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METODY LOKALIZACJI
MAŁYCH POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH
W POMIESZCZENIACH ZAMKNITYCH
Streszczenie. Estymacja swojej pozycji przez pojazdy bezzałogowe jest kluczowa dla pomylnego
przeprowadzania misji rozpoznawczych, zaopatrzeniowych czy ratunkowych w trybie autonomicznym.
Wyznaczanie celów i punktów kontrolnych misji pozwala operatorowi platformy, ale równie algorytmom
decyzyjnym, na podejmowanie odpowiednich działa. W artykule przedstawiono popularne metody lokalizacji
wewntrz pomieszcze zamknitych z niedostpnym sygnałem nawigacji GNSS. Potencjał wykorzystania takich
technologii, jak UWB, US, INS czy algorytmów SLAM opartych o odczyty z LiDAR-ów lub kamer został
omówiony w kontekcie małych platform ldowych, które potrafi wykonywa okrelone zadania w sposób
zautomatyzowany. Artykuł omawia równie rozwizania opisywane szczegółowo w cytowanej literaturze
zwizane z tematem fuzji danych z sensorów rónego typu, która zapewnia wiksz dokładno i niezawodno
uzyskiwanych odczytów.
Słowa kluczowe: lokalizacja pojazdów, Indoor Position System (IPS), Ultra-Wideband (UWB),
Ultrasound (US), Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), Inertial Navigation System (INS),
Unmanned Ground Vehicle (UGV).

1. WPROWADZENIE
Powszechny dostp do satelitarnych systemów nawigacji i pozycjonowania GNSS
(Global Navigation Satellite Systems) z pewnoci sprawił, i wiele procesów chociaby
z dziedziny logistyki lub transportu: ldowego, morskiego czy powietrznego stało si o wiele
prostsze. GNSS opiera swe działanie o fale radiowe pochodzce ze sztucznych satelitów
umieszczonych na orbitach okołoziemskich, które s wykorzystywane do okrelenia
połoenia obiektów (odbiorników). W procesie okrelania pozycji odbiornika uywa si
rónych technik, takich jak np. mierzenie czasu propagacji sygnału czy te przesunicia
fazowego. Metody te daj satysfakcjonujce rezultaty w wielu przypadkach uycia
w przestrzeniach otwartych, jednake pomimo tego adna z nich nie jest w stanie
wyeliminowa lub nawet zredukowa błdu estymacji pozycji obiektu spowodowanego
zjawiskami pochłaniania fal, nadmiernego poziomu szumu, wielodrogowoci fal –
wystpujcych w warunkach pomieszcze zamknitych. Std te uzyskanie dokładnej
lokalizacji w rodowisku ograniczonym i/lub zamknitym nie jest moliwe. Ponadto nawet
w warunkach zewntrznych, przy dobrym sygnale satelitarnym, precyzja GNSS moe by
niezadowalajca z punktu widzenia specyficznych małych UGV (Unmanned Ground
Vehicle), wymagajcych realizacji zada na stosunkowo niewielkiej przestrzeni.
W celu zredukowania luki, jak pozostawia po sobie brak cigłoci sygnału
satelitarnego spowodowany przez nadmierne pochłanianie fal elektromagnetycznych przez
przeszkody, lub jego wielodrogowa propagacja czy te inne zakłócenia wewntrz pomieszcze
przeprowadzonych zostało wiele bada oraz eksperymentów. Prace te doprowadziły tym
samym do powstania obszaru zainteresowa, w ramach którego opracowywane s
komputerowe metody pozycjonowania wewntrz pomieszcze, głównie bez udziału
bezporedniego sygnału satelitarnego. Dziedzin t okrela si mianem IPS (Indoor Positioning
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System) lub te czasem RTLS (Real Time Location System), zwracajc tym samym uwag na
istot działania systemów w czasie bliskim rzeczywistemu. Z rozwiza powstajcych
w ramach tego tematu czsto korzystaj specjalici robotyki, wdraajc rozwizania
komercyjne lub prowadzc badania nad małymi, bezzałogowymi pojazdami autonomicznymi
lub zautomatyzowanymi. Metody lokalizacji wewntrz pomieszcze opisywane w literaturze
mona pokrótce podzieli na zwracajce pozycj absolutn na mapie budynku lub wzgldn,
bdc tak naprawd przesuniciem od punktu pocztkowego działania algorytmu. To z kolei
sprawia, e w zalenoci od sposobu okrelania swojej pozycji, robot posiadajcy funkcje
autonomiczne jest zdolny do wykonywania zada o rónej charakterystyce.
Warto odnotowa, i cz systemów opisywanych w ramach słowa kluczowego IPS
operuje równie w rodowisku zewntrznym jako komplementariusz lub w niektórych
przypadkach nawet jako substytut systemu GNSS. Z kolei fuzja tyche systemów doprowadza
tym samym do poprawy precyzji i dokładnoci w procesie lokalizacji. Połczenie systemu
GNSS wraz z radiow ultraszerokopasmow technologi lokalizacji UWB (Ultra Wideband)
opisana została w [1], z kolei fuzja z systemem opartym o fale ultradwikowe
(Ultrasonic, US) w [2], otwierajc tym samym moliwo skonstruowania systemu cigłej
lokalizacji w warunkach mieszanych.
Równolegle z próbami połczenia technologii pozycjonowania opartej o sygnały
satelitarne z technologiami z obszaru IPS prowadzone s liczne prace i badania skupiajce si
na poszczególnych komponentach wchodzcych w skład IPS majcych potencjalne
zastosowanie w lokalizacji mobilnych robotów. Sporód nich mona wyróni midzy innymi
wspomniany wczeniej ultraszerokopasmowy system RF (Radio Frequency) – UWB [3] oraz
inne nalece do grupy RF – np. Wifi, RFID, BLE [4,5], jak i równie systemy oparte o:
wizj [6], podczerwie [7], czy te czujniki inercyjne [8]. Na rysunku 1 zaprezentowano
przedstawione systemy w kontekcie funkcji kluczowych kryteriów. Kada z wyej
wymienionych technologii cechuje si innymi parametrami (w tym dokładnoci czy
skalowalnoci systemu – rys. 1), dajc tym samym róne moliwoci zastosowania
w odmiennych warunkach. Powstały w zwizku z tym równie koncepcje wykorzystujce
równolegle potencjał dwóch lub wicej technologii (fuzje danych sensorycznych).

Rys. 1. Porównanie niektórych technik lokalizacji jako funkcja kryteriów:
dokładnoci/precyzji, obszaru pokrycia/skalowalnoci oraz złoonoci i kosztu [9]
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Artykuł ma na celu omówienie dostpnych rozwiza z zakresu pozycjonowania
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2. PRZEGLD ROZWIZA
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2.1. Systemy wizyjne
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Rys. 2. Stereowizy
(fot. OBRUM sp. z o.o.)
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Rys. 3. LiDAR 3D firmy Velodyne (fot. OBRUM sp. z o.o.)
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Obecnie popularnym rozwizaniem, szczególnie w systemach mobilnych pojazdów
działajcych na obszarach zamknitych, jest wykorzystanie pojedynczej kamery. Pierwszym
krokiem do wyznaczenia pozycji jest znalezienie punktów charakterystycznych na danej
klatce obrazu. W tym celu stosowane s róne algorytmy, m.in. Fast Corner Detection [14],
SURF [15] czy SIFT [16]. Nastpnie punkty te musz by wyznaczane powtarzalnie
i korelowane ze sob. Dziki takiemu ledzeniu cech mona jednoznacznie okreli połoenie
danego punktu na dwóch klatkach obrazu, co sprawia, e dziki triangulacji i wiedzy
o parametrach kamery jest moliwo wyznaczenia przesunicia, a zatem i pozycji kamery
wzgldem pocztku pomiaru[17]. Przykładami rozwizania problemu SLAM s prace
[18, 19], w których wykorzystano filtrowanie oparte o rozszerzony filtr Kalmana czy
filtrowanie czsteczkowe. Jednym z bardziej zaawansowanych metod jest ORB-SLAM
wykorzystujcy w obliczeniach tzw. Bundle Adjustment [20].
Kamera stereowizyjna niejako rozbudowuje moliwoci lokalizacji i mapowania,
dostarczajc informacji o głbi. Stały dystans pomidzy dwoma obrazami pozwala na
wyznaczenie odległoci do poszczególnych punktów charakterystycznych, pod warunkiem
ich widocznoci jednoczenie dla obu sensorów. Przykłady takich rozwiza przedstawione
s w literaturze [21, 22].
Zasada działania SLAM-u na skanerze laserowym 2D lub 3D jest zbliona do zasady
działania wykorzystujcej kamer. W tym przypadku jednak wejciem takiego algorytmu jest
chmura punktów, a nie sygnał z urzdze obrazujcych. Natomiast równie tutaj mona
wyekstrahowa cechy, które nastpnie posłu do lokalizacji i mapowania. Jednake
w przypadku zastosowania LiDAR-u istniej równie rozwizania oparte o dopasowywanie
poszczególnych skanów laserowych, co realizuje np. algorytm ICP (Iterative Closest Point)
[23] bd róne jego warianty. Działanie symultanicznego lokalizowania i mapowania na
danych lidarowych 2D z uyciem implementacji SLAM zaprezentowano np. w artykule [24],
w którym omówione jest działanie algorytmu o nazwie Google Cartographer.
Nieco odrbnym przykładem zastosowania systemu wizyjnego i algorytmu SLAM jest
lokalizowanie we wczeniej przygotowanej mapie 3D. Takie podejcie jest ostatnim trendem
rozwijanym przez producentów w opracowywanych systemach autonomii dla samochodów
poruszajcych si po drogach publicznych. Polega to na precyzyjnym zeskanowaniu sieci
dróg przez specjalistycznepojazdy wyposaone w LiDAR-y. Nastpnie taki skan zostaje
przetworzony do postaci bardzo szczegółowej mapy 3D zawierajcej informacje o profilu
drogi, krawnikach, chodnikach, znakach, sygnalizacji i innych charakterystycznych
punktach [25]. Dziki tak przygotowanym danym moliwe jest zlokalizowanie samochodu,
wykorzystujc taszy i prostszy skaner laserowy [26], a nawet jedynie standardow kamer
jednoobiektywow [27]. Takie podejcie mona zastosowa równie dla mniejszych
pojazdów bezzałogowych [28], cho ze wzgldu na zazwyczaj łagodniejsze wymagania jeli
chodzi o dokładno, a zarazem wiksz oczekiwan uniwersalno, jest to rozwizanie
rzadziej stosowane. Jednak niewtpliw zalet moe by w tym przypadku zdolno do
obliczania pozycji absolutnej wzgldem wiata.
2.2. Czujniki inercyjne
Zupełnie innym podejciem do tematu pozycjonowania i tym samym lokalizacji
w przestrzeni jest wykorzystanie czujników inercyjnych i nawigacji inercyjnej INS (Inertial
Navigation System). Pozwala ona, podobnie jak SLAM, na okrelanie pozycji wzgldem
punktu startu działania algorytmu.
Czujnik inercyjny, zwany równie układem IMU (Inertial Measurement Unit) jest
systemem elektromechanicznym typu MEMS (Microelectromechanical System) o 6 stopniach
swobody. Wyposaony jest w dwa komponenty: 3-osiowy akcelerometr oraz 3-osiowy
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yroskop. Pozwalaj one na dokładne ledzenie orientacji obiektu, jednak jedynie
w dwóch osiach, gdy pomiar azymutu odbywa si metod zliczeniow, przez co podatny jest
na zjawisko dryftu wskutek narastajcych błdów obu czujników. Jednak pewnym
uzupełnieniem IMU jest system AHRS (Attitude and Heading Reference System)
umoliwiajcy pomiar pola magnetycznego Ziemi za pomoc 3-osiowego magnetometru, co
pozwala na uzyskiwanie orientacji w przestrzeni we wszystkich trzech osiach na znacznie
wyszym poziomie dokładnoci, biorc pod uwag działanie w rodowisku jednorodnym
magnetycznie. Okazuje si bowiem, e odczyty pola magnetycznego mog by podatne na
spore zakłócenia.
Nawigacja zliczeniowa (deadreckoning) wywodzi si z transportu morskiego i polega
na obliczaniu aktualnej pozycji na podstawie ostatniej znanej, zaobserwowanej pozycji,
korzystajc z danych o aktualnym kursie i utrzymywanej prdkoci. Obecnie w motoryzacji
na szerok skal wykorzystywana jest nawigacja inercyjna INS, w szczególnoci
w kontekcie opracowywanych samochodów autonomicznych. Bdca rozwiniciem
nawigacji zliczeniowej, dziki wykorzystaniu nowoczesnych czujników IMU wspomaga
system nawigacji GNSS (Global Navigation Satellite System), co gwarantuje wysok precyzj
pomiarów i nieprzerwane dane o lokalizacji na obszarach z niedostpnym sygnałem
satelitarnym, takich jak tunele czy parkingi podziemne. Ponadto podobne rozwizania stosuje
si np. w nawigacji pieszej wewntrz budynków, w której równie wykorzystywane s
czujniki IMU i wiedza o specyfice ruchu człowieka [29]. Warto jednak pamita, e podobnie
jak w metodach wykorzystujcych algorytm SLAM uzyskujemy tutaj pozycj wzgldn,
której pocztkiem jest miejsce rozpoczcia nawigacji.
Wyznaczenie pozycji z uyciem yroskopu, który zwraca prdkoci ktowe
i akcelerometru dostarczajcego informacje o przyspieszeniu obiektu wymaga kilku oblicze
matematycznych. Zakładajc idealne wskazania z yroskopu, moliwe jest wyznaczenie
orientacji, całkujc wartoci po czasie (rys. 4). Z kolei uzyskanie pozycji, wykorzystujc
wskazania idealnego akcelerometru mona uzyska całkujc podwójnie poszczególne
składowe odczytanej wartoci przyspieszenia (rys. 4) [30].

Rys. 4. Schemat ideowy pozycjonowania w oparciu o dane z akcelerometru
i yroskopu [30]
Jednake ze wzgldu na fakt, e czujniki nie s idealne, okazuje si, e obliczenia s
podatne na błdy, które s trudne do korekcji w czasie działania algorytmu. Z jednej strony
yroskop ze wzgldu na jego niedoskonałoci jest podatny na zjawisko tzw. dryftu, głównie
w osi pionowej, w zwizku z czym błd moe postpowa z biegiem czasu. Z drugiej za
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strony dane z akcelerometru s zaszumione i wprowadzaj błdy do oblicze. Niezbdne
okazuje si stosowanie odpowiednich filtrów, szeroko stosowanego rozszerzonego filtru
Kalmana EKF (Extended Kalman Filter) [31, 32,33] czy innych algorytmów filtrujcych [34].
Warta uwagi jest równie kwestia wykorzystania magnetometru do eliminacji dryftu
yroskopu. Pozwala to bowiem na korekcj odchylenia dziki dodatkowym punktom
referencyjnym. Niestety czujnik pola magnetycznego równie podlega sporym zakłóceniom,
np. w okolicach metalowych przedmiotów czy ródeł fal radiowych, co take moe wpływa
negatywnie na dokładno pomiaru.
2.3. Systemy radiowe i akustyczne
Zainteresowanie radiowymi oraz akustycznymi systemami pozycjonowania wzrosło
ostatnimi laty w rodowisku badawczym, jak i komercyjnym. Na szczególn uwag zasługuje
sektor przemysłowy, gdzie podejmowane s liczne próby implementacji systemów lokalizacji
radiowej czy te akustycznej w ramach nowej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), w celu
midzy innymi optymalizacji WIP (Work in Progress) czy zwikszenia bezpieczestwa
w docelowym obszarze. Z rozwizania korzystaj ju takie marki jak Volkswagen [35],
IBM [36] czy te centrum medyczne Fargo w Stanford[37]. Od 2014 roku firma Microsoft
w cyklu corocznym organizuje konkurs pod nazw Microsoft Indoor Localization
Competition (IPSN), w którym to uczestnicy rywalizuj w dyscyplinie pozycjonowania
wewntrz zamknitych pomieszcze z wykorzystaniem rónych technologii. Od pocztku
konkursu prym w kontekcie iloci zgłosze jak i najlepszych rezultatów dotyczcych
dokładnoci estymacji pozycji wiod technologie UWB oraz US [38], co równie potwierdza,
i zainteresowanie ww. technologiami jest due wzgldem innych technologii
pozycjonowania. Dodatkowo wyniki UWB oraz US w konkursie skontrastowane z reszt
technologii wskazuj na wiksze moliwoci i osigi w minimalizacji błdu pomiaru, których
rzd wynosi kilka - kilkanacie centymetrów podczas gdy np. technologia wykorzystujca
dwiki słyszalne z przedziału od 16Hz do 20 kHz cechuje si błdem rzdu kilkudziesiciu
centymetrów [38].
Analizujc dostpne radiowe i akustyczne systemy pozycjonowania pod ktem
precyzji, dokładnoci, niskiego kosztu aplikacji, skalowalnoci energooszczdnoci czy
stosunkowo małej złoonoci, w dalszej czci artykułu zostan omówione rozwizania
o najwikszym potencjale:
1. Ultra szerokopasmowa technologia radiowa (Ultra Wideband, UWB).
2. Ultradwikowa (Ultrasonic, US) w kontekcie technologii dostarczajcej informacji
o absolutnej pozycji UGV we wczeniej zdefiniowanym rodowisku.
Realizacja ww. systemów pozycjonowania opiera si o ogóln architektur bazujc
głównie na dwóch trybach pracy - scentralizowanym lub zdecentralizowanym (rys. 5) lub te
zamiennie nazywanymi - unilateralnym (unilateral) oraz multilateralnym (multilateral).
W architekturze zdecentralizowanej (multilateralnej) pomiary sygnałów pochodzcych
z poszukiwanego mobilnego obiektu dokonywane s poprzez odbiorniki o stałych
koordynatach przestrzennych, z kolei metoda scentralizowana (unilateralna) przenosi ciar
oblicze na odbiornik mobilny, którego pozycja jest poszukiwana. Obydwa schematy
prezentuj pewne ograniczenia lub powoduj wzrost złoonoci systemu. W obydwu
przypadkach konieczna jest co najmniej synchronizacja urzdze infrastrukturalnych,
jednake w przypadku rozwizania zdecentralizowanego, w którym lokalizowana jest
wiksza ilo obiektów, konieczne jest zastosowanie dodatkowo schematów dostpu
sygnałów (accessscheme) do odbiornika, co podnosi kompleksowo całego systemu.
W przypadku scentralizowanym, konieczno wykonania oblicze pozycji ma realny wpływ
na wiksze zapotrzebowanie na energi elektryczn, chocia z drugiej strony nie powoduje
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adnych ogranicze w iloci równolegle lokalizowanych obiektów czy te nie ma znacznego
wpływu na kompatybilno elektromagnetyczn lokalizowanego obiektu, gdy składa si
tylko z odbiornika. Obydwie metody pozwalaj w dalszym cigu na implementacj technik
wyliczania pozycji takich jak: ToA (Time of Arrival), ToF (Time of Flight), czy te TDoA
(Time Difference of Arrival) [39].

Rys. 5. Scentralizowana (po lewej) oraz zdecentralizowana architektura IPS
w scentralizowanej (po prawej) architekturze pozycja estymowana jest w wle
mobilnym (MN), z kolei w zdecentralizowanej moe by estymowana
w jednym z wzłów referencyjnych (RN)
2.3.1.Ultra Wideband
Od momentu gdy w USA (luty 2002 r.) FCC (Federal Communications Commission),
a w Europie - ETSI (European Telecommunications Standards Institute) wraz z CEPT
(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) okreliły
kategorie dopuszczalnych komercyjnych zastosowa technologii UWB: komunikacj, radary
mobilne, obrazowanie oraz dopuciły do uytku urzdzenia w ramach nielicencjonowanego
pasma (rys. 6) dziki czemu technologia UWB przycignła znaczn uwag społecznoci
badaczy czy te inynierów. Due zainteresowanie ww. grupy spowodowała dodatkowo
unikalna charakterystyka UWB. Radiotechnologia UWB w odrónieniu od innych technologii
RF (Radio Frequency), takich jak np. technologia wskopasmowa (Narrowband), cechuje si
zajtoci duego spektrum czstotliwoci (3.1 GHz-10.6 GHz) poprzez widmo fal
elektromagnetycznych (rys. 7). Aspekt ten umoliwia szybk emisj bardzo krótkotrwałych
postaci fal (rzdu nanosekund), znanych równie jako impulsy [39]. Std te w literaturze
czsto pisze si o UWB jako systemie IR (Impulse Radio). Impulsy UWB dziki małej
gstoci spektralnej postrzegane s dla innych systemów jako szum, co umoliwia
jednoczesne działanie wraz z urzdzeniami wskopasmowymi, jak np. Wifi czy BLE bez
wzajemnego zakłócania, a dodatkowo jest trudne do przypadkowego wykrycia. Dobra
rozdzielczo czasowa pulsów UWB mierzonych w domenie czasu pozwala z kolei na
wykorzystanie technologii do potencjalnie precyzyjnego mierzenia odległoci pomidzy
nadajnikiem, a odbiornikiem, jednoczenie majc realny wpływ na mitygacj efektu
wielodrogowoci (multipath). UWB charakteryzuje si równie wysokim potencjałem
w penetracji materiałów, którego nie posiadaj wczeniej wymieniane radia wskopasmowe,
co powoduje, i znajduje równie zastosowanie w rozwizaniach radarowych [40].

…
pomieszczeniach…
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Rys. 6. Limity radiacji UWB (FCC - USA oraz ETSI/CEPT - Europa)

stotliwoci UWB na tle w skopasmowych radiotechnologii
Rys. 7. Spektrum czstotliwo
Pomimo wielu swych zalet, UWB stawia równie kilka wyzwa, które stosunkowo
czsto opisywane s w literaturze[41]. Z pewnoci jednym z nich, a prawdopodobnie jednym
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z najwaniejszych, jest problem wielodrogowoci sygnałów narastajcy wraz ze zmian
rodowiska z LoS (Line of Sight), w którym UWB dobrze sobie z tym efektem radzi na NLoS
(Non Line of Sight). W przypadku kompletnego braku widocznoci pomidzy mobilnym
urzdzeniem zamontowanym w UGV, a referencyjnymi wzłami, wielce prawdopodobnym
jest, i do odbiornika w odmiennym czasie dotr kopie tego samego sygnału charakteryzujce
si dodatkowo rón moc. Takie sygnały wymaga bd dalszego przetwarzania w celu
okrelenia, który sygnał jest oryginalnym – co ma duy wpływ na poprawne okrelenie czasu
przelotu sygnału (ToA, ToF), bdcego podstaw do estymacji pozycji. W rodowisku
badawczym wymienia si kilka metod stosowanych do zminimalizowania negatywnego
skutku przedstawionego przez problem wielodrogowoci. Wród nich wymienia si
zastosowanie algorytmu MUSIC czy te wykorzystanie Impulse Response-UWB lub Multi
Band-OFDM UWB [42]. Pomimo tego, e wymienione metody w pewnym stopniu radz
sobie z przedmiotowym problemem, pozostaje on kategoryzowany nadal jako trudny
i stanowi wyzwanie. Problem ten w warunkach NLoS zaprezentowano na rys. 8.

Rys. 8. Wielodrogowa propagacja fal pomidzy nadajnikiem a odbiornikiem
Oprócz problemu wielodrogowoci, wspomina si równie o koniecznoci
synchronizacji czasowej urzdze wchodzcych w skład topologii IPS, z kolei w [43] mowa
o wysokim koszcie urzdze oraz wikszej złoonoci w przypadku chci uzyskania wysoce
precyzyjnego systemu (np. w technice AoA konieczno instalacji macierzy anten).
2.3.2.Ultradwiki
Porównujc US do dwików słyszalnych, w których czstotliwo fali akustycznej
oscyluje w granicach ~16 Hz do ~20 kHz – ultradwiki charakteryzuj si wysz
czstotliwoci rozchodzenia si fali, która wynosi 40 kHz i nie jest słyszalna przez
człowieka. W odrónieniu od fal elektromagnetycznych rozchodzcych si z prdkoci
wiatła, na których bazuj systemy RF – prdko rozchodzenia si fali dwikowej jest
znacznie nisza, gdy wynosi w przyblieniu 343 m/s, a do tego jest zmienna w zalenoci od
temperatury oraz wilgotnoci orodka. W [44] prdko fali dwikowej wyraona jest
wzorem:
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V = 20.05 T

gdzie temperatura (T) wyraona jest w Kelwinach i powoduje w przyblieniu zmian
prdkoci dwiku o 0,18% dla zmiany temperatury o jeden stopie. Zmiana prdkoci fali
dwikowej jest na tyle istotna podczas estymacji pozycji, i stosuje si sensory temperatury,
aby skompensowa negatywny wpływ zmiany temperatury na dokładno oblicze. [44]
Do problemów dochodzi wysoki poziom szumów rodowiskowych, który
o charakterze cigłym ma równie negatywny wpływ na obliczenia. Sygnał w odrónieniu do
RF nie przechodzi nawet przez cienkie ciany [45], co dla jednej grupy jest zalet
w kontekcie moliwoci zastosowania w ramach tylko jednego pomieszczenia, a dla innych
wad z dokładnie tego samego powodu.
Wikszo badanych ultradwikowych metod pozycjonowania wymaga
dodatkowego kanału RF w celu zsynchronizowania nadajników oraz odbiorników fal
ultradwikowych, co dyskwalifikuje implementacj systemu w niektórych lokalizacjach, jak
np. w szpitalach. Model taki jest czsto opisywany w literaturze [45] i implementowany.
Niemniej jednak istniej równie próby uproszczenia systemu poprzez wyeliminowanie
modułu RF i uycie tylko czasów odbioru impulsów ultradwikowych [46] dziki
zastosowaniu periodycznych przerwa w transmisji. Jednake rozwizanie ogranicza
moliwo uycia technik pozycjonowania do TDoA [47].
Sam proces lokalizacji opiera si głównie o wczeniej przytoczone schematy i techniki
pozycjonowania, a w szczególnoci ToF czy te RSS i pomimo pewnych ogranicze IPS
oparty o US jest potencjalnie w stanie zaoferowa dokładno rzdu kilkunastu [45] lub
nawet kilku centymetrów [47] przy niskim poborze energii oraz małym koszcie. Dla
porównania w ramach niniejszego artykułu nie znaleziono raportów – materiałów mówicych
o błdzie obliczeniowym poniej decymetra w przypadku IPS opartego tylko o UWB.
3. FUZJA SENSORÓW
Lokalizacja wewntrz pomieszcze moe odbywa si z pomoc wielu rónych
czujników. Kady z nich oferuje róne parametry pracy, a take ma swoje wady i zalety.
Dlatego te popularnym rozwizaniem jest tzw. fuzja danych sensorycznych (sensor fusion),
czyli równoległe wykorzystanie kilku ródeł danych. Takie podejcie pozwala na zwikszenie
dokładnoci i precyzji pomiarów i uzyskiwanych rezultatów, w tym przypadku informacji
o połoeniu pojazdu. Obecnie w literaturze mona znale wiele rozwiza opartych na fuzji
rónych sensorów łczonych w wielu konfiguracjach. Na rysunku 9 zostały przedstawione
przykłady zastosowania rónych ródeł danych do zwikszenia dokładnoci lokalizacji.
W dalszej czci artykułu zostan omówione poszczególne przypadki uycia najczciej
stosowanych fuzji danych wystpujcych w literaturze, które dotycz wczeniej poruszanych
zagadnie.
Jednym z takich przykładów jest artykuł [48], w którym opisano fuzj danych
inercyjnych z obrazem z kamery. Taka kombinacja wraz wykorzystaniem filtra UKF
(Unscented Kalman Filter) zapewnia według bada autorów dokładn estymacj ruchu. Tym
samym metoda ta potencjalnie pozwala na wyznaczanie pozycji wzgldem punktu
pocztkowego, a wic moe posłuy do lokalizacji zarówno w terenie otwartym, jak
i wewntrz pomieszcze. Ponadto warto wspomnie o samokalibracji, której zasad działania
opisan w tym artykule usprawnia działanie algorytmu i gwarantuje pewn uniwersalno
zastosowania.
Inna praca [49] przedstawia z kolei integracj LiDAR-u z czujnikiem IMU na
potrzeby lokalizacji UAV (Unmanned Aerial Vehicle) w rodowisku zamknitym.
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Wykorzystujc dopasowanie laserowych skanów 3D wraz z fuzj danych inercyjnych,
wyznaczana jest pozycja w dwóch wymiarach, podczas gdy trzeci wymiar jest wyliczany
dziki LiDAR-owi 2D i ekstrakcji linii. Ostatecznie w celu wygładzenia danych stosowany
jest filtr Kalmana.

Rys. 9. Przykłady kombinacji sensorów wykorzystywanych do fuzji danych, która
pozwala na zwikszenie dokładnoci lokalizacji wewn trz pomieszcze
a)
pozycjonowanie absolutne, b)
pozycjonowanie wzgldne
Kolejny artykuł [50] traktuje o połczeniu danych ze skanera laserowego wraz
z obrazem z kamery. Takie połczenie zapewnia według autorów [50] wysok dokładno
estymowanego ruchu oraz niski błd dryftu, który wyniósł poniej 1%. Niewtpliw zalet
jest fakt, e rozwizanie to sprawdza si zarówno w warunkach zewntrznych, jak i wewntrz
pomieszcze.
W przypadku zastosowania UWB czy US najbardziej powszechn integracj wielu
ródeł danych umoliwiajcych precyzyjn lokalizacj obiektów wewntrz pomieszcze jest
bez wtpienia kombinacja tych systemów z sensorami IMU/AHRS [52, 53]. W zwizku
z faktem, i sensory IMU nie s wraliwe na wielodrogow propagacj w warunkach LoS czy
te NLoS stanowi potencjalnie dobre uzupełnienie do ww. technologii. Z kolei UWB moe
dostarczy informacj o pozycji pocztkowej, która posłuy do wstpnej kalibracji sensora
IMU a kolejno moe korygowa dryft błdu dziki cyklicznemu estymowaniu pozycji
w warunkach LoS, gdzie dokładno jest najwiksza. W ten sposób obydwa podsystemy
mog si wzajemnie uzupełnia dajc jednoczenie pozycj absolutn, czego w samych
systemach INS brakuje. Mechanizm fuzji IMU i UWB został np. zaimplementowany w [52].
Raportuje on o stuprocentowo lepsz dokładno i wydajno przy uyciu 9-osiowego IMU
oraz rozszerzonego stochastycznego filtru Kalmana (Extended Kalman Filter, EKF) uytego
do cigłej estymacji i poprawy systematycznego błdu IMU w warunkach symulacyjnych
i laboratoryjnych. Dalszy krok został podjty w [51], gdzie autor proponuje wykorzystanie
najnowszych wersji algorytmu EKF – Sigma Point Kalman Filters (SPKF), jak i równie
Cubature Kalman Filter (CKF) jako alternatyw do algorytmów standardowych lub te
w [53], gdzie fuzja danych z IMU oraz UWB jest przeprowadzona testowo w rónych etapach
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algorytmu EKF, wykazujc najlepsze rezultaty w fazie aktualizacji i ogóln popraw
dokładnoci estymowanej pozycji dziki wykorzystaniu wielu ródeł danych.
Przedstawione techniki i algorytmy s technologicznie niezalene, co oznacza, i
mog by wykorzystane równie dobrze w przypadku zamiany ródła danych z UWB na US.
Oczywicie w kontekcie lokalizacji robotów stosowanych jest równie wiele innych, cho
mniej popularnych, modeli fuzji sensorów opartych o róne kombinacje niemal wszelkich
moliwych dostpnych czujników. Co wicej, do fuzji danych w ramach np. algorytmów
Kalmana mog zosta dodatkowo dołczone dane pochodzce z GNSS, umoliwiajc tym
samym cigł lokalizacj UGV w warunkach wewntrz pomieszcze, jak i na zewntrz
pomieszcze.
4. PODSUMOWANIE
W zalenoci od rodowiska w jakim pojazd autonomiczny realizuje swoje zadania,
wymagane jest róne podejcie do tematu lokalizacji. W artykule omówiono popularne
metody, które mog wspiera realizacj dwóch głównych przypadków uycia robotów
mobilnych w pomieszczeniach zamknitych: operacje powtarzalne w znanym otoczeniu oraz
działania spontaniczne w rodowisku nieokrelonym. Omawiajc poszczególne algorytmy
i koncepcje, mona zauway popularno stosowania fuzji danych sensorycznych i ogrom
publikacji naukowych z ostatnich kilku lat traktujcych o tym temacie. Zgodnie z logik
okazuje si, e pomimo wikszej złoonoci i stopnia skomplikowania algorytmów łczcych
róne ródła danych, korzyci, takie jak zwikszona dokładno czy precyzja wyników, warte
s podejmowania wysiłków cigłego ulepszania dostpnych i poszukiwania nowych
technologii.
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INDOOR POSITIONING METHODS FOR SMALL AUTONOMOUS
VEHICLES

Abstract. The estimation of their position by unmanned vehicles is crucial for successful reconnaissance,
procurement and rescue missions in autonomous mode. Determining goals and mission checkpoints allows the
platform operator, and also the decision-making algorithms, to take appropriate actions. The paper presents
popular positioning methods in spaces where GNSS navigation signal is not available. The potential of using such
technologies as UWB, US, INS or SLAM algorithms based on readings from LiDARs or cameras is discussed
in the context of small land platforms that can perform specific tasks in an automated manner. The paper also
discusses the solutions described in detail in the cited literature related to the subject of data fusion from various
types of sensors, which ensures greater accuracy and reliability of the readings obtained.
Keywords: vehicle positioning, Indoor Position System (IPS), Ultra-Wideband (UWB), Ultrasound
(US), Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), Inertial Navigation System (INS), Unmanned Ground
Vehicle (UGV).

