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Lokalizacja robota mobilnego w czasie rzeczywistym
na podstawie danych ze skanera laserowego
1. Wprowadzenie
W niniejszej publikacji rozwa¿a siê problem lokalizacji robota mobilnego [1] w nieznanym otoczeniu. Problem ten w robotyce mobilnej znany jest pod nazw¹ SLAM
(Simultaneous Localization And Mapping) [2, 3] i jest on fundamentem dla autonomicznego poruszania siê oraz orientacji w terenie. W klasycznym ujêciu SLAM, robot wykorzystuje ró¿nego rodzaju czujniki do zbierania informacji o otoczeniu. W miarê odkrywania
nowych obszarów przeprowadza proces lokalizacji, opieraj¹c siê na zgromadzonych danych i dodaje nowe informacje dotycz¹ce aktualnej pozycji do bazy wiedzy (mapy). Na jej
podstawie mo¿e wyznaczaæ cie¿ki ruchu i decydowaæ o kierunku jazdy.

1.1. Okrelenie problemu
W literaturze problem lokalizacji robota mobilnego jest czêsto omawiany. Wiêkszoæ
autorów podejæ stosuje metodê obliczeñ wsadowych (off-line), tzn.: robot zatrzymuje siê,
wykonuje pomiar, przeprowadza lokalizacjê i przemieszcza siê w inne miejsce. Innym podejciem jest zebranie pomiarów poprzez zdalne sterowanie robotem, a tworzenie mapy
i lokalizacja odbywaj¹ siê w póniejszym czasie. Wstêpnie otrzymane dane s¹ póniej u¿ywane do autonomicznego poruszania siê robota. Taka organizacja obliczeñ zwalnia autorów
z obowi¹zku opracowania optymalnych czasowo algorytmów i doboru odpowiedniego
sprzêty obliczeniowego.
Autorzy tej publikacji skupili siê na lokalizacji robota w czasie rzeczywistym. Przez
czas rzeczywisty rozumiana jest zdolnoæ przetworzenia wszystkich danych przychodz¹cych od czujników w trakcie poruszania siê robota.
W cilejszym ujêciu rozwa¿any jest problem lokalizacji robota mobilnego za pomoc¹
skanera laserowego [4, 5]. Urz¹dzenie to generuje promieñ wiat³a, który odbija siê od
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obiektów w otoczeniu i powracaj¹c niesie informacjê o odleg³oci do przeszkody. Dziêki
wykorzystaniu obrotowego zwierciad³a skaner potrafi liczyæ odleg³oci do ró¿nych obiektów znajduj¹cych siê w p³aszczynie prostopad³ej do osi obrotu lustra. Dane odbierane
z lasera s¹ zbiorem pomierzonych w konkretnej chwili czasowej odleg³oci d(i), dla danego
k¹ta obrotu lustra α(i), gdzie i jest numerem próbki w zbiorze (rys. 1).

Rys. 1. Wykres danych pochodz¹cych od skanera laserowego d(α)

Taka para wartoci jednoznacznie identyfikuje punkt w uk³adzie biegunowym. Na rysunku 2 pokazano przekszta³cone za pomoc¹ przekszta³cenia (1) punkty uk³adu biegunowego do postaci kartezjañskiej. Taka operacja daje odzwierciedlenie otoczenia robota.

⎧ x (i ) = d (i ) ⋅ cos (α (i ))
⎪
P (i ) = ⎨
⎪⎩ y (i ) = d (i ) ⋅ sin ( α (i ))

(1)

Powy¿ej zosta³ zobrazowany skan otoczenia wykonany skanerem laserowym. Jest to
obraz rzeczywistego pomieszczenia, w którym znajdowa³ siê robot.
Podczas poruszania siê robot zbiera kolejne dane o otoczeniu, a skaner nieprzerwanie
dzia³a i przesy³a informacjê o odleg³ociach do przeszkód znajduj¹cych siê wokó³ robota.
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Znaj¹c translacjê (Δx, Δy) i rotacjê robota (Δα), w przestrzeni definiuje siê transformacjê
(2), pokazan¹ na rysunku 3, która przekszta³ci punkty jednego skanu Qk w drugi skan Qk+1.

⎡ xk +1 (i )⎤ ⎡cos(Δα) − sin( Δα) ⎤ ⎡ xk (i ) ⎤ ⎡ Δx ⎤
⎢
⎥=⎢
⎥+⎢ ⎥
⎥⎢
⎢ y (i )⎥ ⎢ sin(Δα) cos(Δα) ⎥ ⎢ y (i )⎥ ⎢ Δy ⎥
⎦⎣ k ⎦ ⎣ ⎦
⎣ k +1 ⎦ ⎣

(2)

W powy¿szym wzorze xk i yk oznaczaj¹ kolejne punkty skanu Qk. Natomiast xk+1 i yk+1
s¹ punktami obliczonymi za pomoc¹ wzoru (2) i powinny pokrywaæ siê z rzeczywistymi
punktami odebranymi od skanera laserowego jeli zmienimy pozycjê robota o (Δx, Δy, Δα).

Rys. 2. Wizualizacja skanu z rysunku 1 przekonwertowanego na uk³ad kartezjañski
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Rys. 3. Transformacja pomiêdzy dwoma skanami Qk i Qk+1

1.2. Algorytm ICP
Problem lokalizacji robota mobilnego polega na wyznaczeniu transformacji (Δx, Δy)
oraz rotacji (Δα). Istnieje kilka metod rozwi¹zania tego problemu, takie jak filtry cz¹steczkowe [6, 7] czy lokalizacja na podstawie geometrii otoczenia [8]. Autorzy tej publikacji
skupi¹ siê na algorytmie ICP, który zosta³ po raz pierwszy zaprezentowany w roku
1992 [9]. Zosta³ on u¿yty, jako metoda s³u¿¹ca do rejestracji trójwymiarowych kszta³tów we wszystkich szeciu stopniach swobody. Celem algorytmu by³o odnalezienie transformacji pozwalaj¹cej przekszta³ciæ zarejestrowany trójwymiarowy obiekt tak, aby jak
najwiêksz¹ czêci¹ pokrywa³ siê z poprzedni¹ rejestracj¹ tego obiektu z innego punktu widzenia.
Algorytm ten jest iteracyjny i w ka¿dym kolejnym kroku zbli¿a rozwi¹zanie do lokalnego optimum. Zasad¹ dzia³ania jest obliczanie minimalnych odleg³oci euklidesowych pomiêdzy punktami dwóch obiektów i w kolejnych iteracjach d¹¿y siê do minimalizacji sumy
tych odleg³oci. Cechy tego algorytmu bardzo dobrze mo¿na wykorzystaæ do lokalizacji
robota mobilnego opartej o skaner laserowy, gdy¿ dane pochodz¹ce od lasera s¹ zbiorem
punktów.
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1. Posiadaj¹c dwa kolejne skany odebrane od skanera laserowego Qk i Qk+1 wyznacza siê
pocz¹tkowe wartoci (Δx, Δy, Δα). Przewa¿nie przyjmuj¹ one wartoæ zero, ale mo¿na
je wyznaczaæ za pomoc¹ estymacji prêdkoci lub przy u¿yciu innych czujników robota, takich jak enkodery kwadraturowe.
2. Nastêpnie u¿ywaj¹c przekszta³cenia ze wzoru (2) wyznacza siê transformacjê zbioru
Qk+1 w Q'k. W ostatniej iteracji Q'k powinien pokrywaæ siê z Qk.
⎡ x 'k (i )⎤ ⎡cos(Δα ) − sin(Δα ) ⎤ ⎡ xk +1 (i ) ⎤ ⎡ Δx ⎤
⎢
⎥=⎢
⎥+⎢ ⎥
⎥⎢
⎣ y 'k (i )⎦ ⎣ sin(Δα ) cos(Δα ) ⎦ ⎣ yk +1 (i )⎦ ⎣ Δy ⎦

3. Kolejnym krokiem jest odnalezienie najbli¿szych s¹siadów pod wzglêdem odleg³oci
w zbiorach Qk i Q'k. Definiuje siê pewn¹ funkcjê F(i) okrelaj¹c¹ indeks, dla którego
(x'k(i), y'k(i)) jest najbli¿szy punktowi (xk(F(i)), yk(F(i))).
4. Definiowana jest funkcja b³êdu:
n
2
E = ∑ ⎛⎜ xk ( F (i )) − x 'k (i ) + yk ( F (i )) − y 'k (i )
i =1 ⎝

(

) (

2⎞

)

⎟
⎠

(3)

5. Dalej dokonuje siê minimalizacji funkcji E dla ka¿dej z poszukiwanych wartoci:
Δx =

∂E
∂x

Δy =

∂E
∂y

Δα =

∂E
∂α

(4)

6. Z kolei, je¿eli zmiana wartoci funkcji b³êdu miêdzy iteracjami jest wiêksza od zadanego parametru t, powraca siê do punktu 2 i wykonuje kolejn¹ iteracjê z nowymi wartociami szukanych parametrów.

1.3. Drzewo KD
Najbardziej czasoch³onn¹ operacj¹ podczas realizacji algorytmu ICP jest obliczanie
najbli¿szych s¹siadów pomiêdzy dwoma zbiorami. Dlatego autorzy skupili siê na optymalizacji metody wyszukiwania najbli¿szych s¹siadów, wykorzystuj¹c do tego celu w³aciwoci iteracyjne algorytmu:
 Jeden ze zbiorów nigdy nie jest przekszta³cany, wiêc mo¿na go wykorzystaæ do zbudowania struktury przyspieszaj¹cej obliczenia.
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 Kolejne iteracje przekszta³caj¹ skan o ma³y krok, wiêc nowy s¹siad powinien znajdowaæ siê w pobli¿u punktu okrelonego, jako najbli¿szy s¹siad z poprzedniej iteracji.
W ostatnich iteracjach, kiedy oba zbiory prawie siê pokrywaj¹, bardzo du¿o punktów
bêdzie mia³o tego samego s¹siada, co w poprzedniej iteracji.
Drzewo KD [10] (rys. 4) jest struktur¹ przyspieszaj¹c¹ obliczenia najbli¿szego s¹siada
poprzez dzielenie przestrzeni na podprzestrzenie wzglêdem kolejnych wymiarów. Taki podzia³ powoduje powstanie lokalnie posortowanych zbiorów, na których mo¿na wykonaæ
operacjê binarnego poszukiwania.

Rys. 4. Przyk³adowe drzewo KD

Zaproponowana przez autorów optymalizacja tego drzewa polega na przechowywaniu
dodatkowych informacji dotycz¹cych AABB (Axis Aligned Bounding Box) dla wszystkich
wêz³ów. Patrz¹c na rysunek 4, w trakcie pierwszego podzia³u oznaczonego rzymsk¹ cyfr¹ I,
zbiór punktów {P1, P2, P3, P4} nie jest ograniczony z góry, z do³u i z lewej strony. Z prawej
natomiast istnieje ograniczaj¹cy punkt P5. Informacja ta jest znacz¹ca i znana podczas rekursywnego generowanie drzewa, dlatego nie wymaga dodatkowych obliczeñ. W miarê generowania kolejnych poziomów drzewa dodawane s¹ pozosta³e wartoci ograniczaj¹ce
konkretny wêze³.
Przetrzymywanie wy¿ej wymienionych danych ma znaczenie ze wzglêdu na drug¹
w³asnoæ algorytmu ICP. Poszukiwanie najbli¿szego s¹siada za pomoc¹ drzewa KD odbywa siê przy u¿yciu analizy top-down (z góry na dó³). Powoduje to koniecznoæ przeszukania wszystkich poziomów drzewa. W prezentowanym podejciu algorytm ICP wykonuje
jedn¹ klasyczn¹ iteracjê, w trakcie której zapamiêtuje wskaniki do odnalezionych lici
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drzewa. Dziêki temu ka¿d¹ kolejn¹ iteracjê mo¿na przyspieszyæ, dziêki uruchomieniu algorytmu poszukiwania od wczeniej zapamiêtanego najbli¿szego s¹siada. W tym przypadku
drzewo przeszukiwane jest przy u¿yciu analizy bottom-up (z do³u do góry), a ciê¿ar obliczeñ spada na testowanie przechowywanych AABB dla danego wêz³a.
Ta optymalizacja mo¿e prowadziæ do znacznego przyspieszenia dzia³ania algorytmu
ICP. Badania metody zostan¹ zamieszczone w dalszej czêci publikacji.

2. Badania algorytmu
Opracowane algorytmy zosta³y testowane na dwóch typach danych: pochodz¹cych ze
rodowiska symulacyjnego oraz z rzeczywistego robota. Symulacjê przeprowadzono robota w rodowisku Microsoft Robotics Developer Studio [11]. Dane z niej uzyskane s¹ syntetyczne i odzwierciedlaj¹ wirtualne otoczenie miejskie. Dziêki u¿yciu silnika fizyki Nvidia
PhysX w systemie symulacji s¹ one zbli¿one do sygna³ów rzeczywistych. Dane pochodz¹ce od rzeczywistego robota, który zbudowany jest w oparciu o szecioko³ow¹ platformê
jezdn¹. Uk³ad powstaje w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki £ódzkiej w ramach grantu Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa wy¿szego z 2009 r.
Przedstawiany robot mobilny wyposa¿ony jest w czujnik laserowy potrafi¹cy skanowaæ otoczenie i podawaæ odleg³oci do przedmiotów znajduj¹cych siê w otoczeniu robota
w zakresie 270o z rozdzielczoci¹ 0,25o. Zakres pomiarowy tego czujnika wynosi 30 metrów. Najwa¿niejszym parametrem jest czas jednego pe³nego pomiaru wynosz¹cy 25 milisekund. Przyjêto, ¿e jest to czas, w którym algorytm lokalizacji powinien wykonaæ obliczenia i rozpocz¹æ oczekiwanie na nowe dane.
Robot mobilny podlega ograniczeniom w postaci wielkoci oraz iloci energii, jak¹
dysponuje. Dlatego nale¿y optymalnie dobraæ jednostkê obliczeniow¹, która bêdzie wykonywa³a obliczenia, ale zarazem bêdzie niewielkich rozmiarów i bêdzie pobiera³a niewiele
pr¹du. Z tego powodu w rzeczywistym robocie, który jest wykorzystany do przeprowadzenia badañ, zdecydowano siê na minikomputer klasy Intel Atom. Jest on wyposa¿ony w procesor Intel Atom o czêstotliwoci taktowania 1,66 GHz i 1 GB pamiêci RAM DDR2.
Wszystkie wyniki ilociowe zaprezentowane w niniejszej publikacji odniesione s¹ do tej
platformy sprzêtowej.

2.1. Przebieg badañ
Badanie przeprowadzono na trzech zestawach danych:
 Pierwszy zestaw pochodzi³ ze rodowiska symulacyjnego. Dane te pochodz¹ od poruszaj¹cego siê robota w symulowanym otoczeniu miejskim. W sk³ad otoczenia wchodzi³y: budynki, latarnie i ³awki.
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 Kolejny zestaw zosta³ pobrany od rzeczywistego skanera znajduj¹cego siê na robocie.
Podczas zbierania danych robot znajdowa³ siê w pomieszczeniu i nie porusza³ siê.
W sk³ad otoczenia wchodzi³y: ciany (wraz z nierównociami typu: gniazdka, listwy
itp.), ³awka z komputerem, krzes³o i dwa serwery typu mainframe.
 Ostatni prezentowany zestaw pochodzi od tego samego skanera laserowego. Tym razem jednak robot porusza³ siê pomiêdzy trzema pomieszczeniami po³¹czonymi korytarzem. W sk³ad otoczenia wchodzi³y: biurka, krzes³a, stanowiska pomiarowe i inne
przedmioty znajduj¹ce siê w typowym biurze.
Dla ka¿dego z wy¿ej wymienionych zestawów danych wykonano porównanie pod
wzglêdem czasu wykonania przy u¿yciu lokalizacji bez struktury przyspieszaj¹cej, z drzewem KD oraz z drzewem KD posiadaj¹cym pamiêæ o poprzedniej iteracji. Czas w systemie
linuks badany by³ funkcj¹ systemow¹ gettimeofday. Wyniki zawieraj¹ minimalny, redni
i maksymalny czas wykonania wszystkich lokalizacji dla zebranych danych.
Nastêpnie wykonano dok³adne porównanie ka¿dej iteracji algorytmu dla trzeciego zestawu danych. Wybrano ten zestaw, poniewa¿ jest odebrany z rzeczywistego skanera
i w rzeczywistych warunkach.

3. Wyniki
3.1. Porównanie algorytmu ICP z u¿yciem optymalizacji
i bez u¿ycia optymalizacji
Tabela 1
Obliczenia lokalizacji wykonane dla pierwszego zastawu danych

Minimalny
czas
dzia³ania [s]

redni czas
dzia³ania
[s]

Maksymalny
czas
dzia³ania [s]

Odchylenie
standardowe
[s]

Procent
lokalizacji
poni¿ej
25 ms

ICP bez
optymalizacji

0,554604

0,824109

1,354978

0,104225

0

ICP z drzewem KD

0,012432

0,022993

0,060852

0,007899

66,35

ICP z drzewem KD
z pamiêci¹

0,004502

0,013165

0,046149

0,008191

89,0

Algorytm

Z tabeli 1 wynika jednak, i¿ algorytm ICP z pamiêci¹ o ostatniej iteracji radzi³ sobie
najlepiej. Bardzo wa¿nym wskanikiem jest maksymalny czas dzia³ania, który mówi, ile
danych algorytm traci w przypadku, kiedy lokalizacja nie powiedzie siê w ci¹gu 25 milisekund. Dla powy¿szych danych w najgorszym przypadku algorytm ICP traci trzy skany,
a ICP z pamiêci¹ tylko dwa.
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Tabela 2
Obliczenia lokalizacji wykonane dla drugiego zestawu danych

Minimalny
czas
dzia³ania [s]

redni czas
dzia³ania
[s]

Maksymalny
czas
dzia³ania [s]

Odchylenie
standardowe
[s]

Procent
lokalizacji
poni¿ej
25 ms

ICP bez
optymalizacji

1,221614

1,268628

2,011277

0,069640

0

ICP z drzewem KD

0,028079

0,030927

0,064248

0,004326

0

ICP z drzewem KD
z pamiêci¹

0,014675

0,017661

0,047292

0,004534

90,4535

Algorytm

W otoczeniu zamkniêtym, gdzie robot by³ ograniczony czterema cianami, zazwyczaj
wszystkie próbki skanera laserowego trafia³y w jak¹ przeszkodê. Dlatego mo¿na oczekiwaæ gorszych rezultatów ni¿ wczeniej przedstawione dla danych symulacyjnych.
Z tabeli 2 wynika, i¿ algorytm ICP z drzewem KD zupe³nie nie radzi sobie z lokalizacj¹ w czasie rzeczywistym. Za ka¿dym razem nale¿a³oby pobieraæ od skanera laserowego, co drugi skan, a w najgorszym przypadku, co trzeci. Algorytm ICP z pamiêci¹ dzia³a³
w czasie rzeczywistym w 90 procentach przypadków, a w najgorszym przypadku musia³by
pomin¹æ tylko jeden zestaw danych.
Tabela 3
Obliczenia lokalizacji wykonane dla trzeciego zestawu danych

Minimalny
czas
dzia³ania [s]

redni czas
dzia³ania
[s]

Maksymalny
czas
dzia³ania [s]

Odchylenie
standardowe
[s]

Procent
lokalizacji
poni¿ej
25 ms

ICP bez
optymalizacji

1,191564

1,356930

2,200160

0,069982

0

ICP z drzewem KD

0,027480

0,034254

0,071496

0,005587

0

ICP z drzewem KD
z pamiêci¹

0,012975

0,020903

0,051788

0,006628

78,8507

Algorytm

Dla trzeciego zestawu danych sytuacja jest bardzo podobna jak w poprzednim przypadku. Mniejsza iloæ poprawnych lokalizacji mog³a byæ spowodowana eksploracj¹ przestrzeni i odkrywaniem nowych obszarów, w których skany nie pokrywa³y siê ca³kowicie.
W tym przypadku maksymalny czas dzia³ania algorytmu ICP z pamiêci¹ jest wiêkszy
ni¿ 50 ms. Powoduje to koniecznoæ odrzucenia trzech skanów pochodz¹cych od lasera, jednak obiecuj¹c¹ informacj¹, któr¹ mo¿na odczytaæ z tabeli 3 jest fakt, i¿ czas przekraczaj¹cy 50 ms wynosi tylko 2 ms, a redni czas wykonania lokalizacji pozostawia 4 ms
oczekiwania na nowe dane. Dziêki temu ciê¿ar obliczeñ, które przekroczy³y wyznaczone
ramy czasowe mo¿na przenieæ na kolejne wywo³anie algorytmu. Mo¿e to byæ jednak niebezpieczne, je¿eli wyst¹pi kilka z rzêdu niepoprawnych lokalizacji.
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Uwzglêdniaj¹c, ¿e dzia³anie algorytmu odbywa³o siê pod kontrol¹ systemu operacyjnego na procesorze z jednym rdzeniem, mo¿na przyj¹æ, ¿e czêæ lokalizacji by³a d³u¿sza ze
wzglêdu na czas wyw³aszczony przez system operacyjny. Problem ten dotyczy wszystkich
trzech badanych przypadków.

3.2. Porównanie pojedynczej iteracji dla algorytmu ICP
bez pamiêci i ICP z pamiêci¹
Poni¿ej zobrazowany zosta³ przebieg pojedynczej lokalizacji.

Rys. 5. Lokalizacja, podczas której algorytm uzyska³ najlepszy czas

Na rysunku 5 zobrazowana zosta³a lokalizacja, w której algorytm ICP osi¹gn¹³ najlepszy czas wynosz¹cy: 0,012975 sekundy.

Rys. 6. Uredniony czas ze wszystkich lokalizacji

Na rysunku 6 pokazano uredniony czas kolejnych iteracji. rednio pojedyncza lokalizacja trwa³a 0,020903 sekundy.

Lokalizacja robota mobilnego w czasie rzeczywistym...

511

Rys. 7. Lokalizacja, podczas której algorytm uzyska³ najgorszy czas

Na rysunku 7 pokazano najgorszy przypadek, w którym algorytm lokalizacji nie zmieci³ siê w wyznaczonych ramach czasowych. Czas ten wynosi³ 0,051788 sekundy.
Na osi X zaznaczone s¹ kolejne iteracje odbywaj¹ce siê podczas pojedynczej lokalizacji i ich czas trwania na osi Y. Jak widaæ, czas trwania algorytmu ICP z pamiêci¹ zmniejsza
siê w trakcie trwania procesu, co potwierdza za³o¿enie z punktu 1.3.
W ka¿dym z trzech powy¿szych przypadków algorytm przeszukiwania drzewa z pamiêci¹ jest szybszy od algorytmu bez tej optymalizacji.

4. Podsumowanie i wnioski
Bardzo czêsto zdarza³o siê, ¿e przedmioty wchodz¹ce w sk³ad symulowanego otoczenia miejskiego by³y oddalone od robota o wiêcej ni¿ 30 metrów. W takiej sytuacji, aby
utrzymaæ zgodnoæ z rzeczywistym laserem, symulowany laser nie podawa³ poprawnej
próbki. Z tego powodu czêæ danych zosta³a odrzucona jeszcze na etapie zbierania danych.
Jest to powodem uzyskania nieco lepszych wyników czasowych ni¿ w zaprezentowanych
poni¿ej przypadkach.
Dziêki wykorzystaniu struktury przyspieszaj¹cej oraz proponowanej przez autorów
optymalizacji drzewa KD mo¿na bardzo przyspieszyæ wykonywanie siê algorytmu lokalizacji. Jest to bardzo wa¿ne za wzglêdu na problem postrzegania otoczenia przez robota
mobilnego  im wiêcej przetworzonych danych, tym wiêksza wiedza jest dostêpna dla algorytmów wy¿szego poziomu, np.: nawigacyjnych. Kolejnym istotnym parametrem jest u¿ycie procesora. Na dzieñ dzisiejszy wystêpuje ograniczenie co do wybranej jednostki obliczeniowej, natomiast wraz z wzrostem technologii procesory bêdzie mo¿na zamieniæ na
wydajniejsze. U¿ycie optymalizacji algorytmu lokalizacji pozwoli na wykorzystanie pozosta³ej czêci mocy obliczeniowej na inne zadania.
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Rozwój technologii lokalizacji zmierza tak¿e w stronê lokalizacji trójwymiarowej,
która do poprawnego dzia³ania wymaga przetworzenia znacznie wiêkszej iloci danych.
Zaproponowane algorytmy i optymalizacje mog¹ zostaæ wykorzystane tak¿e do celów lokalizacji trójwymiarowej, co mo¿e prowadziæ do uzyskania przetwarzania w czasie rzeczywistym tak¿e przy u¿yciu tego podejcia.

Rys. 8. Mapa uzyskana z trzeciego zestawu pomiarowego

Na rysunku 8 zosta³a pokazana mapa wygenerowana w czasie rzeczywistym za pomoc¹ opisywanego algorytmu ICP. Jedynymi danymi ród³owymi by³y informacje pochodz¹ce
od skanera laserowego. Punkt (0, 0) umieszczony jest w miejscu, gdzie robot rozpocz¹³
badanie przestrzeni. Na mapie tej mo¿na zauwa¿yæ geometriê pomieszczeni oraz obiekty,
które siê w niej znajdowa³y. Na podstawie takich danych algorytmy wy¿szego poziomu
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bêd¹ podejmowa³y decyzjê o cie¿ce ruchu czy omijaniu przeszkód. Czarn¹ lini¹ zaznaczone zosta³y punkty, w których robot znajdowa³ siê podczas zbierania danych. Wszystkie te
punkty tak¿e s¹ wyznaczone za pomoc¹ algorytmu ICP.
Publikacja zosta³a wykonana w ramach grantu naukowego MNiSW z roku 20082010.
Wspó³autor Maciej £aski jest stypendyst¹ programu: Innowacyjna dydaktyka bez
ograniczeñ  zintegrowany rozwój Politechniki £ódzkiej  zarz¹dzanie uczelni¹, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolnoci do zatrudniania, tak¿e osób niepe³nosprawnych.
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