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Samenvatting2
Een standaard taak voor een mobiele robot is het maken van een kaart van zijn omgeving.
Deze heeft de robot nodig om zich te kunnen lokaliseren in zijn omgeving en om te
kunnen navigeren naar een bepaalde plek. Dit proefschrift presenteert methodes voor
het maken van zo’n kaart op basis van foto’s. Deze foto’s worden gemaakt met behulp
van een camera die op de robot zelf is gemonteerd. De methodes zijn specifiek bedoeld
voor robots die bij mensen thuis rondrijden, zoals automatische stofzuigers. Voor het
testen van de methodes wordt daarom gebruik gemaakt van foto’s die in echte huizen
zijn genomen.
Een kaart maken van foto’s van een bewoond huis is moeilijk. Er zijn twee problemen. Ten eerste zijn foto’s die de robot in een huis maakt vaak van een relatief slechte
kwaliteit. In vergelijking met goed verlichte kantoorruimtes en buiten omgevingen, zijn
huizen meestal slecht verlicht. Bovendien kunnen mensen het zicht van de robot ontnemen en ook de omgeving zelf veranderen, bijvoorbeeld door lichten uit te doen. Zulke
omstandigheden vragen om een robuuste aanpak voor het maken van kaarten. Ten tweede
moet de robot kunnen communiceren met mensen over de kaart en labels kunnen toevoegen, zoals “keuken” of “stoel”. Om er voor te zorgen dat zulke communicatie al tijdens
het kaart maken kan plaats vinden, moet de aanpak efficiënt genoeg zijn om in real-time
te kunnen draaien.
Standaard robot taken, zoals lokalisatie, kunnen met behulp van verschillende soorten
kaarten worden uitgevoerd. In dit proefschrift gebruiken we een specifiek soort kaart,
genaamd “view-based topological map”. In Hoofdstuk 2 laten we zien dat dit een veel gebruikt type kaart is in het onderzoeksveld van de robotica. Het is eigenlijk een soort graaf
waarin de knopen de foto’s voorstellen en een verbinding tussen twee knopen aangeeft
dat de foto’s een overlappend deel van de omgeving tonen. De kerntaak voor het maken
van zo’n kaart is om voor elke nieuw genomen foto, bestaande foto’s te vinden, waarmee
het verbonden kan worden. Dit laatste wordt “view-based data association” genoemd en
is afhankelijk van de mogelijkheid om twee foto’s met elkaar te vergelijken.
Twee foto’s kunnen met elkaar vergeleken worden door kenmerkende beeldpunten
van beide foto’s te vergelijken om zodoende een set van paren beeldpunten te krijgen.
Als de foto’s een overlappend deel van de omgeving laten zien, dan zullen de posities
van deze paren beeldpunten afhankelijk zijn van de relatieve pose van de robot. Deze
relatieve pose kan beschreven worden door een relatieve rotatie en een translatie van onbepaalde grootte. Om de vergelijking van foto’s robuust en efficiënt te maken, is het
handig om het aantal mogelijke robot poses te beperken. Wij hebben grondig onderzocht hoe we gebruik kunnen maken van het feit dat de robot over een vlakke vloer
rijdt en dus alleen planaire bewegingen kan maken. We hebben een algoritme afgeleid
dat de planaire relatieve pose kan bepalen uit twee punt-paren en hebben dit gecombineerd met het bekende RANSAC algoritme (RANdom SAmple Consensus). Bovendien
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hebben we een efficiënte methode ontwikkeld op basis van de Hough Transform, om de
kansdichtheid te bepalen over alle mogelijke planaire relatieve poses. Aan de ene kant
kan deze methode gebruikt worden voor het schatten van de juiste relatieve pose. In
Hoofdstuk 3 laten we zien dat onze oplossing hierin nauwkeuriger en efficiënter is dan
de populaire op RANSAC gebaseerde methode. Aan de andere kan kan deze methode
ook gebruikt worden om foto’s te vergelijken. Dit wordt gedaan op basis van de kans van
de geschatte pose. In Hoofdstuk 4 laten we zien dat deze vergelijkingsmaat beter werkt
dan bestaande maten, die gebruikt worden voor “view-based mapping”, en het daaraan
verwante “image-based place recognition”.
Maar zelfs met deze efficiënte methode, is het zo dat bij grote kaarten bestaande uit
duizenden foto’s, het niet praktisch is om alle foto’s met elkaar te vergelijken. In Hoofdstuk 5 presenteren we een methode dat een selectie van de foto’s maakt die het beste de
volledig set van foto’s beschrijft. Deze subset van foto’s definieert een subgraaf van de
complete graaf van de “view-based map”. Deze subgraaf wordt gevonden door middel
van een techniek uit de graven-theorie, genaamd “Connected Dominating Set” (CDS).
We leggen uit waarom deze methode de optimale oplossing produceert en hoe het gebruikt kan worden in procedures om een kaart te maken en om te kunnen lokaliseren.
De uitkomsten van die procedures wijken nauwelijks af van die verkregen met een naı̈ve
aanpak, waarin alle foto’s met elkaar worden vergeleken. Echter onze procedures zijn
een orde van grootte sneller.
Door de ontwikkelde methodes te combineren ontstaat een schaalbare real-time oplossing voor de “data association” taak. In twee appendices tonen we aan dat zulke oplossingen gebruikt kunnen worden om op een interactieve manier een kaart van een huis te
maken en doelgericht te kunnen navigeren. Bovendien zijn de methodes zeer bruikbaar
voor het verbeteren van bestaande SLAM applicaties (Simultaneous Localization And
Mapping). Dit kan resulteren in een efficiënte en robuuste manier voor het maken van
geometrische modellen in 3D van bewoonde huizen.
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