fúzi dat. Fúze u
těchto snímačů totiž probíhá přímo na úrovni snímače a do SLAM algoritmu vstu-
puje jediné pozorování složené z již kombinovaných dat. Příkladem jsou následující
publikace [63, 106, 107]. Nesnižuji jejich vědecké kvality, jen pro tuto dizertaci nejsou
vhodným předmětem pro srovnání.

Další skupinou publikací, které nesou stopy současně SLAM algoritmů a fúze
dat, jsou publikace zaměřené na specifické soustavy snímačů. Typicky jde o rozbory
aplikací, kde konkrétní soustava snímačů tvoří dohromady senzorickou hlavu mo-
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bilního robota. Takový případ je například představen v [10, 53], kde je senzorická
hlava tvořena dvěma běžnými kamerami, dvěma termokamerami a jedním matico-
vým snímačem hloubky pole. Podobně v publikaci [22] můžeme najít příklad využití
kombinace dat ze sonaru a kamery. Souhrnně tato skupina publikací představuje
prezentaci funkčních aplikací často s inovativními přístupy ke kalibraci rozmanité
soustavy senzorů. Z hlediska mé archeotypizace fúze (viz. kap. 3.2) spadají tyto
aplikace do speciálního případu označeného jako superpozorování. Bez nejmenších
pochyb ukazují účinnost a výhody tohoto přístupu popsáním dosažených výsledků.
Nespornou výhodou tohoto typu řešení je to, že většinou lze bez větších problémů
pro realizaci SLAM algoritmu přizpůsobit některou z obecnějších metod bez nutnosti
návrhu a implementace zcela nových věcí. Nevýhody jsou: potřeba alespoň částečné
nebo virtuální časové synchronnosti jednotlivých snímačů, a dále pak skutečnost,
že data využitelná pro zpracování SLAM algoritmem jsou často rozsahově omezená
jen na průnik dat všech senzorů. Navíc je běžné, že některé snímače jsou vzhledem
k významně rozdílné spolehlivosti z hlediska lokalizace apriorně využívány jen jako
prostředek pro mapování za předpokladu známé polohy, což přirozeně vede k nevy-
užití plného potenciálu dat pozorování a specifikuje oblast použití. Tyto nevýhody
z hlediska mapování nerozsáhlých prostředí nemusejí znamenat žádný problém, ale
částečně kolektivní mapování jimi koncepčně netrpí, na druhou stranu lze u tohoto
přístupu očekávat větší implementační složitost.

Nejlepší podklady pro přímé srovnání výsledků skýtá asi problematika detekce
strukturních elementů. Podobně motivované přístupy můžeme jednak totiž najít i
v jiných oborech, jako je kartografie nebo počítačová grafika. Mnohé aplikace zde
typicky nevyžadují real-timově nízkou výpočetní náročnost, a tak skýtají prostor
pro využití obecných technik, jako je shluková analýza nebo Houghova transformace
[37]. Nicméně lze najít i relativně staré publikace, které prezentují metody, které
jsou z hlediska výpočetní náročnosti efektivní. Jsou to například metody založené
na eliminaci bodů, jako je [17]. Novější přístupy se většinou snaží nalézt nějaké op-
timum mezi eliminací bodů a obecnými výpočetně náročnými metodami za pomoci
nejrůznějších technik. Zajímavým příkladem je využití Fourierovy analýzy [2]. V této
práci navrhovaná metoda se koncepčně podobá (především využití metody štěpení a
spojování oblastí) metodě [17], jen je definována obecněji, jelikož metoda popisovaná
testuje vždy pouze jednu hypotézu a zda odstraněním zkoumaného bodu dojde k
přílišnému zjednodušení struktury či nikoliv.

Především je možné najít i publikace zabývající se detekcí strukturních elementů
v kontextu SLAMu, následující publikace jsou zaměřeny na konkrétní snímače. Pro
problematiku mapování prostoru pomocí linií detekovaných v datech 2D lidaru je
výpočetně efektivní metoda vhodná pro real-time aproximaci bodového pozorování
pomocí kompaktní množiny liniových elementů představena v [41]. Jde o metodu
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založenou na efektivně počítané lineární regresi a koncepčně algoritmus podobný
tomu představenému v kap. 4.3.1, ale je o poznání lépe optimalizovaný. Nicméně
pro 2D SLAM nejsou tak silné tendence k reprezentaci mapy pomocí strukturních
elementů, protože přístupy, jako jsou reprezentace prostředí pomocí mřížky obsaze-
ností (occupancy grid) [67, 68], jsou pro většinu aplikací dostačující.

Daleko větší aplikační potenciál v tomto ohledu skýtá problém 3D SLAMu. Zdán-
livě přímé rozšíření 2D algoritmů totiž naráží na problémy vyvolané nárůstem di-
menzionality dat. Pro data představující lokální 3D model okolí (získaný například
pomocí 3D lidaru) je možné najít řadu publikací zabývajících se detekcí rovin. Tyto
prezentované algoritmy bývají založeny na regionálních segmentačních metodách a
algoritmu RANSAC [23] pro potvrzování hypotéz o planaritě [78, 100, 103, 104].
Autoři všech těchto publikací se shodují na tom, že po segmentaci rovin stačí na re-
alizaci SLAMu použít EKF případně doplněný ještě algoritmem ICP [7] pro získání
apriorního odhadu/linearizačního bodu. Hlavní uváděné motivace jsou zjednodušení
struktury prostředí a vyšší robustnost algoritmu.

Jsou dostupné také práce zaměřené na detekci strukturních elementů v datech
z volně se pohybující monokulární kamery. Jsou to například [108, 91], kde autoři
využívají konvoluční neuronové sítě k detekci segmentů obrazu příslušejícího stejné
rovině. Článek [80] popisuje přístup využívající heuristickou váhovací funkci zvýhod-
ňující při bodové rekonstrukci rovinné segmenty a ostré hrany. Posledním příkladem
je [36], což je publikace zaměřená na charakteristické vlastnosti interiérů budov, kde
je popsána detekce rovin jako prostředek pro nesení informace o základní struktuře
prostředí a navíc i detekce kvadratických útvarů (elipsoidů) jako prostředku před-
stavujícího ostatní objekty vyskytující se v prostředí. Dominantě uváděnou motivací
v rámci této skupiny článků je zvýšení spolehlivosti mapování v prostředích s málo
strukturovanými texturami povrchů, případně snaha o prohloubení míry sémantic-
kého pochopení prostředí.

Z abstraktního hlediska je podobnou problematikou i segmentace a klasifikace
objektů ve scéně. Z pohledu sémantiky jde ale rozhodně o vyšší úroveň porozumění
datům prostředí. V tomto ohledu jsou publikovány algoritmy, jako jsou [63, 84] vy-
vinuté pro zpracování RGB-D dat, nebo [4] pro zpracování vizuálních dat z mono-
kulární kamery založené na klasifikaci objektů do tříd na základě metod strojového
učení například pomocí konvolučních neuronových sítí.

Souhrnně je tedy mnou navrhovaný algoritmus segmentace strukturních elementů
koncepčně podobný segmentačním metodám zaměřeným na zpracování dat z 3D li-
darů. Celkově se ale liší obecností nutnou k záběru všech snímačů definovaných jako
vhodných pro realizaci SLAM algoritmu založeného na fúzi dat. Další rozdíl je v mo-
tivaci. Zatímco běžné tendenční tlaky pro zavedení konceptu segmentace struktur a
geometrických primitiv mapovaného prostředí jsou: zjednodušení problému SLAMU
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ve smyslu redukce množství dat, vyšší robustnost nebo dosažení vyšší úrovně poro-
zumění prostředí, a tím v důsledku i realizovatelnosti specifických aplikací, tak pro
částečně kolektivní mapování jde o nezbytnou součást algoritmu, protože struktura
prostředí představuje v tomto případě (mimo potenciální model pohybu) jedinou
společnou kvantitu spojující pozorování z různých snímačů.

Zaměříme-li se krátce na optimalizační techniky použité v rámci praktické části
této práce, tak výhradně jsou využívány různé modifikace Kálmánova filtru a opti-
malizační metody s kritériem založeným na metodě maximální věrohodnosti. Všechny
použité estimační techniky jsou v rámci kapitoly 2 odvozeny i pro použití za absence
modelu pohybu, což v kontextu Bayesova a Kálmánova filtru není pravděpodobně
úplně běžnou záležitostí, jelikož jsem nenašel pro tyto varianty oporu v literatuře.
Nicméně odvození vychází z naprosto stejných předpokladů a postupů jako původní
verze. Hojně je v uvedených experimentech využívána technika označovaná jako
rekurentně aplikovaná metoda maximální věrohodnosti (rML). Tento estimátor se
způsobem, jímž je realizován, shoduje s modifikací rozšířeného Kálmánova filtru
označovanou jako iterativní [89]. Je možné nalézt studie, které v souladu s výsledky
mých vlastních experimentů ukazují, že iterativní rozšířený Kálmánův filtr (a tím
potažmo i popisovaná rekurentně aplikovaná metoda maximální věrohodnosti) vy-
kazuje ve srovnání s běžným EKF lepší výsledky např. [31]. Jako prostředek pro
generování „ideálních“ výsledků je používán algoritmus založený na globální opti-
malizaci kritéria daného metodou maximální věrohodnosti. Tuto metodu lze označit
za speciální případ technik optimalizace grafu. Částicový filtr nebyl v rámci pro-
vedených experimentů použit vůbec, což je vlastně v souladu se současnou praxí
– částicový se využívá spíše pro 2D aplikace, ač je možné dohledat i modifikace
umožňující rozšíření tohoto filtru tak, aby byl využitelný i pro aplikace 3D SLAMu
[105].

Jako prostředky pro realizaci apriorních odhadů polohy a orientace pozorovatele
vůči referenčnímu rámci je při zpracování dat ze snímačů skupiny IV. používán scan
matching, specificky metoda Iterrative closest point (ICP). Při zpracování pozoro-
vání z kamer (snímače skupiny III.) jsou to závislosti epipolární geometrie vedoucí
k odhadu vyjádřitelnému jako řešení soustavy lineárních rovnic.

Pravděpodobnostní rozložení odhadů pro rekurentní estimaci je vždy reprezen-
továno pomocí dvou statistických momentů – střední hodnoty a rozptylu, které jsou
reprezentovány vektorem a symetrickou pozitivně definitní maticí. Kvůli potřebě
často reprezentovat odhad elementů, pro něž neexistuje jednoznačná minimální re-
prezentace, je hojně využíván koncept výpočtu přírůstku v prostoru minimální pa-
rametrizace a jeho aplikace do prostoru nesingulární parametrizace pomocí neline-
árního operátoru (koncept je představen např. v [56]). Implementačně je pro využití
tohoto konceptu výhodné v nesingulárním parametrickém prostoru reprezentovat
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pouze vektor středních hodnost a kovarianční matici reprezentovat v parametrizaci
minimální. K tomuto přístupu existují alternativy např. v [78, 77], nicméně předpo-
kládám, že efekty na kvalitu algoritmu jsou v tomto ohledu spíše vedlejší (především
vázané na numerickou stabilitu algoritmu). Vyjma srovnání použitého konceptu s
naivním přístupem [26] nemám k tomuto srovnání experimentální data.

Shrneme-li celkově realizované srovnání, je možné prohlásit, že současný veřejně
publikovaný výzkum zabývající se problematikou využití více snímačů současně pro
realizaci souběžné lokalizace a mapování je zaměřen majoritně aplikačně. Čistě teo-
retické rozbory zaměřené specificky na obecné řešení problému se mi nepovedlo najít.
Většinou se články zaměřují na jednu konkrétní konfiguraci množiny snímačů nebo
v lepším případě na jednu skupinu snímačů. Pro jednotlivé navrhované koncepty
(jako například segmentace strukturních elementů prostředí) využívané v této di-
zertační práci je nicméně možné v aktuálních vědeckých publikacích nalézt paralely.
Srovnáním v tomto ohledu jsem došel k závěru, že publikované techniky jsou velmi
podobné těm navrženým v této práci. Obdobně použitý matematický aparát a esti-
mační algoritmy jsou v důsledku ekvivalentní k běžně využívaným, jen jsou někdy
upravené specifickým potřebám konkrétní aplikace. Srovnání aplikačních výsledků
je prakticky nemožné, jelikož mé experimentální výsledky se omezují na simulace.
Použité techniky jsou kvalitativně srovnatelné s ostatními současně používanými. V
oblasti aplikačních výsledků za mnohými publikovanými má práce zaostává. Avšak
to, v čem má práce nad ostatními dle mého srovnání vyniká, je teoretický rozbor
problému a z něj vycházející obecnost koncepčního návrhu algoritmu souběžné lo-
kalizace a mapovaní založeném na fúzi dat z vícero snímačů.
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6 Závěr
Dizertační práce se zbývá oblastí fúze dat z maticových snímačů při mapování in-
teriéru budov. Aplikační záměr tohoto snažení je především realizace zpětné vazby
pro systémy vyžadující informace o struktuře okolí a aktuální orientaci zařízení
vzhledem k němu. Zanechávajíc filozofické problémy definice reality filozofům (resp.
dnes spíše teoretickým fyzikům) sice v práci ctím běžně přijímanou definici mapo-
vání jako tvorby modelu prostředí odpovídajícího realitě, ale klíčové je, že termín
„odpovídající realitě“ nechápu tak, že by mapování mělo vést na realizaci reprezen-
tace, která 1:1 popisuje jedinou pravou skutečnost. Jako vhodnou mapu považuji
takovou, která se z Bayesiánského hlediska nedostává do konfliktu s realizovanými
pozorováními, apriorně danými znalostmi a učiněnými předpoklady. Tato fundamen-
tální definice má za důsledek zřejmou nejednoznačnost řešení, což přirozeně otevírá
prostor k výběru řešení optimálního. Z tohoto hlediska by se dalo prohlásit, že má
dizertační práce je prací o hledání způsobu reprezentace mapy schopného současně
pojmout informace množiny z koncepčně odlišných snímačů, a zároveň o tvorbě resp.
přizpůsobení aparátu určeného k tomu, aby s touto informací a daty senzorických
pozorování, které jsou jejím primárním zdrojem, bylo možné efektivně pracovat.

Základní kostra práce je výsledkem kombinace deduktivního a induktivního po-
stupu. Pro realizaci mapování byl na samém počátku práce zvolen koncept souběžné
lokalizace a mapování (SLAM), pro jehož úpravu jsem měl v úmyslu ve zobecněném
smyslu využít jednu z esenciálních myšlenek mé dizertační práce, a to realizaci mapy
založené na datech z 2D lidaru pomocí množiny úseček. Iterativním zobecňováním a
konstantním vystavováním tlaku kritického uvažování mojí vznikající teorie se tato
specifická prvotní myšlenka v průběhu práce rozvinula ve smyslu logické indukce
nejprve do představy algoritmu tvořícího mapu pomocí množiny jednoduchých geo-
metrických entit (např. pro 2D úsečky, kuželosečky, aj.; pro 3D roviny, kvadratické
plochy, aj.), a dále až do podoby konceptů zpracování množiny pozorování z různých
snímačů uvedeného v kap. 3, které jsou matematicky ukotveny ve fundamentální te-
orii SLAM algoritmů.

Koncept realizace mapy pomocí množiny geometrických entit je ve vybudovaném
teoretickém konstruktu upevněn v podobě speciálního případu SLAM algoritmu za-
loženém na fúzi dat z různých snímačů. Tento konkrétní speciální případ je ozna-
čován termínem částečně kolektivní mapování a je založen na reprezentaci mapy
pomocí parametrizace strukturované do jedné nezbytně existující společné mapy
a množiny map partikulárních, jejichž existence je volitelná. Zásadním krokem od
obecnosti je v tomto případě to, že všechny snímače pozorující okolní prostředí,
jejichž data jsou zpracovávána ve smyslu SLAM algoritmu, nezbytně musí mít po-
tenciál podílet se na realizaci společné mapy i bez informací z dalších snímačů. Tento
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potenciál je shodný s možností jednoznačně lokalizovat snímač za podmínky známé
mapy na základě výhradně jeho pozorování.

Na základě podmínky samostatné lokalizovatelnosti bylo možné vytvořit kate-
gorizační systém, který dělí snímače na základě fundamentální schopnosti přispět
k SLAM algoritmu založeném na fúzi dat pojaté ve smyslu částečně kolektivního
mapování. Tento systém je složen z pěti kategorií, z nichž jsem vybral dvě pro po-
drobnější rozbor: kategorie III. – kamery, a kategorie IV. – snímače hloubky pole.

Mapa ve formě množiny geometrických primitiv je pak v celém konceptu ukot-
vena úvahou dedukující možnosti parametrizace rozhraní mezi pevnými překážkami
a volným prostorem na základě pozorování složených z bodových entit. Ukázalo se
(jednak z hlediska logické úvahy ale i experimentálně) jako nepraktické vytvářet
společnou mapu naivním přístupem jako průnik množin bodů pozorovaných z růz-
ných snímačů z hlediska příslušnosti stejným bodům z mapovaného prostoru. Jako
praktičtější alternativa je vyzdvihnuta možnost využití bodů pozorování k identifi-
kaci trendu (resp. průběhu) struktury prostředí, který vlastně váže polohu těchto
bodů pozorování, na základě čehož je pak třeba jednotlivé body pozorování chá-
pat jako vzájemně závislé. Právě v parametrizaci těchto vazeb byl nalezen robustní
matematický konstrukt pro realizaci společné mapy.

V průběhu celého vývoje byly prováděny experimenty ověřující specifické parti-
kulární hypotézy, případně obecně evaluující vlastnosti jistých přístupů. Jednotlivé
experimenty řadím vždy do jedné ze dvou hlavních skupin na základě záměru.

První skupina je zaměřena na prozkoumání vlivu známých vazeb na kvalitativní
parametry SLAM algoritmu (především estimační chybu a konzistenci odhadu). Zá-
věrem této první skupiny experimentů je, že vazby redukují dimenzionalitu esti-
mované parametrizace, čímž jsou pro výsledek kvalitativním přínosem. Na druhou
stranu prakticky detekovatelné vazby též vnášejí do systému další nelinearity, a tím
zhoršují konzistenci lineárních aproximací využívaných estimačními algoritmy, což
má na kvalitu výsledku negativní vliv.

Druhou skupinou experimentů jsou testovací implementace algoritmů pro seg-
mentaci strukturním elementům odpovídajících podmnožin pozorování. Jako efek-
tivní se zde ukazují metody koncepčně založené na regionálních segmentačních tech-
nikách, specificky na metodě štěpení a spojování oblastí s kritériem homogenity
odvozeným za pomocí technik do jisté míry odolných vůči outlierům v datech.

Rád bych ještě v rámci závěru zmínil výhledy na další práci v této oblasti. Další
rozšiřování teorie v současnosti neplánuji. Tak jak je definována se jeví konzistentní
a bez specifických kritických podnětů pocházejích z praktických aspektů ani nevidím
způsob, jak tuto teorii dále rozšiřovat.

Oblast, kde je potenciál k pokračování ve vědecké práci, protože tam má má práce
rezervy, je aplikační sféra, konkrétně dokončení experimentu popsaného v kap. 4.3.3
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a dále rozšíření do plně použitelného SLAM algoritmu, aplikace na některý z běžně
používaných datasetů a srovnání výsledků s alternativními přístupy.

Další oblastí, kde je možno s prací pokračovat, je zakomponování efektivnějších
metod do specifických částí algoritmu. Jsou to například robustní estimační tech-
niky jako jsou h-estimátory nebo využití Unscented transformace pro robustnější
estimaci statistických momentů realizovaného odhadu, případně volba efektivnější
metody reprezentace pravděpodobnostního rozložení odhadu než pomocí momento-
vých charakteristik.

Má práce na tomto tématu dopsáním dokumentu dizertace zcela jistě nekončí.
Z řady důvodů bylo třeba dizertační práci uzavřít a představit ve formě co možná
nejkonzistentnějšího celku.
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Seznam symbolů, veličin a zkratek
SLAM Soubežná lokalizace a mapování (ang. Simultaneous localization and

mapping)
Lidar Light Detection And Ranging, snímač založený na měření vzdálenosti

na základě zpoždění laserového paprsku odraženého od překážky
GNSS Globální družicový polohový systém (ang. Global Navigation

Satellite System), dnes hlavně GPS, Glonass, Galileo
BA Bundle Adjutment; technika založená na principu globální

optimalizace používaná v kontextu off-line 3D rekonstrukce prostředí
za pomocí obrazových dat z jedné nebo více kamer

ICP Iterrative closest point; metoda pro registraci dat
KF Kálmánův filtr
EKF Rozšířený Kálmánův filtr
UKF Unscented Kálmánův filtr
SEIF Řídký rozšířený informační filtr (ang. Sparse extended information

filter)
ML Metoda maximální věrohodnosti (ang. maximum likelihood)
rML Rekurentně aplikovaná metoda maximální věrohodnosti
SDF Orientovaná vzdálenostní funkce (ang. Signed distance function)
z Vektor pozorování
x Stavový vektor pozorovatele; většinou vektor parametricky

vyjadřující polohu a orientaci
m Parametrický vektor prostředí
u Parametrický vektor modelu pohybu
𝜃 Obecný parametrický vektor
R Matice rotace
t Vektor translace
S Matice směrových vektorů
c Vektor souřadnic polohy
𝜇 Vektor střední hodnoty
Σ Obecná kovarianční matice
Q Kovarianční matice modelu pohybu
R Kovarianční matice modelu pozorování
P Kovarianční matice odhadu parametrů
S Kovarianční matice odhadu parametrů
K Kalmánovo zesílení
F Zpětnovazební složka lineárního nebo linearizovaného modelu

pohybu resp. dynamiky pozorovaného systému
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G Řídicí složka lineárního nebo linearizovaného modelu pohybu resp.
dynamiky pozorovaného systému

H Pozorovací složka lineárního nebo linearizovaného modelu pozorování
w Stochastická složka modelu pohybu; šum
v Stochastická složka modelu pozorování; šum
𝒳 Vzorek reprezentující apriorní pravděpodobnostní rozložení. V

kontextu Unscented transformace sigma point.
𝒴 Vzorek reprezentující aposteriorní pravděpodobnostní rozložení. V

kontextu Unscented transformace funkční hodnota sigma pointu.
𝒵 Vzorek reprezentující aposteriorní pravděpodobnostní rozložení. V

kontextu Unscented transformace funkční hodnota sigma pointu.
𝜉 Informační vektor.
Λ Informační matice.
A Obecná matice lineární trasformace
𝒩 Nulový prostor (ang. null space)
ℒ Věrohodnostní funkce
𝑤 Váhovací konstanta
n Parametrizace asociace pozorování s reprezentací mapy.
e Chyba, odchylka, rozdíl mezi aktuální hodnotu a ideální hodnotou

kritéria.
Ω Chyba, odchylka, rozdíl mezi aktuální hodnotu a ideální hodnotou

kritéria.
J Obecná Jacobiho matice.
K Matice vnitřních parametrů.
P Projekční matice kamery.
C Centrum projekce.
𝑓 Zobrazovací konstanta.
p Principal point, souřadnice průsečíku optické kamery s rovinou

obrazu.
𝑠 Skew, vnitřní parametr kamery kompenzující zkosení souřadného

systému obrazové roviny
X Bod v prostoru.
𝑟 Vzdálenost bodu v normalizovaných obrazových souřadnicích od

počátku.
𝜅 Koeficient radiálního zkreslení.
𝑝 Koeficient tangenciálního zkreslení.
e Vektor souřadnic epipólu.
F Fundamentální matice epipolární geometrie
𝒯 Trifokální tenzor.
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𝒬 Kvadrofokální tenzor.
l Vektor parametrů obecné rovnice přímky.
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