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Idag pratas med mer och mer om
självkörande fordon för varje dag som g̊ar. En
grundförutsättning för självkörning är att ett
fordon p̊a ett noggrannt sätt kan kartlägga
sin omgivning. I mitt examensarbete har jag
utvecklat en metod som l̊ater en robot att
kartlägga ytor omkring sig med hjälp av en
kamera.

Roboten

D̊a examensarbetet handlar om att rita upp själva
kartan över en omgivning s̊a förflyttade vi roboten
manuellt under tiden som vi samlade ihop bilder.
Tanken i framtiden är att även det ska ske automa-
tiskt genom att f̊a roboten att utforska en yta sam-
tidigt som ytan kartläggs. För att fotografera golvet
s̊a användes en kamera som är fastmonterad p̊a un-
dersidan av roboten.

Ihopsättning av bilder

Efter att ha kört roboten över ytan som ska
kartläggas s̊a är det dags att sätta ihop dessa bilder,
som kan vara upp till tusen till antalet, till en färdig
karta. Detta kan liknas vid att skapa en stor panora-
mabild. Med första bilden som startpunkt för kartan
s̊a jämförs sedan varje bild med den föreg̊aende bil-
den för att uppskatta hur roboten har förflyttat sig
mellan bilderna. Detta görs med en metod som detek-
terar liknande punkter i bilderna tillsammans med en
algoritm som beräknar avst̊andet mellan dessa punk-
ter. Ett problem som uppst̊ar när det är m̊anga bil-
der är att sm̊a fel över tid ackumuleras. Ett fel p̊a
en millimeter varje g̊ang avst̊andet mellan tv̊a bilder
uppskattas kan efter tusen bilder leda till ett totalt
fel p̊a en meter. Att mätningarna är osäkra beror p̊a
att bilder p̊a ett och samma golv kan vara väldigt lika
varandra.

Minimering av fel

För att minimera de ackumlerande felen s̊a har jag
använt mig av en metod som g̊ar ut p̊a att f̊a robo-

ten att upptäcka att den har återvänt till ett ställe
som den tidigare har befunnit sig p̊a. Metoden g̊ar
ut p̊a att den senaste bilden matchas med tidigare
bilder i sekvensen utöver den föreg̊aende. Genom att
hitta flera matchande bilder till en specifik bild s̊a
underlättar det när bildens position ska uppskattas.
Detta eftersom det d̊a finns information om att bilden
till exempel ska vara tio centimeter ifr̊an en bild och
fem centimeter ifr̊an en annan. Genom att använda
en optimeringsalgoritm s̊a kan sedan alla fel som upp-
kommit minimeras genom att försöka placera alla bil-
der s̊a att alla uppmätta avst̊and mellan matchande
bilder stämmer s̊a bra som möjligt.

Sammanfattning

Syftet med examensarbetet var att med hjälp av
en ned̊atriktad kamera bygga upp en karta över en
större yta. Detta gjordes genom att först jämföra var-
je bild med den föreg̊aende bilden för att uppskatta
förflyttningen mellan bilderna. För att minska acku-
mulerande fel s̊a utvecklades en metod för att mini-
mera felen i uppskattningarna. Figur 1 visar tv̊a bil-
der p̊a samma körning av roboten där roboten körts i
n̊agot som kan liknas vid en åtta. Den vänstra bilden
visar resultatet om felen inte minimeras. Bilden till
höger visar hur mycket bättre resultatet blir när en
optimeringsalgoritm för att minimera felen används.

(a) Innan minime-
ring av fel.

(b) Efter minimering
av fel

Figur 1: Resultatet efter en av körningarna med ro-
boten.
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