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TIIVISTELMÄ
Visuaalisella odometrialla estimoidaan ajoneuvon, ihmisen tai robotin liikettä
käyttäen syötteenä kuvaa yhdestä tai useammasta kamerasta. Sovelluskohteita
on robotiikassa, autoteollisuudessa, asustemikroissa ja lisätyssä todellisuudessa.
Se on hyvä lisä navigointijärjestelmiin, koska se toimii ympäristöissä missä GPS
ei toimi. Visuaalinen odometria kehitettiin pyöräodometrian korvaajaksi, koska
sen käyttö ei ole riippuvainen maastosta ja liikkumismuodosta.
Tässä työssä tutkitaan ja kehitetään visuaalisen odometrian menetelmää reaaliaikaiseen sulautettuun järjestelmään. Työssä esitellään visuaalisen odometrian
perusteet ja sen sisältämät osamenetelmät. Lisäksi esitellään yhtäaikainen paikallistaminen ja kartoitus (SLAM), jonka osana visuaalinen odometria voi esiintyä.
Kehitettyä visuaalisen odometrian menetelmää on tarkoituksena käyttää Parrotin robottihelikopterille AR.Drone 2.0:lle tunnistamaan sen liikkeet. Tällöin
robottihelikopteri saa tarpeeksi tietoa ympäristöstään lentääkseen itsenäisesti.
Työssä toteutetaan algoritmi robotin tallentaman videomateriaalin tulkitsemiseen. Työssä toteutettu menetelmä on monokulaarinen SLAM, jossa käytetään
yhden pisteen RANSAC-menetelmää yhdistettynä käänteisen syvyyden EKF:ään.
Menetelmän piirteenirrotus ja vastinpisteiden etsintä korvataan reaaliaikaisella
sulautetulle järjestelmälle sopivalla menetelmällä.
Algoritmin toiminta testataan mittaamalla sen suoritusaika useilla kuvasekvensseillä ja analysoimalla sen piirtämää karttaa kameran liikkeestä. Lisäksi tarkastellaan sen antamien navigointitietojen todenmukaisuutta. Toteutetun järjestelmän toimintaa analysoidaan visuaalisesti ja sen toimintaa tarkastellaan suhteessa vertailumenetelmään. Työssä toteutettu visuaalisen odometrian menetelmä todetaan toimivaksi ratkaisuksi reaaliaikaiselle sulautetulle järjestelmälle tietyt rajoitukset huomioiden.
Avainsanat: EKF, piirteenirrotus, navigointi, SLAM
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ABSTRACT
Visual odometry is the process of estimating the motion of a vehicle, human or
robot using the input of a single or multiple cameras. Application domains include robotics, wearable computing, augmented reality and automotive. It is a
good supplement to the navigation systems because it operates in the environments where GPS does not. Visual odometry was developed as a substitute for
wheel odometry, because its use is not dependent of the terrain. Visual odometry can be applied without restrictions to the way of movement (wheels, flying,
walking).
In this work visual odometry is examined and developed to be used in real-time
embedded system. The basics of visual odometry are discussed. Furthermore,
simultaneous localization and mapping (SLAM) is introduced. Visual odometry
can appear as a part of SLAM.
The purpose of this work is to develop visual odometry algorithm for Parrot’s
robot helicopter AR.Drone 2.0, so it could fly independently in the future. The
algorithm is based on Civera’s EKF-SLAM method, where feature extraction is
replaced with an approach used earlier in global motion estimation.
The operation of the algorithm is tested by measuring its performance time with
different image sequences and by analyzing the movement of the camera from
the map drawn by it. Furthermore, the reality of the navigation information is
examined. The operation of the executed system is visually analyzed on the basis
of the video and its operation is examined in relation to the comparison method.
Developed visual odometry method is found to be a functional solution to the realtime embedded system under certain constraints.
Keywords: EKF, feature extraction, navigation, SLAM

SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
SISÄLLYSLUETTELO
ALKUSANAT
LYHENTEET
1.

JOHDANTO

2.

REAALIAIKAINEN VISUAALINEN ODOMETRIA
2.1. Visuaalisen odometrian toteutustavat . . . . . . . .
2.2. Piirteenirrotus ja -tunnistus . . . . . . . . . . . . .
2.3. Kalman-suodatin . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. RANSAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. SLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

4.

5.

7

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

10
10
12
14
16
17

TOTEUTUS
3.1. Yhden pisteen RANSAC-menetelmää käyttävä SLAM
3.2. Liikepiirteiden laskenta . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Kameran kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Toteutettu järjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1. Kartan päivitysvaihe . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2. Vastinpisteiden etsintä . . . . . . . . . . . . .
3.4.3. Muut algoritmin vaiheet . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

20
20
23
24
26
30
30
32

TULOKSET
4.1. RAWSEEDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1. Karttojen vertailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Kameran asentojen vertailu . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3. Ajoaikojen vertailu Matlab-ympäristössä . . . . . . . .
4.2. Robottihelikopterin kuvasekvenssi . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Ongelmatilanteita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2. Kartan tulkinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3. Kehitetyn toteutuksen piirtämä kartta kameran liikkeestä.
4.2.4. Liikkeentunnistuksen parametrien vaikutukset . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

34
34
34
35
37
38
38
38
39
40

POHDINTA
5.1. Kehitetyn toteutuksen toiminta . . . . . .
5.1.1. Kartanpiirto . . . . . . . . . . . .
5.1.2. Navigointitiedot . . . . . . . . .
5.1.3. Käytettävyys . . . . . . . . . . .
5.1.4. Piirteen seuraamisen kehittäminen

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

43
43
43
43
44
44

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

5.2. Johtopäätökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1. Piirteenirrotusmenetelmän valinta . . . . . . . . . . .
5.2.2. Piirteenseurantamenetelmän valinta . . . . . . . . . .
5.2.3. Piirteiden käytettävyyden arviointimenetelmän valinta
5.2.4. Liikkeen estimointimenetelmän valinta . . . . . . . .
5.2.5. Laitteen sensoridatan hyödyntäminen . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

45
45
45
46
46
46

6.

YHTEENVETO

47

7.

LÄHTEET

48

ALKUSANAT
Tämä työ on tehty Oulun yliopiston Tietotekniikan osastolle. Diplomityö on tehty Oulun yliopiston Tietotekniikan osaston professori Jari Hannukselan valvonnassa.
Haluan kiittää professori Jari Hannukselaa mielenkiintoisesta diplomityönaiheesta,
sekä suuresta avusta työn tekemisessä.
Lisäksi haluan kiittää Pekka Sangia piirteenirrottimen ja vastinpisteiden etsimen
muokkaamisesta työhöni soveltuvaksi. Lisäksi suuri kiitos nopeasta avusta kun kohtasin ongelmia koodin kanssa.
Kiitos vanhemmilleni tukemisestani työn aikana, sekä siskolleni Johannalle työn ulkoasun kommentoinnista.
Rakkaat kiitokset puolisolleni Elinalle ja tyttärelleni Iirikselle ymmärryksestä, pitkäjänteisyydestä ja tuesta opiskelujen ja diplomityön tekemisen aikana, teidän avullanne
pääsin vihdoin maaliin.

Oulu, Suomi 27. marraskuuta 2013

Jarmo Pärkkä

LYHENTEET
2-D
3-D
CENSURE
EKF
FAST
GPS
RANSAC
SIFT
SLAM
SSD
SURF
VO
ZSSD

two dimensional, kaksiulotteinen
three dimensional, kolmiulotteinen
center surround extremas, eräs piirteenilmaisumenetelmä
extended Kalman filter, laajennettu Kalman suodatin
features from accelerated segment test,
piirteet kiihdytetystä segmenttitestistä
global positioning system, satelliittipaikannusjärjestelmä
random sample consensus, satunnaisnäyte konsensus
scale-invariant feature transform, skaalainvariantti piirremuunnos
simultaneous localization and mapping,
yhtäaikainen paikallistaminen ja kartoitus
sum of squared differences, erotuksen neliöiden summa
speeded up robust features, nopeutetut häiriösietoiset piirteet
visuaalinen odometria
zero-mean sum of squared differences,
nollakeskiarvoinen erotuksen neliöiden summa
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1. JOHDANTO
Odometria on prosessi, jolla estimoidaan ajoneuvon, ihmisen tai robotin liikettä. Odometrian toteutus riippuu käytettävissä olevista sensoreista. Pyörillä kulkevalle laitteelle voidaan käyttää pyöräodometriaa, joka tarkoittaa kulkuneuvon liikkeen estimointia sen pyörien pyörimisen perusteella. Satelliittipaikannusjärjestelmän (global positioning system, GPS) antamaa tietoa voidaan myös käyttää liikkeen estimointiin. [1]
Visuaalinen odometria -termin otti käyttöön Nister artikkelissaan vuonna 2004 [2].
Termi tulee siitä, että visuaalisessa odometriassa syötteenä käytetään kuvaa kulkuneuvossa olevasta yhdestä tai useammasta kamerasta. Visuaalista odometriaa käytetään robotiikassa, autoteollisuudessa, asustemikroissa ja lisätyssä todellisuudessa. Se on hyvä
lisä navigointijärjestelmiin, koska se toimii ympäristöissä missä GPS ei toimi, kuten
suljetussa tilassa, veden alla ja ilmassa. Visuaalisen odometrian alkuaikoina sen suurin
hyödyntäjä oli NASA:n Marsin tutkimusohjelma, ja tutkimus keskittyi siihen tarvittaviin planeetantutkijarobotteihin eli Mars-kulkijoihin. Visuaalinen odometria kehitettiin
pyöräodometrian korvaajaksi, koska siihen ei vaikuta pyörien luistaminen maastossa.
Sitä voidaan soveltaa myös laitteille tai roboteille, jotka eivät kulje pyörillä. Visuaalinen odometria keskittyy estimoimaan kameran 3-D liikettä jaksollisesti reaaliajassa.
Jaksollisuudella tarkoitetaan uuden kehyksen saapumista käsittelyyn säännöllisin väliajoin. Toimiakseen tehokkaasti visuaalinen odometria tarvitsee riittävän valaistuksen
ja staattisen taustan, jolla on riittävästi tekstuuria, jotta liike voidaan huomata. [1]
Tässä työssä tutkitaan, miten visuaalista odometriaa voidaan soveltaa reaaliaikaisessa sulautetussa järjestelmässä. Esimerkkilaitteisto on robottihelikopteri Parrot AR.Drone
2.0 (kuva 1). Helikopteri koostuu neljästä propellista, runkoon kiinnitetystä kamerasta
(taulukko 1) ja sulautetusta järjestelmästä (taulukko 2). Visuaalisen odometrian toimivuutta robottihelikopterille testataan käyttämällä sen tallentamaa videokuvaa.

Kuva 1: AR.Drone 2.0.
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Taulukko 1: AR.Drone 2.0:n kameran ominaisuudet
Kamera
Laajakuvalinssi
Muita ominaisuuksia

720p 30fps
92 diagonaalinen
enkoodaus H264 perus profiili
vähä latenssinen suoratoisto
Videon tallennus lennosta erilliseen laitteeseen (Wi-Fi, USB)
JPEG kuva
◦

Taulukko 2: AR.Drone 2.0:n sulautetun järjestelmän ominaisuudet
Prosessori
Käyttöjärjestelmä
Muisti
Sensorit

1 GHz 32 bittinen ARM Cortex A8,
800 MHz video DSP TMS320DMC64x:llä
Linux 2.6.32
1Gbitin DDR2 RAM 200 MHz
kolmen akselin gyroskooppi 2000◦ /sekuntti tarkkuudella
kolmen akselin magnetometri ± 50mg tarkkuudella
painesensori ± 10 Pa tarkkuudella
ultraäänisensori korkeuden mittaamiseen maasta
vertikaalinen QVGA kamera 60 fps:llä
nopeuden mittaamiseen maasta

AR.Drone lentää normaalisti ihmisen ohjaamana, mutta siinä oleva sulautettu järjestelmä mahdollistaa kopterin itsenäisen toiminnan. Itsenäiseen toimintaa se kuitenkin
tarvitsee tietoa ympäristöstään ja algoritmin, joka kertoo miten tähän tietoon tulee reagoida. Laitteessa on useita sensoreita, kuten painesensori, gyroskooppi, magnetometri
ja ultraäänisensori. Robottiin asennettu kamera ja sulautetun järjestelmän laskentaresurssit mahdollistavat visuaalisen odometrian käytön parantamaan navigoinnin tarkkuutta. Sensoreita ja visuaalista odometriaa yhdessä käyttäen on laitteen mahdollista
toimia yksin, jolloin sitä voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten maastonkartoitukseen ja raunioiden tutkintaan.
Työssä on tarkoituksena tutkia tarkasteltavaa menetelmää ja kehittää sitä paremmin
reaaliaikaiseen laskentaan sopivaksi. Työhön valittu menetelmä on Civeran et al kehittämä monokulaarinen SLAM [3]. Menetelmää muokataan korvaamalla siihen reaaliaikainen piirteenirrotusalgoritmi, jota on aiemmin käytetty hallitsevan liikkeen estimointiin [4, 5]. Tällä tutkitaan kuinka paljon visuaalisen odometrian toimivuus kärsii, kun käytetään karkeampaa piirteentunnistusta. Karkean piirteentunnistuksen etuna
on sen laskennallinen keveys, joka mahdollistaa reaaliaikaiseen toimintaan pääsemisen. Reaaliaikainen toimivuus on tärkeä ominaisuus, koska kopterin pitää pystyä tulevaisuudessa lentämään visuaalisen odometrian avulla itsenäisesti. Tähän tavoitteeseen
pyrkimiseen tuo lisähaasteita sulautetun järjestelmän rajoittuneisuus ja suorituskyky.
Erityisesti prosessorin laskentateho tulee huomioida, sillä se ei riitä monimutkaisten
laskutoimintojen tekemiseen. Myös muistin vähäisyys pitää huomioida, sillä liian suuri muistinkäyttö estää algoritmin toiminnan sulautetussa järjestelmässä.
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Ensiksi työssä käydään lävitse tarvittavat pohjatiedot käsiteltävistä asioista. Näitä
ovat visuaalisen odometrian toiminta ja rakenne, Kalman-suodatin ja sen eri versiot,
piirteenirrotus ja -tunnistus ja sen toteutustavat. Lisäksi käydään lävitse SLAM ja sen
ero visuaaliseen odometriaan. Seuraavana esitellään toteutettu menetelmä, millaisista
osista se muodostuu ja miten se toimii. Menetelmää testataan kahdella eri videokuvalla
ja erilaisilla säädöillä. Näitä tuloksia myös verrataan alkuperäiseen Civeran ratkaisuun.
Lopuksi toteutuksen toimintaa analysoidaan ja annetaan ehdotus robottihelikopterille
tulevasta toteutuksesta.
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2. REAALIAIKAINEN VISUAALINEN ODOMETRIA
Tässä osiossa käydään ensin läpi visuaalisen odometrian perusteet ja esitellään siihen sisältyviä osamenetelmiä tarkemmin. Ensimmäisiä näistä ovat piirteenirrotus- ja
- tunnistusmenetelmät, joista FAST-menetelmä esitetään tarkemmin. Seuraavaksi esitellään Kalman-suodatin, jolla voidaan estimoida liikettä. Myös sen epälineaarista mittausmallia käyttävä versio EKF-suodatin käydään läpi. Sitten käydään läpi havaintojen
luokittelumenetelmä RANSAC, ja lopuksi esitellään SLAM, jonka osana visuaalinen
odometria voi esiintyä. Lisäksi esitellään tarkemmin EKF-suodattimen yhdistäminen
SLAM-algoritmiin.

2.1. Visuaalisen odometrian toteutustavat
Kuten luvussa 1 todettiin, visuaalinen odometria (VO) on prosessi, jolla estimoidaan
kulkuneuvon liikettä käyttäen syötteenä yhden tai useamman kameran kuvaa. Se jakautuu kahteen eri tyyppiin: stereoratkaisuihin, joissa käytetään useampia kameroita
tai yhtä liikkuvaa kameraa ja monokulaarisiin ratkaisuihin, joissa käytetään vain yhtä kiinteää kameraa. Stereo-VO:ssa suhteelliset 3-D piirteiden paikat mitataan suoraan
kolmiomittauksella robotin jokaisessa sijainnissa ja siitä tuotetaan suhteellinen liike.
Sen toiminnassa epäedullista on havainto, että stereo-VO voi degeneroitua monokulaariseksi. Tämä ilmenee etäisyyden näkymään ollessa paljon suurempi kuin stereon
kanta (engl. baseline), eli kahden kameran etäisyys toisistaan. Suurin osa tutkimuksesta visuaalisessa odometriassa on tehty käyttäen stereokameroita. [1]
Monokulaarisessa VO:ssa suhteellinen liike ja 3-D rakenne lasketaan kuvasta saadusta kaksiulotteisesta paikannusdatasta. Tässä menetelmässä on epäedullista se, että
liike voidaan estimoida vain skaalatekijään asti. Absoluuttinen skaala voidaan päätellä mittaamalla kuvan elementin koko tai käyttämällä muiden sensorien antamaa tietoa.
Mutta koska absoluuttinen skaala ei yleensä ole tiedossa, niin kameran kahden eri asennon etäisyys merkitään yhdeksi. Kun uusi kuva saapuu, suhteellinen skaala ja kameran asento ratkaistaan huomioiden kaksi ensimmäistä kehystä. Tämä tehdään käyttäen
joko tietoa 3-D rakenteesta tai trifokaalisesta tensorista (engl. trifocal tensor). Tämä
taulukko sisältää kaikki projektiiviset geometriset suhteet kolmen eri kuvan välillä. [1]
Monokulaarinen VO voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: piirrepohjaiset menetelmät, tekstuuriin perustuvat menetelmät ja hybridimenetelmät. Piirrepohjaisissa menetelmissä kehyksistä jäljitetään keskeisiä ja toistuvia piirteitä. Tekstuuriin perustuvat menetelmät käyttävät kaikkien pikselien intensiteettitietoa kuvassa tai sen osaalueissa. Hybridimenetelmät hyödyntävät molempien edellisten menetelmien ominaisuuksia. [1]
Kameramallia tarvitaan kuvassa olevien 2-D pisteiden muuttamiseen reaalimaailman 3-D pisteiksi. Suurin osa visuaalisen odometrian ratkaisuista olettaa että kamera
on kalibroitu. Tällöin jokainen kuvan piste voidaan mallintaa tarkasti. Visuaalinen odometria voi käyttää sekä perspektiivi että suuntaamatonta kameramallia. Kalibroinnissa
on tarkoituksena mitata kamerasysteemin sisäiset ja ulkoiset parametrit. Suosituin menetelmä kalibrointiin on käyttää shakkilautakuviota, jonka ruutujen paikat tiedetään.
Kun tasosta otetaan useita kuvia eri asennoissa ja kulmissa siten että taso täyttää kamerakuvan mahdollisimman kokonaan, pystytään parametrit saamaan selville. [1]
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Visuaalista odometriaa käytettäessä virheet kasaantuvat ajan mittaan, koska kameran reitti rakennetaan vähitellen. Tämä ilmenee harhautumisena estimoidussa liikkeessä verrattuna todelliseen reittiin. Joillekin sovelluksille tämän minimoiminen on erittäin tärkeää. Harhautumisen minimoiminen voidaan tehdä paikallisella optimoinnilla
M :n kameran asennon yli. Toinen keino harhautumisen vähentämiseksi on käyttää lisäksi muita sensoreita, kuten GPS:ää. Visuaalisen odometrian perusrakenne on esitettu
kuvassa 2. [1]

Kuva 2: Visuaalisen odometrian laskentavaiheet.
Kuten kuvasta 2 nähdään jokaisesta kameran kuvasta etsitään ensin piirteitä, joita
verrataan aikaisempien kehysten piirteisiin. Tämän jälkeen lasketaan suhteellinen liike kehysten välillä. Lopuksi estimaatille voidaan tehdä iteratiivinen tarkennus (eng.
bundle adjustment) M :n kehyksen yli, jotta saadaan tarkempi estimaatti paikallisesta
liikeradasta. Liikkeentunnistus on VO-järjestelmän laskennallisen askeleen ydin, jossa
määritetään jokaisen kuvan välinen kameran liike. Tällöin saadaan kameran liikerata
selville. [1]
Jotta monokulaarisessa VO:ssa voidaan kuvassa näkyvien esineiden 3-D-paikat laskea, pitää kuvissa olevia 2-D-piirteitä jäljittää peräkkäisistä kehyksistä. Tällöin suurin
haaste on ylläpitää jatkuvaa ja tarkkaa tietoa 3-D-pisteitä ja niiden 2-D-vastinpisteistä.
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Piirteiden tulevia paikkoja voidaan estimoida nykyisten perusteella ja yksi hyvä menetelmä tähän on EKF-suodatin. [1]
Yleensä piirteiden vertaaminen tuottaa hyvien tunnistusten lisäksi vääriä piirteiden
yhdistämisiä. Tämä voi johtua monista asioista, kuten kuvassa olevasta häiriöstä, sameudesta, kuvakulman tai valaistuksen muutoksesta. Nämä tulee poistaa, jotta kameran liike voidaan estimoida tarkasti. Perusmenetelmä näiden mallille vieraiden havaintojen poistamiseen on RANSAC [6]. [7]

2.2. Piirteenirrotus ja -tunnistus
Piirteiden etsimiseen on kaksi lähestymistapaa. Ensimmäisessä on tarkoituksena löytää
piirteitä yhdestä kuvasta ja etsiä niitä seuraavista kuvista käyttäen paikallisia etsintätekniikoita kuten korrelaatiota. Toisessa lähestymistavassa piirteitä etsitään itsenäisesti
kaikista kuvista, jonka jälkeen ne yhdistetään toisiinsa käyttäen jotain samankaltaisuusmetriikkaa piirteiden kuvausten perusteella. Ensimmäistä tapaa on käytännöllistä
käyttää, kun kuvat ovat läheisiltä katselukulmilta ja toista tapaa on taas järkevää käyttää, kun on odotettavissa suuri liike tai katselukulman muutos. [7]
Piirteenetsinnässä etsitään keskeisiä avainpisteitä, jotka löytyvät hyvällä todennäköisyydellä muista kuvista. Paikallinen piirre on kuvio kuvassa, joka eroaa lähiympäristöstään intensiteetin, värin ja/tai tekstuurin perusteella. Visuaalisessa odometriassa
käytännöllisiä piirteitä ovat pisteilmaisimet, sillä niiden sijoittuminen kuvassa voidaan
mitata tarkasti. Käytetyin piste on kulma. Se määritetään kahden tai useamman reunan
kohtaamispisteenä. Myös alueita (engl. blob) voidaan käyttää tunnistukseen, kunhan
alue eroaa lähiympäristöstään intensiteetin, värin tai tekstuurin perusteella. [7]
Hyvän piirteenirrottimen ominaisuuksia ovat [7]:
• paikannuksen tarkkuus (asento ja skaala)
• toistettavuus (piirteiden löytyminen seuraavista kuvista)
• laskennallinen tehokkuus
• häiriöiden sietokyky (kohina, sumeus, pakkausartefaktit)
• havaittavuus (piirteiden tarkka paikannus muista kuvista)
• muuttumattomuus (ei välitä kuvauksellisista muutoksista kuten valaistus, eikä
geometrisista muutoksista, kuten rotaatio, skaala ja perspektiivi)
Pisteentunnistuksen esimerkkejä ovat Shi-Tomasi [8] ja FAST [9]. Alueentunnistusta käytetään esimerkiksi MSER- [10], SIFT- [11], SURF- [12] ja CENSUREmenetelmissä [13]. Pisteentunnistuksen menetelmät ovat nopeita laskea, mutta heikommin havaittavia kuin hitaammat alueentunnistuksen menetelmät. Pisteistä kulmat
ovat paremmin paikallistettavissa kuvan asennon kautta kuin alueet, mutta vähemmän
paikannettavia skaalassa. Tämä aiheuttaa sen, että kulmat havaitaan harvemmin kuin
alueet, kun kuvan skaalaa tai kuvakulmaa muutetaan suuresti. Se mitä piirteentunnistusmenetelmää käytetään, tulee valita ympäristön (kaupunki, maasto), laitteiston (laskentateho), liikkeen perustason (kuinka lähellä kuvat on otettu) ja systeemin vaatimusten (reaaliaikaisuus) perusteella. [7]
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Jokainen piirteenirrotin koostuu kahdesta vaiheesta: ensin koko kuvasta palautetaan
piirteet ja sen jälkeen palautuksesta suodatetaan pois muut kuin maksimiarvot. Tavoitteena on löytää kaikki paikalliset minimit palautetuista piirteistä. Toisen vaiheen ulostulo esittää löydettyjä piirteitä. [7]

FAST
FAST kuuluu kulmantunnistusmenetelmiin ja se kehitettiin, kun haluttiin saada käyttöön piirteentunnistusmenetelmä, joka pystyy toimimaan reaaliaikaista kehystaajuutta
käyttävissä sovelluksissa kuten SLAM:issä. FAST on laskennallisesti tehokas menetelmä ja se on paljon nopeampi, kuin monet muut tunnetut menetelmät.
FAST:in käyttämä kriteeri luokittelee kandidaatti pikselin p kulmaksi tutkimalla 16
pikseliä, jotka numeroidaan 1-16 myötäpäivään, sen ympärillä. Tämä on esitetty kuvassa 3. [9]

Kuva 3: Kandidaatti pikseli p ja segmentaatiotestin käyttämät 16 pikseliä sen ympärillä.
Tavallisessa versiossa p todetaan kulmaksi, jos sen ympärillä olevista pikseleistä 12
vierekkäistä pikseliä on intensiteetiltään vähintään kynnysarvon verran kirkkaampia
kuin kandidaatti p tai saman verran tummempia. Nopeassa testauksessa käytetään vain
neljää pikseliä: 1, 5, 9, 13. Tällöin p määritetään kulmaksi, kun näistä neljästä pikselistä 3 on kirkkaampia tai tummempia vähintään kynnysarvon verran kuin p. Jos p ei
täytä kumpaakaan ehtoa se ei voi olla kulma. Näin jäljelle jääneille kandidaateille voidaan ajaa täysi segmentaatiotesti, jossa kaikki 16 pikseliä tutkitaan. Tällä tunnistimella
on hyvä suorituskyky, mutta myös useita heikkouksia: [9]
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• nopea testaus ei yleisty hyvin
• nopean testin valinta ja järjestys sisältää implisiittisiä oletuksia piirteiden ulkoasun jakaumasta
• ensimmäisten neljän testin tiedot hylätään
• useita toisiinsa kiinnittyneitä piirteitä tunnistetaan
Mainituista heikkouksista kolme ensimmäistä voidaan korjata käyttäen koneoppivaa
kulmantunnistusta. Prosessi toimii kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä kulmat tunnistetaan käyttäen yksinkertaisinta toteutusta, joka käy läpi kaikki 16 pikseliä ja vertaa intensiteettiarvoja käyttäen kynnysarvoa. Jokainen paikka ympyrässä saa arvon suhteessa p:hen: tummempi, vaaleampi tai sama, riippuen intensiteetistä. Tämä mahdollistaa
sen, että kaikki p:t (harjoituskuvien kaikki pikselit) voidaan jakaa kolmeen aliluokkaan. Toisessa vaiheessa päätöspuualgoritmia [14] käytetään 16 paikalle maksimaalisen informaation kasvun saavuttamiseksi. Prosessi toimii rekursiivisesti jokaiseen aliluokkaan, kunnes kaikki pikselit on jaettu joko kulmiin tai ei-kulmiin. [9]
Viimeisen heikkouden voi korjata käyttäen ei-maksimien maskausta (engl. nonmaximum suppression). Sitä ei kuitenkaan voida suoraan käyttää, sillä segmentaatiotesti ei laske kulmavastetta. Täten jokaiselle löydetylle kulmalle pitää laskea pisteytysfunktio V ja ei-maksimien suodatusta käyttäen poistaa ne kulmat, jotka ovat yhteydessä
kulmaan, jolla on korkeampi V. [9]
FAST:in hyviä puolia ovat nopeus, erittäin hyvä toistettavuus käsiteltäessä suuria
kuvakulman muutoksia ja erilaisia piirteitä. Sen rajoituksia ovat riippuvuus kynnysarvosta, häiriönsietokyvyn riittämättömyys suurelle määrälle kohinaa ja reagointi yhden
pikselin levyisiin viivoihin määrätyissä kulmissa, kun pisteen p tutkimiseen käytettävien pisteiden kvantisaatio ohittaa kyseisen viivan. [9]

2.3. Kalman-suodatin
Vuonna 1960 R. E. Kalman julkaisi artikkelin koskien rekursiivistä ratkaisua diskreetin lineaarisen datan suodatusongelmaan. Tämän jälkeen Kalman-suodatinta on kehitetty ja käytetty laajalti. Se on erityisen käytännöllinen työkalu itsenäisen tai avustetun
navigoinnin alalla. [15]
Kalman-suodatin toimii rekursiivisesti kahdessa vaiheessa. Ennustusvaiheessa suodatin estimoi tilan ja kovaranssin. Päivitysvaiheessa suodatin käyttää uusia mittaustuloksia, joiden avulla se parantaa ennustetta saaden tuloksena päivitetynestimaatin.
Suodatin siis ennustaa tulevaa tilaa ja korjaa sitten ennustustaan todellisilla mittaustuloksilla. [15]
Ennustusvaihe:
Ennustettu tila:
x̂k|k−1 = Fk x̂k−1|k−1 + Bk uk−1
(1)
Ennustetun tilan virhekovarianssi:
Pk|k−1 = Fk Pk−1|k−1 Fk> + Qk

(2)
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Päivitysvaihe:
Innovoitu tai mitattu residuaali:
ỹk = zk − Hk x̂k|k−1

(3)

Innovoitu tai residuaalinen kovarianssi:
Sk = Hk Pk|k−1 Hk> + Rk

(4)

Optimaalinen Kalman vahvistus:
Kk = Pk|k−1 Hk> Sk−1

(5)

x̂k|k = x̂k|k−1 + Kk ỹk

(6)

Päivitetty tila:
Päivitetyn tilan virhekovarianssi:
Pk|k = (I − Kk Hk )Pk|k−1

(7)

Näissä yhtälöissä matriisi F välittää aikaisemman tilan nykyiselle tilalle. Matriisi
B välittää valinnaisen kontrollisyötteen tilalle x . Matriisi H välittää tilan mittaukselle zk . Merkintä n|m tarkoittaa kuluvan ajanhetken n estimointia hyödyntäen ajanhetkeen m asti kertynyttä tietoa. Q on prosessin ja R mittausten kohinan korrelaatioarvot. Kalman-suodattimen toimintaa pystyy parantamaan säätämällä parametrien Q ja
R arvoja. Tämä tapahtuu yleensä offline-tilassa, käyttäen usein apuna toista Kalmansuodatinta. Tätä prosessia kutsutaan systeemin tunnistamiseksi. [15]
Kalman suodatin on laskennallisesti tehokas, mutta toimii vain kun tilanmuutokset ovat lineaarisia. Robotti liikkuu tyypillisesti kiertyvällä liikeradalla. Tätä ei voida
ilmaista lineaarisilla tilamuutoksilla. Tämä rajoittaa tavallisten Kalman-suodattimien
käyttöä robotiikan ongelmissa. Kuitenkin ongelman pystyy usein muotoilemaan siten,
että Kalman-suodatinta voidaan käyttää. [16]

Laajennettu Kalman-suodatin
Laajennettu Kalman-suodatin (extended Kalman filter, EKF) on Kalman-suodattimen
versio, jota käytetään, kun mittausmalli on epälineaarinen. EKF:n tehtävä on linearisoida nykyinen keskiarvo ja kovarianssi. EKF sisältää kuitenkin perustavan virheen,
joka johtaa satunnaismuuttujien jakaumien epänormaaliuteen. Tämän aiheuttaa niiden
muutos epälineaariseksi. Tästä johtuen EKF on ad hoc tilaestimaattori, joka approksimoi lineaarisen normaalijakauman. Siitä on tullut suosituin työkalu tilanestimoinnissa robotiikassa, johtuen sen yksinkertaisuudesta ja laskennallisesta tehokkuudesta
[16]. Tavallisen Kalman-suodattimen tapaan, myös EKF-suodatin koostuu kahdesta
vaiheesta, ennustus- ja päivitysvaiheista. [15]
Ennustusvaihe:
Ennustettu tila:
x̂k|k−1 = f (x̂k−1|k−1 , uk−1 )
(8)
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Ennustetun tilan virhekovarianssi:
>
Pk|k−1 = Fk−1 Pk−1|k−1 Fk−1
+ Qk−1

(9)

Päivitysvaihe:
Innovoitu tai mitattu residuaali:
ỹk = zk − h(x̂k|k−1 )

(10)

Innovoitu tai residuaalinen kovarianssi:
Sk = Hk Pk|k−1 Hk> + Rk

(11)

Lähes optimaalinen Kalman vahvistus:
Kk = Pk|k−1 Hk> Sk−1

(12)

x̂k|k = x̂k|k−1 + Kk ỹk

(13)

Päivitetty tila:
Päivitetyn tilan virhekovarianssi:
Pk|k = (I − Kk Hk )Pk|k−1

(14)

Epälineaarinen funktio f välittää aikaisemman tilan nykyiselle tilalle. Se sisältää
parametrin uk−1 , joka tarkoittaa ajofunktiota. Epälineaarinen funktio h välittää tilan
xk mittaukselle zk . Hk on mittaus Jakobiaani [15]
EKF:n käytöstä SLAM-algoritmissa kerrotaan luvussa 2.5.

2.4. RANSAC
Satunnaisnäytekonsensuksen (random sample consensus, RANSAC) [6] ideana on laskea mallin perusteella hypoteesit satunnaisesti näytteistetystä datajoukosta ja sen jälkeen verifioida nämä hypoteesit muilla datapisteillä. Se hypoteesi, jolla on eniten yhtenevyyksiä muun datan kanssa valitaan ratkaisuksi. Visuaalisessa odometriassa estimoitava malli on suhteellinen liike kahden kamera asennon välillä ja datapisteet ovat
kandidaattipiirrevastaavuudet. [7]
RANSAC-algoritmin perusrakenne on kuvattu algoritmiesityksessä 1. [7]
Iteraatioiden määrä N , jotka tarvitaan ratkaisun löytämiseen todennäköisyydellä p,
voidaan laskea kaavalla
log(1 − p)
N=
,
(15)
log(1 − (1 − )s )
jossa s on datapisteiden määrä joista malli voidaan toteuttaa ja  on vieraiden havaintojen prosentuaalinen määrä datapisteistä. Käytännön sovelluksissa käytetty iteraatiomäärä N usein kerrotaan kymmenellä. Kehittyneemmät sovellukset estimoivat mallin
mukaan hyviksi havaittujen pisteiden jakauman adaptiivisesti iteraatio iteraatiolta [1]
Koska vieraiden havaintojen määrä saatetaan aliarvioida, tarvitaan yleensä yhtälön
15 antamaa iteraatiomäärää suurempi määrä iteraatioita hyviksi havaittujen pisteiden
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input : A on joukko vastaavuuksia N :lle piirteelle
max_i = maksimi määrä iteraatioita;
for i = 0 to max_i do
Valitaan satunnaisesti s määrä pisteitä A:sta
Sovitetaan malli näille pisteille
Lasketaan etäisyys mallista muihin pisteisiin
Valitaan joukko hyviksi havaittuja pisteitä (esim. etäisyys mallista < d)
Tallennetaan pisteet
i = i + 1;
end
Joukko, jossa on eniten hyviä pisteitä valitaan ratkaisuksi
Estimoidaan malli käyttäen mallille hyviä pisteitä
Algoritmi 1: RANSAC:in perusrakenne.
määrän kasvattamiseen. Tämän takia on kehitetty eri menetelmiä RANSAC:in toiminnan nopeuttamiseen. Ennalta ehkäisevä RANSAC (engl. preemptive RANSAC) [17]
käyttää nimensä mukaisesti ennalta ehkäisevää pisteytystä hypoteeseille ja kiinteää iteraatiomäärää, josta on hyötyä kun toiminta reaaliajassa on tarpeen. Käytännössä onkin
siirrytty pääasiassa käyttämään kiinteää iteraatiomäärää logaritmien laskemisen välttämiseksi. [1]

2.5. SLAM
Yhtäaikaisen paikallistamisen ja kartoituksen (simultaneous localization and mapping,
SLAM)-algoritmia tarvitaan, kun halutaan selvittää robotin ympäristön kartta tai sen
asento. SLAM hankkii kartan ympäristöstään ja samanaikaisesti paikantaa itsensä tälle
kartalle. SLAM:iä on kahta eri tyyppiä: online-SLAM, joka estimoi hetkellisen asennon kartalla ja täysi SLAM (eng. full SLAM), joka pitää kirjaa kaikista asennoista
reitillä kartan suhteen. [16]
Koska SLAM:in tarkoituksena on hankkia globaali, jatkuva estimaatti robotin reitistä, niin sen tulee pitää muistissa ympäristön karttaa. Kartan avulla SLAM tietää,
milloin se palaa alueelle, jolla on jo aikaisemmin käynyt. Tätä kutsutaan silmukan sulkeutumiseksi (engl. closed loop) ja sitä voidaan käyttää harhailun poistamiseen kartalta ja kameran reitiltä. Silmukan sulkeutumisen tunnistaminen ja sen tuomien uusien
rajoitusten tehokas merkitseminen kartalle ovat kaksi pääkysymystä SLAM:issa. [1]
SLAM:issa käytetään pääasiassa kahta eri metodiikkaa. Suodatusmenetelmät yhdistävät informaation kaikista kuvista todennäköisyysjakaumalla, kun taas suodattamattomat menetelmät valitsevat avainkehykset globaalilla optimoinnilla käyttäen pakettisäätämistä (engl. bundle adjustment). Pakettisäätäminen on iso ja väljä geometrinen
estimaatio-ongelma, jonka parametrejä ovat yhdistetyt 3-D-piirrekoordinaatit, kameran asennot ja kalibraatiot. Sen tarkoituksena on tuottaa yhtenäinen optimaalinen arvio
3-D rakenteesta ja estimaatit katseluparametreista [18]. [1]
SLAM:in ja visuaalisen odometrian perimmäinen ero on se, että kun SLAM on keskittynyt globaalin kartan jatkuvuuden ylläpitoon, niin visuaalista odometriaa kiinnostaa vain liikeradan paikallinen jatkuvuus ja karttaa käytetään vain tarkemman liike-
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rataestimaatin saamiseksi. Visuaalista odometriaa voidaan käyttää yhtenä SLAM:in
osana tallentamaan kameran liike. Kokonainen SLAM-menetelmä tarvitsee kuitenkin
lisäksi silmukan tunnistusmenetelmän ja globaalin optimointiaskeleen metrisesti jatkuvan kartan luomiseksi. SLAM-menetelmä on potentiaalisesti paljon tarkempi, koska
se pakottaa useampia rajoitteita reitille. Se ei kuitenkaan välttämättä ole paremmin häiriöitä sietävä. Lisäksi se on monimutkaisempi ja laskennallisesti kalliimpi. Valinta visuaalisen odometrian ja SLAM:in välillä riippuu sovelluskohteesta, eli onko suorituskyky vaiko jatkuvuus tärkeämpää. Reaaliaikaisissa käyttötarkoituksissa on järkevämpää valita visuaalinen odometria, sillä silloin ei tarvitse pitää kirjaa kameran menneistä
liikkeistä ja näin suorituskyky paranee. [1]

EKF-SLAM
EKF:ää voidaan käyttää online-SLAM:iin hyödyntäen suurimman uskottavuuden dataassosiaatiota. Tällöin EKF-SLAM -algoritmi kärsii approksimaatioista ja rajoittavista
oletuksista. Sen toiminta vaarantuu, jos maamerkit sekoittuvat toisiinsa. Koska kartat ovat piirrepohjaisia, vaatii EKF-SLAM hyvin toimivan piirteentunnistimen. Kuten
kaikki EKF-suodattimet EKF-SLAM tekee normaalijakaumaan perustuvan häiriöoletuksen liikkeelle ja havainnoille. Tällöin epävarmuuden päivitysvaiheessa tulee olla
hyvin pientä, koska linearisointi EKF:ssä tuottaa muuten liian suuria virheitä. EKFSLAM voi myös käsitellä vain positiivisia havaintoja maamerkeistä, jolloin se ei voi
prosessoida maamerkin puuttumista. Tämä johtuu normaalijakaumaan perustuvasta
oletuksesta. [16]
EKF-SLAM estimoi robotin asennon ja kaikkien maamerkkien paikat kartalla. Kun
algoritmi löytää maamerkin, paranee robotin asennon estimaatti ja samalla vähenevät
aikaisemmin nähtyjen maamerkkien paikkojen epävarmuustekijät. Kaikkien edellisten
asentojen mallintaminen muuttaisi algoritmin täydeksi SLAM:ksi ja estäisi algoritmia
toimimasta reaaliajassa. Yleinen EKF-SLAM algoritmi käyttää suurimman uskottavuuden estimaattoria tuntemattomille vastaavuuksille. Robotin lähtöasennon määrittämät absoluuttiset karttakoordinaatit suhteutettuna koordinaatiojärjestelmään saadaan
vain approksimaatiolla. Suhteelliset koordinaatit taas voidaan päätellä asymptoottisesti
varmuudella. [16]
Jotta EKF-SLAM olisi häiriöitä sietävä myös todellisessa käytössä, sen tulee käyttää lisäksi erilaisia tekniikoita kartan ylläpitoon. Tämä siksi, että normaalijakaumaan
perustuva häiriöoletus on epärealistinen, joka johtaa moniin epäluotettaviin mittaustuloksiin häiriön jakauman päässä. Nämä mittaukset voivat luoda olemattomia maamerkkejä, jotka heikentävät robotin paikannusta. Näiden vieraiden havaintojen käsittelyyn
on kehitetty erilaisia mekanismeja. Yksinkertainen esimerkki näistä on lisätä uusi maamerkki ensin havaintolistalle, josta se otetaan käyttöön, kun se on jatkuvasti havaittu ja
sen kovaranssi on tarpeeksi pienentynyt. Käytännössä tämä menetelmä vähentää maamerkkien määrää rajusti kartalla, mutta säilyttää kaikki fysikaaliset maamerkit suurella
todennäköisyydellä. Tämän listan lisäksi voidaan myös ylläpitää maamerkin olemassaolon todennäköisyysmuuttujaa. Muuttujan arvo paranee mitä useammin maamerkki
havaitaan ja huononee, jos sitä ei havaita kun sen pitäisi olla robotin havaintoalueella.
Koska ei voida olla varmoja onko maamerkki havaintoalueella tulee sen todennäköi-
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syys ottaa huomioon. Kun maamerkin olemassaolomuuttuja laskee kehysarvon alle, se
poistetaan kartalta [16]
Aiemmin mainittua maamerkkien sekoittumisongelmaa minimoidaan yleensä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on valita maamerkit kaukaa toisistaan. Tällöin kuitenkin vaarana on vähentää maamerkkien määrää niin paljon, että robotin paikallistaminen vaikeutuu, joka taas mahdollistaa maamerkkien sekoittumisen. Toinen tapa on
maksimoida havaittaessa maamerkin erottuvaisuus, kuten esimerkiksi sisätiloissa oven
väri tai käytävän leveys. [16]
EKF-SLAM:iä on käytetty menestyksekkäästi monissa navigaatio-ongelmissa, niin
ilmassa, veden alla, sisätiloissa kuin erilaisissa ajoneuvoissa. Se kuitenkin vaatii sopivia maamerkkejä toimiakseen ja sen toiminta rajoittuu harvoihin karttoihin, joissa
on alle 1000 piirrettä. Kun tavoitteena on saada käyttöön kartta, jossa on 106 piirrettä,
EKF-SLAM:iä ei voida käyttää. [16]
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3. TOTEUTUS
Tässä kappaleessa kuvataan ensin Civeran et al [3] kehittämä SLAM-algoritmi ja esitellään Hannukselan et al [4] kehittämä menetelmä piirteenirrotukseen ja paikallisen
liiketiedon laskemiseen. Seuraavaksi kuvataan kameran kalibrointimenetelmä. Lopuksi esitellään näistä kehitetty toteutus, jossa on mukana ratkaisu myös piirteiden seurantaan. Toteutuksessa korvattiin EKF-algoritmin piirteenirrotus- ja vastinpisteiden etsintävaihe nopeammalla menetelmällä. Toteutuksen pohjaksi valittua menetelmää muokattiin ja kehitettiin edelleen tarkoitukseen sopivaksi.

3.1. Yhden pisteen RANSAC-menetelmää käyttävä SLAM
Civeran et al algoritmi on EKF SLAM -algoritmi, joka toimii monokulaariselle VO:lle.
Lisäksi se käyttää yhden pisteen RANSAC:ia luokittelemaan valittujen piirteiden hyvyyttä algoritmille. Piirteiden etsimiseen se käyttää FAST-piirteenirrotusta ja ristikorrelaatiota vastinpiirteiden etsimiseen. [3]
Tavallisessa RANSAC-algoritmissa ei käsiteltävästä datasta ole mitään tietoa ennen
hypoteesien tekoa. EKF-suodatuksen antamaa ennustettua jakaumaa mallin parametreille voidaan käyttää RANSAC:issa lisäämään todennäköisyyttä siihen, että generoitu
hypoteesi on haluttu. Lisäksi EKF-suodattimen lisääminen mahdollistaa yhden pisteen
RANSAC:in käytön ilman, että sen suorituskyky heikkenee. Täten voidaan laskentatehoa selkeästi parantaa, sillä yhden pisteen RANSAC vaatii huomattavasti vähemmän
iteraatiota. [3]
Algoritmikuvaus 2 esittää yhden pisteen RANSAC-menetelmän yhdistettynä käänteisen syvyyden EKF-SLAM:iin. Algoritmin toiminta alkaa EKF-ennustusvaiheella.
Suodattimelta saatua ennustettua todennäköisyysjakaumaa tilalle xk|k−1 voidaan käyttää helpottamaan vastaavuuksien hakuprosessia. Haku suoritetaan käyttämällä aktiivista hakua (engl. active search) [19]. Ajamalla tämän ennustetun tilan mittausmallin
hi läpi, saadaan normaalijakaumaan perustuva ennustus jokaiselle mittaukselle. Itse
mittaus etsitään perusteellisesti 99% todennäköisyysalueen sisältä vertaamalla valittuun paikalliseen piirteen kuvaajaan. Alue saadaan ennustetulta normaalijakaumalta
N (ĥi , Si ). Aktiivinen haku vähentää laskennan kuormittavuutta ja rajoittaa löydetyt
parit olemaan yksilöllisesti yhteensopivia ennustetun tilan xk|k−1 kanssa. Kuitenkin
geometrisen datan yhteensopivuuden varmistaminen jokaiselle parille ei takaa globaalia konsensusta koko joukkoon. Tämän takia datan yhteensopivuus globaalin malliin
tulee tarkistaa koko joukolle z IC ennen EKF-päivitystä. [3]
Toisessa vaiheessa algoritmi tekee satunnaiset tilahypoteesit x̂i ja ne pisteytetään
laskemalla kynnysarvon sisällä olevat arvot. Algoritmi olettaa ennustettujen mittausten
olevan hyvin korreloivia, jolloin jokainen laskettu hypoteesi löydetystä parista poistaa
suurimman osan korrelaatiosta mittausten ennustuksessa, mallin mukaisen hyvän havainnon epävarmuuden ollessa lähellä mittauksen kohinaa. Hypoteesit muodostetaan
käyttäen datan z IC lisäksi ennustettua tilaa xk|k−1 . Tämä osuus mahdollistaa tarvittavien näytteiden määrän vähentämisen yhteen datapisteeseen. RANSAC:in lopetuskriteeri kasvaa eksponentiaalisesti näytteiden koon mukaan, vähentäen suuresti hypoteesien määrää. Kovarianssin päivitystä ei tarvita ja tämä johtaa edulliseen hypoteesien
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input : x̂k−1|k−1 , Pk−1|k−1 (EKF-estimaatio askeleella k - 1),th (Kynnysarvo
alemman innovaation pisteille. Tässä toteutuksessa th = 2σpikselit )
output: x̂k|k , Pk|k (EKF-estimaatio askeleella k)
1. EKF-ennustus ja yksilöllisesti yhteensopivat piirteet
[x̂k|k−1 , Pk|k−1 ] = EKF _prediction(x̂k|k−1 , Pk|k−1 );
[ĥk|k−1 , Sk|k−1 ] = measurement_prediction(x̂k|k−1 , Pk|k−1 );
z IC = search_IC_matches(ĥk|k−1 , Sk|k−1 );
2. Yhden pisteen hypoteesien muodostus ja arviointi
z li_inliers = [];
nhyp = 1000 (Alkuarvo, päivitetään silmukassa);
for i = 0 to nhyp do
zi = select_random_match(z IC );
x̂i = EKF _state_update(zi , ĥk|k−1 ) (Huomaa: vain tilapäivitys ei
kovarianssipäivitystä);
ĥi = predict_all_measurements(x̂i );
zith = f ind_matches_below_a_threshold(z IC , ĥi , th);
if size(zith ) > size(z li_inliers ) then
z li_inliers = zith ;
li_inliers )
 = 1 − size(z
;
size(z IC )
nhyp =
end
end

log(1−p)
;
log(1−(1−))

3. Osittainen päivitys käyttäen alemman innovaation hyviä havaintoja
[x̂k|k , Pk|k ] = EKF _update(z li_inliers , x̂k|k−1 , Pk|k−1 );
4. Osittainen päivitys käyttäen korkean innovaation hyviä havaintoja
z hi_inliers = [];
for kaikkille pareille z j kynnysarvon th yläpuolella do
[ĥj , S j ] = point_j_prediction_and_covariance(x̂k|k , Pk|k , j);
ν j = z j − ĥj ;
if ν j> S j−1 ν j < χ22;0,01 then
z hi_inliers = add_match_j_to_inliers(z hi_inliers , z j );
end
end
if size(zhi_inliers) > 0 then
[x̂k|k , Pk|k ] = EKF _update(z hi_inliers , x̂k|k , Pk|k );
end
Algoritmi 2: Yhden pisteen RANSAC-menetelmää käyttävä SLAM yleisessä muodossa
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hankintaan. Hypoteesin tuki lasketaan päivittämällä kameran tila. Tämä voidaan myös
suorittaa edullisesti verraten EKF-algoritmin muihin vaiheisiin. [3]
Suurimman kannatuksen saaneen hypoteesin pisteet lasketaan mallin mukaisen alhaisen innovaation hyviksi havainnoiksi. Loput pisteet ovat mallin mukaan vieraita havaintoja, mutta osa näistä on myös mallin mukaisia hyviä havaintoja. Nämä havainnot
vain sijaitsevat kaukana eniten kannatetusta hypoteesista. Kaukana olevat pisteet ovat
käytännöllisiä estimoimaan kameran rotaatiota ja lähellä olevat pisteet ovat välttämättömiä estimoimaan siirtymää. RANSAC:issa kaukana oleva piirre muodostaisi hyvin
tarkan yhden pisteen hypoteesin rotaatiolle, mutta siirtymä jäisi epätarkasti mitatuksi.
Muut kaukaiset pisteet olisivat tällöin alhaisen innovaation pisteitä äänestäisivät tätä
hypoteesia ja tällöin siirtymä estimoitaisiin epätarkasti. Tämän takia pitää hypoteesin
valinnan jälkeen ottaa mukaan korkean innovaation hyvät havainnot. [3]
Kolmannessa vaiheessa algoritmi päivittää EKF-suodattimen alhaisen innovaation
hyvillä havainnoilla z li_inliers . Koska hypoteesin muodostamisessa kynnysarvo laitetaan tarkoituksella pieneksi, huomioiden sen että mallin mukaiset korkean innovaation
pisteet pelastetaan myöhemmin, tässä vaiheessa käsiteltävät pisteet ovat hyvin luotettavia. Päivitys tehdään sekä tilalle että kovarianssille. Tämän vaiheen jälkeen suurin
osa korrelaatiovirheestä EKF:n ennustusvaiheessa on korjattu ja kovarianssi on merkittävästi pienentynyt. [3]
Neljännessä vaiheessa algoritmi päivittää EKF-suodattimen käyttäen mallin mukaisia korkean innovaation hyviä havaintoja. Tämä vaihe hyödyntää edellisen vaiheen tulosta mallin mukaisten korkean innovaation hyvien havaintojen hankkimisessa. Koska
korrelaatiot ovat heikentyneet, ei joukon konsensusta tarvitse laskea ja yksilöllisesti
yhteensopivuus riittää erottamaan hyvät havainnot vieraista havainnoista. Yksilöllinen
normaalijakaumaan perustuva ennustus hj lasketaan jokaiselle mallin mukaiselle korkean innovaation parille z j käyttäen tilamallin mukaista päivitystä. Pari hyväksytään
mallin mukaiseksi hyväksi havainnoksi, jos se sijaitsee 99% todennäköisyysalueen sisällä mittaukselle ennustetutusta normaalijakaumasta. Kun kaikki mallin mukaiset korkean innovaation mittaukset ovat testattu päivitetään EKF-suodatin saaduilla mallin
mukaisilla korkean innovaation pisteillä z hi_inliers . [3]
Kun edellä esitettyä mallia käytetään monokulaariselle kuvasekvenssille, tilavektori
koostuu joukosta kartta- ja kameraparametrejä. Karttaparametrit y W koostuvat piirteisW
tä, jotka kuvataan käänteisen syvyyden koordinaatteina yi,ID
= (XiW YiW ZiW θiW φW
i
>
W
ρi ) . Nämä muunnetaan euklidisiksi parametreiksi yi,E = (XiW YiW ZiW )> , kun projektion yhtälö tulee tarpeeksi lineaariseksi. Käänteisen syvyyden kuusi parametria tarkoittavat kameran 3-D-paikkaa piirrettä alustettaessa (XY Z), atsimuutti-korkeus paria (θ, φ), jotka enkoodaavat yksikkösäteen osoittamaan piirteeseen ja sen käänteiseen
syvyyteen säteellä ρ. [3]
W
W
Kameraparametrit xW
Ck muodostuvat paikasta rCk , orientaatiosta qCk , lineaarisesta
nopeudesta v W ja kulmanopeudesta ω Ck . Mittausmalli koostuu neulanreikä kameramallista ja kahdesta parametristä radiaaliselle vääristymälle. Kameran oletetaan olevan kalibroitu etukäteen. Tilavektorin pisteet muunnetaan ensin kameran koordinaattijärjestelmään. Tämän jälkeen pisteet kamera kehyksessä projektoidaan käyttäen standardia neulanreikämallia. [3]
Normaali EKF-SLAM käyttää maailman koordinaatistoa referenssikoordinaatistona. Tämä aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta kun liikutaan poispäin referenssikoordinaatistosta, eikä käydä uudelleen tunnetuissa paikoissa. Tämän takia algoritmi käyttää
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kamerakeskeistä EKF-estimaatiota. Siinä kameran paikan epävarmuus on aina lähellä nollaa, koska referenssikoordinaatisto on aina yhdistettynä kameran paikkaan. Piirteiden epävarmuus pidetään myös alhaisena, jolloin mittausmallin linearisointivirheet
pysyvät pieninä koko estimaation ajan. [3]

3.2. Liikepiirteiden laskenta
Tässä osiossa kuvataan Hannnukselan et al [4, 5] esittämä lohkopohjainen piirteenirrotus menetelmä. Se on alunperin kehitetty hallitsevan liikkeen estimointiin. Menetelmä
hyödyntää kuvasta mitattuja gradientteja piirteiden valintaan ja liikkeen epävarmuuden
analyysiin. Äänestyspohjaista tekniikkaa käytetään poistamaan mallille vieraat havainnot. Kalman-suodatinta käytetään tasoittamaan liikeratoja. Hallitsevan liikkeen estimointiin käytettävä menetelmä koostuu paikallisen ja globaalin liikkeen analyysivaiheista. [4]
Paikallisen liikkeen analyysistä saadaan perustiedot liikkeestä kuvaparin välillä. Kuvan gradienttitietoa käyttäen kuvasta valitaan pieni joukko piirrelohkoja. Näiden siirtymää estimoidaan lohkojen sovitusmenetelmällä ja estimaatit täydennetään luotettavuustiedolla. [4]
Pienen piirrelohkojen määrän tarkoituksena on vähentää laskennan kuormittavuutta.
Valinta keskittyy kolmeen pääkohtaan: piirteiden jakaumaan kuvassa, piirre-ehdokkaiden vertailuun käytettävän paikallisen liikkeenestimointikriteerin valintaan ja ajallisen
jatkuvuuden hyväksikäyttämiseen valinnan teossa. Näistä viimeinen antaa mahdollisuuden jäljittää piirteitä useiden kehysten yli. Algoritmin perusversio ei käytä jäljitystä, sillä se lisää toteutuksen kompleksisuutta ja ei tarjoa hyötyä globaalin liikkeen
estimoinnin yhteydessä. [4]
Koska tarkoituksena on estimoida hallitsevaa liikettä, piirrelohkojen tulee jakautua
koko kuvan alueelle, jotta koko kuvan liike tulisi ilmi. Algoritmi toteuttaa tämän jakamalla kuvan erillisiin alueisiin, joista jokaisesta valitaan yksi piirre. Koska SSD-mitta
on arvioitava kaikkiin suuntiin lohkon yhdistämisessä, piirteet otetaan ankkurikehyksen I0 keskustasta. [4]
Kun kuva on jaettu alueisiin, alueella olevia lohkoja verrataan toisiinsa käyttäen kuvagradienttien analyysiä. Tämä onnistuu käyttämällä mittauksia, jotka perustuvat Harrisin vastefunktioon [20] tai normaalin matriisin (engl. normal matrix) [21] ominaisarvoihin. Toteutus käyttää jälkimmäistä menetelmää. Lohkojen vertailussa yritetään
ensin löytää lohko, jolla on vahvat gradienttiarvot ortogonaalisiin suuntiin. Jos sellaista ei löydy etsitään lohkoa, jolla on vahvat gradientin yhteen spatiaaliseen suuntaan,
eli yhdellä ominaisarvolla on suuri arvo. [5]
Löydettyjen piirteiden etsintä seuraavasta kehyksestä tapahtuu tekemällä erotuksen
neliöiden summa (sum of squared differences, SSD)-mittaus jokaiselle piirteelle i xja y-suunnissa ja SSD-mittaus tapahtuu käyttäen kaavaa:
D(d, B) ,

X

2
I1 (x + d) − I0 (x) ,

(16)

x∈Bi

missä I1 kuvaa kohde kehystä ja d = [u, v]> . Siirtymä d, joka minimoi kriteerin,
dmin
, käytetään piirteen liike-estimaattina di . Nollakeskiarvoinen erotuksen neliöii
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den summa (zero-mean sum of squared differences, ZSSD)-mittaus on versio SSDmittauksesta, jolla pyritään minimoimaan valaistuksen muutoksesta johtuvat häiriöt
[5]. [4]
Koska häiriö tai homogeeninen alue kuvassa voi johtaa hyvän yhteneväisyyden löytymiseen mille tahansa piirteelle, tulee yhteneväisyydet arvioida oikean liikkeen löytämiseksi. Kovarianssimatriisi, jota käytetään hyvien havaintojen löytämiseen ja globaalin liike-estimaation löytämiseen lasketaan seuraavasti:
Ci =

1
1 X
(d − d̄i )(d − d̄i )> + I,
Mi d∈V
12

(17)

i

missä Vi on joukko kandidaatteja, jotka saattavat sisältää todellista liikettä, Mi on elementtien määrä Vi :ssä, d̄i on siirtymän keskiarvo, joka on laskettu Vi :stä ja I on matriisin tunnistin. Vi esitetään muodossa:
Vi = {d|D(di Bi ) ≤ Ti },

(18)

missä Ti on kynnysarvo, joka riippuu lohkon sisällöstä. Se saadaan laskettua käyttäen
kaavaa:
Ti = D(dmin
; Bi ) + k1 G(Bi ) + k2 ,
(19)
i
missä G(Bi ) kuvaa lohko gradientti mittausta ja k1 ja k2 ovat vakioita. k1 otetaan mukaan varmistamaan ettei Vi ole tyhjä ja k2 on kohinaan liittyvä.
Kuvassa 4 näkyy esimerkki algoritmin toiminnasta kahdelle peräkkäiselle kuvakehykselle.

3.3. Kameran kalibrointi
Ensimmäinen toimenpide on hankkia kameran kalibrointitiedot, jotta algoritmi pystyy
käsittelemään robotin antamaa kuvaa. Kameran kalibrointi suoritetaan käyttäen sovellusta [22]. Sen toiminta perustuu muun muassa [23], [24] ja [25] julkaisuihin. Sovellus
sopii moniin erilaisiin kalibrointitilanteisiin. Seuraavassa käydään läpi tähän työhön
tarvittava malli.
Syötteenä käytetään robotin kameralla otettuja kalibrointikuvia (kuva 5). Kun kalibrointikuvat on ladattu, valitaan kuvissa olevasta shakkiruutulaudasta kulmat. Tämä
tapahtuu valitsemalla shakkiruudun toiseksi uloimmalta riviltä neljä kulmaa. Kun kuvassa olevan laudan ruutujen mitat, tässä tapauksessa 30x30 mm2 , on kerrottu sovellukselle, niin ohjelma merkitsee kaikki kulmat laudalta automaattisesti. Tämä toistetaan
kaikille kalibrointikuville.
Joskus tämä menetelmä ei kuitenkaan tunnista kulmien paikkoja oikein. Tällöin syynä on kuvan vääristymä, joka on esitetty kuvassa 6. Kalibroinnin onnistumiseksi vääristymää voi käsitellä kahdella menetelmällä, joko manuaalisesti kokeilemalla vääristymäarvoja tai sitten käyttäen sovelluksen automaattista korjaustoimintoa. Automaattinen toiminto tekee korjauksen kerralla kaikille kuville, joten sitä käytetään tässä työssä. Kuvassa 7 on esitetty virhe kulmien paikoista ennen ja jälkeen vääristymän korjausta.
Kalibroinnin jälkeen saadut tiedot tallennetaan tiedostoon. Kuvassa 8 vielä esitys
kalibrointikappaleen asennoista verrattuna kameraan 3-D mallissa.
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Blocks selected from the anchor frame

Displacement estimates + uncertainty

Kuva 4: Algoritmin antamat tiedot esitettynä kuvakehyksissä. Ylemmässä ankkurikehys ja siitä valitut piirteet, alemmassa liikevektorit ja epävarmuusellipsit. Kuva on jaettu 16 (4 x 4) alueeseen (Jotta liikettä voidaan evaluoida joka suuntaan, tulee m x n ristikkoon jaettaessa jättää reunoille marginaalialue), lohkon koko on 6, piirrettä etsitään
16 pikselin alueelta seuraavasta kehyksestä ja käyttäen ZSSD-kriteeriä piirteiden valintaan.

Calibration images

Kuva 5: Kameran kalibrointiin käytettävät kuvat.
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Kuva 6: Kalibrointikuva, jossa näkyvissä valitut kulmat ja kuvassa esiintyvä vääristymä.
3.4. Toteutettu järjestelmä
Kuten luvussa 1 määriteltiin, työssä päämääränä on korvata piirteenirrotus ja vastinpisteiden löytäminen luvussa 3.1 esitetystä referenssimenetelmästä luvussa 3.2 esitetyllä menetelmällä. Referenssitoteutuksessa nämä toimivat FAST-piirteenirrotuksella
ja yksilöllisesti yhtenevillä piirteillä. Toinen päämäärä on saada toteutettu algoritmi
toimimaan Parrot AR.Dronen antamalla videokuvalla. Tämä vaatii oikeassa muodossa
olevien kameran kalibrointiparametrien antamista algoritmille. Toteutus toimii Matlabympäristössä.
Luvussa 3.2 esitetty liikepiirteiden laskentamenetelmä ei sellaisenaan sovellu käytettäväksi Civeran toteutuksessa. Esitetystä menetelmästä käytetään vain paikallisen
liikkeen estimointiosuutta kertomaan piirteiden liikkeet. Lisäksi menetelmän perusversio ei sisällä piirteiden seuraamista, joka on luvussa 3.1 esitetyn algoritmin toiminnan kannalta välttämätöntä. Tämän takia menetelmästä kehitettiin versio, joka pystyy
jäljittämään piirteitä. Tässä versiossa uusien piirteidenirrotus ja vastinpisteiden etsintä tapahtuvat erillään, kuten referenssimenetelmässä. Uusien piirteiden irrotus huomioi jo seurannassa olevat piirteet sivuuttamalla niitä ympäröivän kuva-alueen etsinnässään.Vastinpisteiden etsintä palauttaa sille annetuille piirteille niiden liikkeen
ja liikkeen luotettavuustiedon. Menetelmän toteutus on osittain MEX-tiedostona, eli
menetelmä on C/C++ alirutiineina, jolloin sen toiminta on suorituskyvyltään nopeam-
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Kuva 7: Virhe kulmien sijoituksessa ennen ja jälkeen vääristymän korjauksen (pikseleinä).
pi. Myös menetelmän lisääminen referenssimenetelmään on tällöin yksinkertaisempaa.
Seuraavaksi esitellään [3] menetelmään tehdyt muutokset, joilla halutut päämäärät saavutetaan.
Ensimmäiseksi käsitellään Parrot AR.Dronen kameran kalibrointitietojen välitys algoritmille. Kalibrointitiedot saadaan käyttämällä luvussa 3.3 esiteltyä menetelmää.
Saadut tiedot ovat kuitenkin väärässä formaatissa algoritmin kannalta. Civera antaa
kuitenkin algoritminsa mukana koodin, jolla kalibrointiparametrit muutetaan algoritmin vaatimaan muotoon.
Koodista saadaan taulukossa 3 esitetyt arvot [22]. Taulukossa esitetyt lyhenteet tarkoittavat seuraavaa: k1 ja k2 ovat linssin säteen vääristymää ilmaisevat vakiot, f on
kameran polttoväli, Cx ja Cy ovat linssin säteen vääristymän keskuksen koordinaatit,
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Extrinsic parameters (camera−centered)
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Kuva 8: Kalibrointikappaleen asennot 3-D mallissa verrattuna kameraan.
nRows ja nCols ovat kuvan korkeus ja leveys ja d kuvan kalibroinnissa käytetty mitta
kertomaan kalibrointikappaleen ruudun kokoa todellisessa maailmassa.
Taulukko 3: Kameran kalibrointi tiedot muutettuna algoritmille sopivaksi
Muuttuja:
k1
k2
f
Cx
Cy
d
nRows
nCols

Arvo:
0.0034
0
2.1735
668.4984
317.4873
0.0030
720
1280

Seuraavaksi algoritmin toiminta pitää muuttaa käyttämään luvussa 3.2 esitettyä menetelmää. Menetelmän osat pystytään asettamaan samoille paikoille kuin luvussa 3.1
esitetyn referenssimenetelmän vastaavat toiminnot. Osiot, joita tarvitsee muuttaa referenssimenetelmästä ovat kartan päivitys ja vastinpisteiden etsintä vaiheet.
Algoritmin lopullinen muoto on esitetty lohkokaaviona kuvassa 9. Algoritmin toiminta alkaa lukemalla ensimmäinen kehys ankkurikehykseksi, jotta siitä voidaan valita uudet piirteet. Tämä tapahtuu ajamalla kehykselle kartan päivitysvaihe. Seuraavilla
kierroksilla ankkurikehykseksi luetaan edellisen kierroksen kohdekehys.
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Kuva 9: Toteutettu algoritmi esitettynä lohkokaaviona.
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3.4.1. Kartan päivitysvaihe
Kartan päivitysvaiheessa referenssimenetelmä etsii uusia piirteitä ja poistaa huonot
piirteet. Kun luvussa 3.2 esitetty piirteenirrotusmenetelmä otetaan käyttöön vaiheen
toiminta muuttuu seuraavasti. Aluksi poistetaan seurannasta piirteet, joita ei haluta säilyttää. Ehtoja ovat:
• piirrettä ei löydetä tarpeeksi usein,Vkun sen esiintyminen kuvassa on ennustettu.
Kriteerinä tälle on: (L < T1 ∗ E) (E > T2 ), missä L = piirteen vastinpisteen
löytökerrat ja E = piirteen onnistuneet ennustuskerrat (toteutuksessa käytetään
arvoja T1 = 0, 5 ja T2 = 5),
• piirre on liian lähellä kuvan reunaa (vastinpisteiden etsintä asettaa tämän ehdon),
• piirrettä ei pystytty jäljittämään (vastinpiste oli virheellinen).
Yhdenkin edellä mainitun ehdon täyttyminen riittää. Tämän jälkeen jäljellä olevien
piirteiden tiedot alustetaan seuraavaa ajoa varten. Lisäksi ensimmäisellä kierroksella
luodaan luvun 3.2 mukainen lohkopohjainen piirteiden irrotin. Se tarvitsee esitietoina
käsittelyssä olevan kuvan suuruuden, käytetyn lohkon suuruuden, alueen jolta liikettä etsitään, piirteiden vähimmäisetäisyyden toisistaan ja millaisiin alueisiin kuva on
jaettu. Tämän jälkeen tutkitaan, onko RANSAC:in valitun hypoteesin antaman mallin
mukaisia piirteitä riittävästi. Jos ehto ei täyty, niin lisätään ankkurikehyksestä kaikki
uudet irrotetut piirteet. Tämä tapahtuu käyttäen luotua piirteenirrotinta. Ennen valintaa
tulee piirteenirrottimelle välittää tieto jo seurannassa olevista piirteistä. Irrotetut piirteet otetaan käyttöön, jos ne eivät ole liian lähellä reunoja. Vaiheen toiminta esitetty
lohkokaaviona kuvassa 10.

3.4.2. Vastinpisteiden etsintä
Tässä vaiheessa toimintaansa algoritmi lukee seuraavan kehyksen kohdekehykseksi.
Sitä tarvitaan seuraavassa vaiheessa vastinpisteiden etsinnässä. Tämän vaiheen toiminta muuttuu myös referenssimenetelmän toteutuksesta. Toiminta alkaa antamalla
piirteille EKF-suodattimen ennustamat paikat. Algoritmi tarvitsee nämä ennustukset
RANSAC:in hypoteesien tekoon, tallentamaan korkean innovaation mallin mukaiset
hyvät havainnot ja päivittämään EKF-suodatinta. Tämän jälkeen ristikorrelaation sijaan käytetään luvussa 3.2 esitettyä vastinpisteiden etsintää. Se tarvitsee esitietona
ankkuri- ja kohdekehyksen, alueen jolta liikettä etsitään, millaisiin alueisiin kuva on
jaettu, etsintään käytettävän kriteerin ja etsittävät piirteet. Etsin palauttaa piirteen liikkeen ja liikkeen luotettavuustiedon. Etsimen palauttama liike voi kuitenkin olla virheellistä. Tämän takia lisätään algoritmiin ominaisuus varmistamaan, että vastinpisteeksi esitetty piirre on sama kuin ankkurikehyksessä oleva piirre. Varmistus tapahtuu
käyttäen Kalalin et al [26] esittämää menetelmää takaamaan piirteen pysymisen samana. Eli vastinpisteiden etsin ajetaan käänteisesti kohdekehyksestä ankkurikehykseen.
Piirre on pysynyt samana, jos vastinpisteiden etsimen ajon jälkeen päädyttiin piirteen
ankkurikehykseen merkittyyn paikkaan. Tällä menetelmällä löydetyt virheelliset vastinpisteet merkitään poistoa varten. Lisäksi ennen käänteistä etsimen ajoa tulee piirteiden sijainti kuvan reunaan tarkistaa. Jos piirre on liian lähellä reunaa, se merkitään
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Kuva 10: Kartan päivitysvaiheen sisäinen toiminta esitettynä lohkokaaviona. Myös sen
liittyminen kehitettyyn järjestelmään on esitetty.
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poistoa varten. Kun oikeat vastinpisteet on valittu, hylätään niistä epävarmimmat liikkeen luotettavuustietoa käyttäen. Vaiheen toiminta on esitetty lohkokaaviona kuvassa
11.

Kuva 11: Vastinpiirteiden etsintä -vaiheen sisäinen toiminta lohkokaaviona. Myös sen
liittyminen kehitettyyn järjestelmään on esitetty.

3.4.3. Muut algoritmin vaiheet
Loput vaiheet kuvassa 9 esitetyn algoritmin toiminnassa ovat samat kuin referenssitoteutuksessa. Toisessa vaiheessa tapahtuu EKF-ennustus (luku 2.3) seurannassa oleville piirteille. Neljännessä tehdään RANSAC-hypoteesit (luku 2.4) piirteille, joille on
löydetty vastinpisteet. Viides vaihe päivittää EKF-suodattimen RANSAC:ilta saaduilla mallin mukaisilla matalan innovaation hyvillä havainnoilla. Kuudes vaihe ottaa talteen mallin mukaiset korkean innovaation hyvät havainnot. Seitsemäs vaihe päivittää
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EKF-suodattimen näillä pelastetuilla korkean innovaation omaavilla mallin mukaisilla
hyvillä havainnoilla. Kuvassa 12 on esitetty tässä työssä kehitetyn menetelmän antama
ulostulo.
Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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Kuva 12: Viimeisessä vaiheessa algoritmi piirtää käsittelyssä olevaan kehykseen valitut
piirteet. Samalla se merkitsee mitkä piirteistä ovat mallin mukaiset matalan (paksureunainen punainen ympyrä) ja korkean innovaation hyvät havainnot (ohutreunainen punainen ympyrä), mitkä ovat RANSAC:in hylkäämiä piirteitä (violetti ympyrä) ja mitkä
ovat luotettavuustiedon, vastinpisteiden virheellisyyden ja reunanläheisyyden vuoksi
hylätyt piirteet (sininen ympyrä). Lisäksi se piirtää kameran liikkeen 3-D-mallissa ja
merkitsee näkyvissä olevat piirteet, joista liike lasketaan ja piirteiden epävarmuudet
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4. TULOKSET
Työssä kehitettyä menetelmää testattiin RAWSEEDS tietokannan videolla [27], sekä
robottihelikopterin tallentamalla videokuvalla. Samat kuvasekvenssit ajettiin myös referenssitoteutuksella [3], jotta algoritmin antamia tuloksia voitiin vertailla. Algoritmin
toimintaa testattiin myös antamalla piirteenirrotukselle ja vastinpiirteiden etsinnälle
erilaisia parametreja ja vertailemalla niiden toimintaa keskenään. Tulokset raportoidaan ja analysoidaan tässä kappaleessa.

4.1. RAWSEEDS
Algoritmin toimintaa verrattiin referenssitoteutukseen ensin RAWSEEDS-tietokannan
kuvasekvenssillä. Tulokset esitellään kolmessa osassa. Ensin menetelmien piirtämien
karttojen eroja analysoidaan. Seuraavana kameran asennon eroja tarkastellaan eri ajanhetkillä ja lopuksi verrataan toteutusten ajoaikoja Matlab-ympäristössä. Testauksessa
toteutukselle annettiin parametrit luvun 3.4 mukaisesti, eli kuva oli jaettu 7x7 alueisiin, lohkon koko ooli 6, piirrettä etsittiin 20 pikselin alueelta seuraavasta kehyksestä,
piirteiden minimietäisyys toisistaan uutta lisättäessä oli lohkon koko ja ZSSD-kriteeri
oli käytössä piirteiden valinnassa.

4.1.1. Karttojen vertailu
Vertailu aloitettiin ajamalla algoritmilla kuvasekvenssi, joka saatiin referenssitoteutuksen mukana. Tällöin oli helppoa verrata algoritmin antamia tuloksia referenssitoteutukseen. Kuvassa 13 näkyy referenssitoteutukselta ja kehitetyltä toteutukselta saatu kartta
kameran liikkeestä, kun ajetaan kuvakehykset väliltä 90-2169.
Kuvasta 13 pystytään näkemään, että molemmista kameran liikettä kuvaavista kartoista löytyy samankaltaiset liikkeet. Vasemmalla näkyvät piirteet taas jakautuvat eri
tavalla. Referenssimenetelmän piirteet ovat keskittyneet alueille, joissa on löydettävissä paljon yksilöllisiä piirteitä, kun taas kehitetyn toteutuksen piirteet ovat jakautuneet
tasaisemmin ympäri kuvaa. Tämä johtuu piirteenirrotusalgoritmien toiminnan erosta.
Tämän seurauksena kehitetyssä toteutuksessa käytetään piirteitä, jotka ovat alueilta,
joilla ei ole selviä piirteitä. Tällainen alue on esimerkiksi seinä, jossa ei ole ulokkeita,
eli kaikki homogeeniset pinnat, jotka täyttävät isoja alueita. Näiltä alueilta valitut piirteet ovat heikommin jäljitettävissä myöhemmistä kehyksissä. Tämä johtaa siihen, että
EKF-suodattimelle menevät piirteet saattavat olla käytössä vain lyhyen aikaa.
Piirteen heikko jäljitettävyys johtaa siihen, että EKF-suodatin ei pysty arvioimaan
liikettä yhtä tehokkaasti, kuin jos sillä olisi käytössään vain paremmin jäljitettäviä piirteitä. Heikosti jäljitettävien piirteiden käyttö voi siis johtaa harhautumiseen kartalla.
Tämä vaikutus on kuitenkin huomioitu pyrkimällä hylkäämään epäluotettavimmat piirteet niiden luotettavuustietoa käyttäen. Myös kuvassa 13 oikealla olevassa kartanpiirtoruudussa näkyvät piirteet ovat selkeästi jakautuneet erilailla: referenssitoteutuksessa
näkyvät kaikki sen hyviksi havaitsemat maamerkit ja kehitetyssä toteutuksessa niitä
on vain nykyisen kuvan mukaisesti. Ero johtuu piirteiden käsittelystä niiden kadotessa kuvasta. Kehitetty toteutus hylkää piirteen, kun se liikkuu ulos kuvasta, sekä jos
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Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Camera motion and scene in top view [m].
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: No match found by cross−correlation Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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(a) Oikealla: referenssitoteutuksen piirtämä kartta kameranliikkeestä. Vasemmalla: käytettyjä
piirteitä esitettynä kohde kehyksessä.
Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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(b) Oikealla: kehitetyn toteutuksen piirtämä kartta kameranliikkeestä. Vasemmalla: käytettyjä
piirteitä esitettynä kohde kehyksessä.

Kuva 13: Luodut kartat sekvenssillä 90-2169. (Oikealla: punaiset nuolet kuvaavat pistepiirteitä äärettömässä syvyyden epävarmuudessa, punainen + merkitsee piirteen 3-D
paikkaa ja punainen ovaali sen ympärillä piirteen epävarmuutta. Vasemmalla: punainen on mallin mukainen hyvä havainto, violetti on RANSAC:in hylkäämä ja sininen
on kadotettu/hylätty piirre)
sille ei enää pystytä löytämään vastinpistettä. Referenssitoteutus pitää piirteen muistissa, vaikka se liikkuisi pois kuvasta, kunnes poistolle asetetut ehdot täyttyvät. Tämä
johtaa kehitetyssä toteutuksessa siihen, ettei aiemmin havaittuja maamerkkejä pystytä
käyttämään hyväksi.

4.1.2. Kameran asentojen vertailu
Koska toteutettu algoritmi keskittyy antamaan navigointitietoa, on tärkeää tutkia, kuinka kameran asento tietyllä hetkellä vertautuu sen todelliseen asentoon. Tätä voidaan arvioida ajamalla saman mittaiset osuudet videosta referenssimenetelmällä ja kehitetyllä
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toteutuksella. Referenssitoteutuksen kameran asennon estimaatin luotettavuutta on testattu useilla eri menetelmillä ja tulokset on ilmoitettu paperissa [3]. Kuvassa 14 on esitetty kameran paikan koordinaatit ja kvaterniolla esitetyt suuntausparametrit jokaiselle
ajetulle kehykselle.
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(e) Rotaatio x-akselin ympäri(f) Rotaatio y-akselin ympäri
(kvaternion parametri x).
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Kuva 14: Kameran paikan ja rotaation parametrit. Punainen viiva kuvaa kehitettyä toteutusta ja sininen viiva referenssitoteutusta.
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Tarkasteltaessa kameran paikkaa molemmat toteutukset ovat aluksi hyvin lähellä
toisiaan. Eniten harhautumista kehitetyllä toteutuksella ilmenee x-akselin suuntaisessa liikkeessä. Kehitetyn toteutuksen x-akselin suuntainen liike ei palaudu tarpeeksi
akselin positiiviseen suuntaan kehyksen 900 jälkeen ja tämän suuntauksen jatkuessa
kameran x-koordinaatti harhautuu. Kuitenkin liikkeen muodot pysyvät joka akselilla samanlaisina, vain niiden suuruudet eroavat. Visuaalisesti tarkastelemalla sekvenssiä kehyksen 1300 läheisyydessä havaitaan nopeaa liikettä eteenpäin ja palaaminen
taaksepäin, jolloin samat maamerkit ovat jälleen näkyvissä. Tämä voi selittää kameran paikassa olevat erot, sillä oma toteutus ei tunnista maamerkkejä samoiksi. Lisäksi
se hylkää tällaisessa liikkeessä nopeassa tahdissa piirteitä ja ottaa uusia käyttöönsä.
Kameran kvaterniolla esitetyt suuntausparametrit taas ovat molemmilla toteutuksilla
lähellä toisiaan. Vain niiden suuruus ääriasennoissa eroaa toisistaan. Voidaan siis päätellä, että kehitetyn toteutuksen navigointitiedot ovat suuntauksen suhteen luotettavia
kyseiselle sekvenssille. Kuitenkin itse kameran paikassa esiintyy määrätyissä oloissa
harhautumista.

4.1.3. Ajoaikojen vertailu Matlab-ympäristössä
Yksi työn päämääristä oli kehittää reaaliaikaisesti toimiva ratkaisu, joten seuraavaksi
tarkastellaan algoritmien suoritusaikoja Matlab-ympäristössä. Se on suuntaa antava arvio algoritmin toiminnasta suhteessa referenssitoteutukseen. Todellista kuvaa algoritmin toiminnasta sulautetussa järjestelmässä ei voi täysin saada Matlab-version ja C:llä
toteutetun version toiminnan erilaisuuden vuoksi.
Algoritmien toiminnan vertaaminen voidaan rajoittaa piirteiden valintaan ja vastinpisteiden etsintään, sillä muut osiot pysyvät samoina. EKF-algoritmi vaatii toimiakseen tietyn määrän mallin mukaisia hyviä havaintoja. Tällöin uusia piirteitä lisätään
molemmissa toteutuksissa, vain kun edellä mainitut ehdot täyttäviä piirteitä on liian
vähän. Tässä työssä kehitetyssä toteutuksessa on myös mahdollisuus lisätä uusia piirteitä jokaisella kierroksella, sillä niiden määrä rajoittuu valitun aluejaon koon mukaan.
Molemmilla algoritmeilla on omat vastinpisteiden etsintämenetelmänsä. Referenssitoteutus etsii vastinpisteet hyödyntäen EKF:n antamaa ennustusta, tekemällä sen perusteella ristikorrelaatiohaun. Kehitetyssä toteutuksessa vastinpisteet etsitään edellisen
kehyksen piirteen paikan perusteella. Taulukosta 4 on esitetty algoritmien suoritusaikojen vertailu.
Taulukko 4: Suoritusajat (sekuntia/kehys) RAWSEED:ille
sekvenssit/toiminnot:
90-2169
piirteiden valinta
vastinpisteiden etsintä
90-1000
piirteiden valinta
vastinpisteiden etsintä

referenssitoteutus:
0,349
0,141
0,158
0,349
0,030
0,065

Kehitetty toteutus:
0,238
0,022
0,154
0,100
0,008
0,067
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Suoritusajoissa suurin ero näyttää muodostuvan uusien piirteiden valinnassa. Tämä on omalla toteutuksella monta kertaa nopeampaa kuin referenssimenetelmällä. Ero
voi johtua osaltaan osittaisen C-toteutuksen antamasta edusta kehitetylle toteutukselle.
Vastinpisteiden etsintä näyttää kuluttavan testatulla videolla suunnilleen saman suuruisen ajan. Tällöin voidaan päätellä, että kehitetyn toteutuksen nopeus korostuu referenssitoteutukseen verrattuna, mitä useammin kuvasta joudutaan etsimään uusia piirteitä.

4.2. Robottihelikopterin kuvasekvenssi
Seuraavana algoritmin toimivuutta testattiin robottihelikopterin antamalla videokuvalla. Referenssitoteutusta ei pystytty käyttämään vertailuun, sillä testiajoa suoritettaessa sen piirteiden valinta ja vastinpisteiden etsintä toimivat niin hitaasti, ettei se kyennyt valitsemaan tarpeeksi piirteitä toimiakseen. Tämä johtuu luultavimmin videokuvan
koon kasvamisesta leveydessä nelinkertaiseksi ja korkeudessa kolminkertaiseksi, jolloin sen hakualueille perustuva toiminta hidastuu ratkaisevasti.
Käytettyä videokuvaa ja siinä esiintyviä haasteita algoritmin toiminnalle tutkitaan.
Sen jälkeen toteutettua järjestelmää testataan jälleen kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä tulkitaan toteutuksen piirtämää karttaa, jonka jälkeen tarkastellaan kameran asentoa
verrattuna todellisuuteen ja viimeisenä hahmotetaan piirteentunnistukselle ja vastinpisteiden etsinnälle menevien parametrien vaikutusta ajoaikaan ja kartan luotettavuuteen.
Testiajossa kehitetylle toteutukselle annettiin parametrit luvun 3.4 mukaisesti, eli
kuva oli jaettu 7x7 alueisiin, lohkon koko oli 6, piirrettä etsittiin 50 pikselin alueelta
seuraavasta kehyksestä, piirteiden minimietäisyys toisistaan uutta lisättäessä oli lohkon
koko ja ZSSD-kriteeri oli käytössä piirteiden valinnassa.

4.2.1. Ongelmatilanteita
Videota tarkastelemalla voidaan huomata siinä esiintyvän voimakasta liikettä, sekä paljon homogeenisiä pintoja (lumi ja seinät), jotka peittävät suuria osia kuvasta. Tällainen
kuva vaatii suuren piirrejoukon käyttöä, jotta liikkeenestimoinnin tulokset olisivat luotettavia. Myös liikkeen etsimiseen käytettävän alueen tulee olla suuri, jottei piirteitä
kadotettaisi. Tämä johtaa algoritmin toiminnan hidastumiseen. Suuri liike ja homogeeniset alueet kuvassa johtavat myös siihen, että uusia piirteitä joudutaan etsimään
tiheästi. Kuvassa 15 on esitetty esimerkkikehyksiä videolta kuvaamaan videon haastavuutta.

4.2.2. Kartan tulkinta
Kuvassa 16 näkyy kehitetyn toteutuksen piirtämä kartta kameran liikkeestä videokuvan
perusteella. Kuvan perusteella ja visuaalisesti videota tarkastelemalla voidaan kartan
muodon sanoa olevan oikean mallinen, mutta liikkeet eivät ole skaalautuneet oikein.
Tämä johtuu luultavimmin siitä, kuinka usein piirteitä joudutaan hylkäämään. Kun
niitä hylätään kerralla suuri määrä, ei uusia lisättäessä ole tarpeeksi tietoa kertomaan
uusien piirteiden oikeaa sijaintia suhteessa seurannassa oleviin. Varsinkin kun liike on
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(a) Kuva ennen liikettä.

(b) Seuraava kehys.

(c) Lumen osuus kuvasta suuri.

(d) Seinän osuus kuvasta suuri.

(e) Esimerkki maamerkkien jakaumasta.

(f) Toinen esimerkki maamerkkien jakaumasta.

Kuva 15: Yllä: esimerkki liikkeen suuruudesta. Keskellä: homogeenisten alueiden
osuus kuvasta. Alla: esimerkkejä maamerkkien jakaumasta.
suurta, kadotetaan kerralla suuri määrä piirteitä seurannasta. Myös huonosti seurattavien piirteiden osuuden ollessa suuri ei EKF-suodatin saa tarpeeksi tarkennettua niiden
paikkaa, koska ne eivät ole tarpeeksi pitkään seurannassa.

4.2.3. Kehitetyn toteutuksen piirtämä kartta kameran liikkeestä.
Kameran asennon kehitystä tarkkaillaan visuaalisesti videokuvan perusteella. Kuvassa
17 on esitetty kameran asento eri ajanhetkillä ja sillä hetkellä käsittelyssä oleva kehys.
Kameran asennossa ei ole tapahtunut huomattavaa muutosta alun ja kehyksen 190 välillä. Toteutus on kuitenkin tulkinnut liikkeen suunnan oikein. Tämä voidaan päätellä
seinien asennosta suhteessa kuvaan. Kehykseen 250 päästäessä on kuvakulma muuttunut selkeästi lähtötilanteesta kameran liikkuessa kauemmas vasemmalla olevasta sei-
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Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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Kuva 16: Oikealla: Kehykset 1-2500 ajettuna kehitettyä toteutusta käyttäen (merkintöjen selitykset samat kuin kuvassa 13).
nästä ja kääntyen kuvaamaan viereistä seinää. Myös kameran suunta on toteutuksen
mukaan muuttunut oikeaan suuntaan, mutta sen paikka on liian lähellä alkutilannetta.
Kehykseen 500 päästäessä on vasemmalla olevasta seinästä näkyvissä enää vähän ja
kameran asentoa on järkevää tarkastella edessä olevan pienemmän rakennuksen perusteella. Kameran paikka on muuttunut totuudenmukaisemmin kuin edellisellä välillä.
Myös kameran suuntaus on verrattuna edelliseen tilaan muuttunut visuaalisesti tarkastellen oikeaan suuntaan. Kehykseen 1000 päästäessä näkyy oikealla uusi seinä, jota
voidaan myös käyttää hahmottamaan liikettä. Kameran paikka kartalla on nyt liikkunut
oikealla kuten pitääkin ja suuntaus on myös kehittynyt oikein. Kehykseen 1500 päästäessä on vasemmalla olevaa seinää paljastunut enemmän ja edessä olevasta rakennuksesta selkeästi loitonnuttu. Kameran paikka ei ole liikkunut tarpeeksi taaksepäin, jonka
voi päätellä edellistä kuvaa katsomalla. Myös suuntauksessa on poikkeamaa, vaikkakin
sen muutos on oikean suuntainen.
Kameran asennon suunta on näiden kuvien ja videon seuraamisen perusteella visuaalisesti katsottuna oikean suuntainen, joskaan tätä ei voida varmuudella todeta. Kameran liikkeen skaala taas ei muutu oikein, sillä sivuttaisliike ja taaksepäin kohdistuva
liike eivät ole oikeassa suhteessa. Liikkeen suunta taas vaikuttaa visuaalisesti tarkasteltuna luotettavammalta.

4.2.4. Liikkeentunnistuksen parametrien vaikutukset
Piirteenirrotukselle ja vastinpisteiden etsinnälle menevät parametrit vaikuttavat suuresti siihen, kuinka nopeasti algoritmi pystyy toimimaan, kuinka paljon piirteitä valitaan
ja kuinka ne pysyvät seurannassa. Näistä parametreista tutkitaan kahta, joiden oletetaan vaikuttavan eniten algoritmin toimintaan. Piirteiden etsintäalue vaikuttaa siihen,
kuinka löydettävissä piirteet ovat seuraavista kehyksistä, eli mitä suurempi alue, sitä
suurempaa havaittu liike saa olla. Aluejako taas vaikuttaa siihen, kuinka monta piirrettä
kuvasta valitaan, eli mitä useampia alueita sitä enemmän piirteitä. Alueiden lisäämi-
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Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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(a) Kameran asento lähtötilanteessa.

Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance
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(c) Kameran asento kuvakehykselle 250.
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(d) Kameran asento kuvakehykselle 500.

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
3

Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
3

2

2

1

1

0

0

−1

−1

−2

−3
−3

−1

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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(b) Kameran asento kuvakehykselle 190.

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
3

2

−3
−3

Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance
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(e) Kameran asento kuvakehykselle 1000.
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(f) Kameran asento kuvakehykselle 1500.

Kuva 17: Kameran asennot eri ajanhetkillä ja niitä vastaavat kuvakehykset.
nen kuitenkin kasvattaa laskenta-aikaa.Taulukossa 5 on esitetty Matlab-ympäristössä
saavutetut ajoajat algoritmille käytettäessä eri kokoisia aluejakoja ja piirteen etsintäalueita.
Taulukko 5: Suoritusajat (sekuntia/kehys) robottihelikopterin videokuvalle
sekvenssit:
piirteiden etsintä alue 50
piirteiden etsintä alue 75

(5x5):
0,254
—1

(7x7):
0,396
0,470

(8x8)
0,481
0,608

Piirteiden etsintä alueen kasvattaminen puolella aiheuttaa noin 30% kasvun ajoaikaan. Kuvan jakamisessa yhden arvon lisääminen molempiin suuntiin aiheuttaa ajoajan lisääntymisen noin 20%:lla. Jaon pienentäminen kahdella taas aiheuttaa noin 35%
vähenemisen ajoajassa.
1

Hakualueen kasvatus aiheutti 5x5 alue jaolla sisäisen virheen, joka esti tuloksien saannin. Tämä
johtuu luultavasti piirteiden määrän vähäisyydestä suuren liikkeen esiintyessä.
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Kuvassa 18 on esitetty oman toteutuksen tuottamat kartat käyttäen erilaisia syötteitä aluejaolle ja piirteen etsintäalueelle. Piirteen etsintäaluetta kasvattamalla puolella
kartan piirto selkeästi harhautuu, sillä algoritmi käyttää epävarmempia havaintoja kertomaan liikkeestä. Tämä näkyy kameran suunnan harhautumisena. Liikkeet pysyvät
kuitenkin samankaltaisina, ne tapahtuvat vain vääriin suuntiin. Suurempaa harhautumista ilmenee, kun kuva jaetaan suurempiin alueisiin. Tällöin käytettyjen piirteiden
määrä vähenee ja kuvassa olevaa suurta liikettä ei kyetä kompensoimaan. Kun kuva
jaetaan pienempiin alueisiin, parantuu kartan luotettavuus lisääntyneiden piirteiden takia. Käytännössä reaaliaikainen suorituskyky edellyttää liikkeen suuruuden rajoitusta,
jolloin useampien piirteiden käytöstä ei ole enää hyötyä.
Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
7

Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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(a) Kartta piirteiden etsintä alueen ollessa 50 pikse-(b) Kartta piirteiden etsintä alueen ollessa 75 pikseliä.
liä.
Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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Thick red: low innovation inliers. Thin red: high innovation inliers.
Magenta: rejected by 1−point RANSAC. Blue: rejected by covariance

Camera motion and scene in top view [m].
Red arrows stand for point features in infinite depth uncertainty.
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(c) Kartta aluejaon ollessa 8 x 8.
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(d) Kartta aluejaon ollessa 5 x 5.

Kuva 18: Videosta saadut kartat sekvenssillä 1-2500.
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5. POHDINTA
Tässä osiossa tarkastellaan testauksessa saatuja tuloksia kehitetyn toteutuksen toiminnasta. Lisäksi analysoidaan, mitä ne tarkoittavat työlle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. Näin saatuja havaintoja käytetään, kun ehdotetaan, mitä menetelmiä esimerkkilaitteistolle eli Parrot AR.Drone robottihelikopterille tulisi soveltaa.

5.1. Kehitetyn toteutuksen toiminta
Testeissä todettiin kehitetyn toteutuksen pystyvän käsittelemään robottihelikopterin
antamaa videokuvaa. Lisäksi kehitetyn toteutuksen toiminta oli tarpeeksi nopeaa, jotta se pystyi toimimaan reaaliajassa. Mutta toteutuksen toiminnassa oli myös puutteita.
Seuraavaksi käsitellään kehitetyn toteutuksen toiminnan eri alueita ja lopuksi pohditaan sen toimivuutta käytännössä.

5.1.1. Kartanpiirto
Algoritmin tuottamia karttoja on vertailtu luvussa 4, joten saatavilla on riittävästi tuloksia analysoimaan kartanpiirron toimivuutta. Testauksessa käytettiin kahta eri videota, jotka erosivat suuresti toisistaan. Näistä eroista suurin oli minkä tyyppistä liikettä kuvasta voitiin todeta, eli palasiko kameran uudestaan samoille paikoille jne. Eniten algoritmin toimintaan kartanpiirrossa vaikutti samoihin pisteisin palaamisten määrä. RAWSEEDS-tietokannasta [27] peräisin olevalla videolla liikuttiin saman pöydän
edessä, jolloin liikealue ei ollut suuri ja samoihin pisteisiin päädyttiin useasti. Robottihelikopterin antamassa videokuvassa ei samoihin pisteisiin juurikaan palattu. Ensiksi
mainitun tyyppisessä videossa kehitetyn toteutuksen heikkous, eli kykenemättömyys
tunnistaa uudestaan samaa maamerkkiä, tulee selkeästi esille.
Kehitetyn toteutuksen toiminta oli parempaa kun testivideo liikkui laajemmalla alueella, eikä palannut asentoon jossa se olisi voinut tunnistaa saman maamerkin uudestaan. Myös liikkeen nopeus vaikutti selkeästi kartanpiirtoon. Tämä näkyi robottihelikopterin antamalla videokuvalla, kun liikkeen suuruus poisti piirteitä seurannasta nopeassa tahdissa. Tällöin kartanpiirto menetti mahdollisuudet verrata uusia piirteitä vanhoihin, joten seurauksena oli harhautumista kameran paikassa ja suunnassa.
Kehitetyn toteutuksen piirtämän kartan voidaan sanoa esittävän kuljetun matkan
muodot oikein, vaikkakin niiden suhde toisiinsa ei ole kaikissa tilanteissa totuudenmukainen harhautumisen takia.

5.1.2. Navigointitiedot
Tässä työssä kehitetyn toteutuksen piirtämän kartan lisäksi on toteutukselta mahdollista saada reaaliaikaisia navigointitietoja ja seuraavana niiden todenmukaisuutta analysoidaan. Tehdyissä testeissä navigointitietoja verrattiin referenssitoteutukseen [3] ja
lisäksi niiden paikkansa pitävyyttä seurattiin visuaalisesti. Civera [3] testaa menetelmänsä kameratietojen luotettavuuden tekemällä useita vertailuja. Tämän perusteella
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voidaan kehitettyä toteutusta tutkittaessa tehdä oletus referenssitoteutuksen tuloksien
olevan lähellä todellisia arvoja. Tuloksia verrattaessa annetut kameran navigointitiedot
olivat aluksi hyvin samanlaiset, mutta harhautumista ilmeni ajon myöhemmässä vaiheessa. Tämän pääteltiin johtuvan videolla ilmenevästä suuresta liikkeestä eri suuntiin
ja palaamisesta takaisin tilanteeseen, jossa olisi ollut mahdollista tunnistaa maamerkit samoiksi. Tutkimalla visuaalisesti robottihelikopterin antamaa videokuvaa todettiin kameran paikan olevan väärä. Kuitenkin toteutuksen havaitsema liikkeen suunta ja
kameran suuntaus olivat lähellä todellista tilannetta. Harhautumista ilmeni lähinnä tilanteissa joissa kuva heittelehti suuresti. Tällöin menetettiin videolla eniten esiintyvät
maamerkit seurannasta, joka johti paikannuksen luotettavuuden vähenemiseen. Tätä
ongelmaa ei myöskään pystytty korjaamaan hakualuetta kasvattamalla, sillä piirteet
katosivat silloinkin seurannasta liian nopeasti. Lisäksi saatu hyöty ei korvaa laskentaajan kasvusta tulevia ongelmia, kuten luvussa 4.2.4 todettiin.
Kehitetyn toteutuksen antamien navigointitietojen voidaan sanoa olevan luotettavia
kunhan videolla oleva liike ei ole liian suurta, eikä oleteta toteutuksen pystyvän kertomaan liikkeen suuruutta suhteessa edellisiin tilanteisiin.

5.1.3. Käytettävyys
Toteutettu algoritmi todettiin toimivaksi menetelmäksi tuottamaan tietoa kameran liikkeestä. Toteutukseen sisältyvät heikkoudet aiheuttavat kuitenkin toteutuksen käyttämisen olevan kannattavaa vain ennalta säädettyjen ehtojen ollessa voimassa. Näitä ehtoja
ovat: liikkeen suuruus kehysten välillä, laitteen palaaminen useasti samaan paikkaan
ja kuvassa näkyvien maamerkkien jakauma. Liikkeen suuruus kehysten välillä ei saa
nousta liian suureksi, sillä suuren liikkeen ennakoiminen kasvattamalla liikkeen etsimisen aluetta hidastaa merkittävästi kehitetyn toteutuksen toimintaa. Lisäksi se voi johtaa harhautumiseen kartalla, kun vastinpisteiden etsinnän luotettavuus pienenee. Kehitetyn toteutuksen käyttäminen tilanteessa, jossa liikutaan samoilla alueilla ja halutaan
tarkka kartta kyseisestä alueesta, ei ole järkevää. Tämä johtuu siitä ettei toteutus osaa
parantaa toimintaansa tunnistamalla samoiksi kerran kadottamiaan maamerkkejä. Piirteidenirrotusmenetelmästä johtuen toteutusta on järkevintä käyttää ympäristössä, jossa
maamerkkejä on runsaasti ympäri kuvaa. Näin voidaan minimoida vähän aikaa seurannassa olevien piirteiden määrä suhteessa helpommin seurattaviin piirteisiin.
Käytännön tilanteessa edellä mainitut ehdot on helppoa täyttää rajoittamalla laitteen
liikkeen nopeutta ja käyttämällä sitä vain sopivissa ympäristöissä. Toinen ehto antaa
myös selkeät tilanteet toteutetun algoritmin käytölle. Ideaalinen käyttötarkoitus toteutukselle olisikin välittämään navigointitietoa laitteelle, kun sillä olisi myös muita menetelmiä tarkentamassa liikkeen estimaattia. Ympäristönä rakennuksen sisätilat ovat
toteutuksen käytölle paras ympäristö, koska silloin maamerkit ovat yleensä jakautuneet tasaisesti koko kuva-alueelle.

5.1.4. Piirteen seuraamisen kehittäminen
Tässä työssä kehitetyssä toteutuksessa käytetyn piirteen seuraamismenetelmän muuttaminen deskriptoripohjaiseksi muuttaisi menetelmän toiminnan enemmän referenssi-
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toteutuksen kaltaiseksi. Deskriptoreja käyttämällä kerran kadotetut maamerkit pystyttäisiin tunnistamaan uudelleen. Deskriptorien käyttö kuitenkin hidastaisi kehitetyn toteutuksen toimintaa kasvattamalla laskenta-aikaa. Lisäksi muutos lisäisi huomattavasti
toteutuksen muistinkäyttöä. Muistinkäytön rajoittamiseksi tulisi ottaa käyttöön rajaarvo, jonka perusteella piirre poistetaan muistista. Se voisi perustua liikkeen suuntaan,
aikaan tai toteutuneisiin mittauskertoihin.
Deskriptoripohjaisen menetelmän käyttö parantaisi kehitetyn toteutuksen luotettavuutta, mutta aiheuttaisi haasteita menetelmän reaaliaikaiselle toiminnalle sulautetussa järjestelmässä.

5.2. Johtopäätökset
Työssä oli tavoitteena tutkia reaaliaikaisen visuaalisen odometrian toimivuutta sulautetulle järjestelmälle. Tehdyt testit kertovat menetelmän toimivuudesta ja toteutuskelpoisuudesta. Tulevaisuudessa esimerkkilaitteistolle Parrot AR.Dronelle sopivaa toteutusta valittaessa tulee haluttu käyttötapa olla tiedossa. Visuaalisen odometrian toteutuksen valinta voidaan jakaa seuraaviin osiin: piirteenirrotusmenetelmän valinta, piirteenseurantamenetelmän valinta, piirteiden käytettävyyden arviointimenetelmän valinta ja
liikkeen estimointi menetelmän valinta. Lisäksi kannattaa ottaa robottihelikopterista
löytyvät muut sensorit käyttöön parantamaan navigointitietojen luotettavuutta. Tämä
luo kuitenkin toteutukselle lisähaasteita.

5.2.1. Piirteenirrotusmenetelmän valinta
Piirteenirrotusmenetelmää valittaessa robottihelikopterille, menetelmän reaaliaikainen
toiminta korostuu yli muiden toimintojen. Tässä työssä kehitetyssä toteutuksessa käytettyä piirteenirrotus menetelmää testaamalla ja vertaamalla sen toimintaa muihin esitettyihin menetelmiin voidaan todeta luvussa 3.2 esitetyn menetelmän olevan käytännöllinen reaaliaikaisessa sovelluksessa. Tämä johtuu sen laskennallisesta keveydestä
ja sen valitsemat piirteet osoittautuivat toimiviksi mittaamaan kameran liikettä. Koska
robottihelikopterin tulee toimia reaaliaikaisessa ympäristössä on suositeltavaa käyttää
sille tässä työssä kehitettyä menetelmää.

5.2.2. Piirteenseurantamenetelmän valinta
Piirteen seuranta menetelmää valittaessa tulee pohtia, millaiseen tarkoitukseen robottihelikopteria tullaan käyttämään. Kun halutaan tarkka kartta alueesta tulee menetelmän
pystyä yhdistämään jo kertaalleen löydetyt maamerkit samoiksi. Tämä vaatii deskriptorien käyttöä piirteille. Jos taas halutaan saada selville vain laitteen navigointitietoa, ei
deskriptorien käyttö ole kannattavaa niiden käytön raskauden ja muistinkäytön takia.
Valinnassa tulee kuitenkin myös huomioida sulautetun järjestelmän rajoitteet, jotka estävät piirteiden pitkäaikaisen tallennuksen muistiin. Tarkan kartan piirtoon on suositeltavaa käyttää deskriptoripohjaista menetelmää, joka poistaa piirteen muistista sopivan
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kriteerin täyttyessä (kuten aika edellisestä havainnosta). Pelkän navigointitiedon antamiseen tässä työssä kehitetty menetelmä on riittävä kun robotin liike on säädeltyä.

5.2.3. Piirteiden käytettävyyden arviointimenetelmän valinta
Piirteiden käytettävyyden arviointimenetelmää valittaessa on huomioitava menetelmän
toiminnan mahdollisuus reaaliajassa sulautetun järjestelmän puitteissa. RANSAC:in
käytön laskennallinen kompleksisuus riippuu hypoteesien luontiin käytettävien pisteiden määrästä. Tässä työssä piirteiden käytettävyyden arviointiin sovellettiin yhden pisteen RANSAC:ia, joka vaatii toimiakseen EKF-suodattimen antamaan esitietoa. Civera
[3] testaa menetelmän luotettavuutta todeten sen hyväksi vaihtoehdoksi reaaliaikaiseen
toteutukseen. Työssä seurannassa olevilla piirteillä oli tiedossa myös tunnistuksen luotettavuustieto, jota voidaan käyttää tässä vaiheessa hyödyksi. Piirteiden käytettävyyden
arviointimenetelmäksi on suositeltavaa käyttää RANSAC:ia, jolle annetaan esitietona
piirteiden tunnistuksen luotettavuus tiedot. Lisäksi, jos käytetään liikkeen estimointiin
EKF-suodatinta, voidaan käyttää yhden pisteen RANSAC:ia.

5.2.4. Liikkeen estimointimenetelmän valinta
Liikkeen estimointimenetelmän käyttö mahdollistaa piirteiden käytettävyyden luokittelun toiminnan paranemisen. Kun tulevasta liikkeestä on olemassa ennuste, voidaan
suodattaa väärät havainnot, kuten riippumattomasti liikkuva esine tai häiriö kuvassa. Tämä parantaa navigointitietojen luotettavuutta. Esimerkkilaitteistolle liikkeen estimointimenetelmää valittaessa tulee huomioida menetelmän laskennallinen raskaus.
Robottihelikopterille on järkevää käyttää EKF-suodatinta. Tämä siksi että menetelmä
osoitti toimivuutensa testeissä ja se mahdollistaa koko referenssimenetelmän käytön.
Tällöin tulee huomioida käytettyjen piirteiden määrä, sillä EKF-suodatin pohjaiset menetelmät pystyvät hallitsemaan vain rajatun määrän maamerkkejä.

5.2.5. Laitteen sensoridatan hyödyntäminen
Tässä työssä toteutetun menetelmän rajoituksista voitaisiin päästä ottamalla avuksi tiedot robottihelikopterin muista sensoreista. Tällöin heilahduksista ja muista äkillisistä
muutoksista kuvassa ei ole yhtä suurta haittaa, koska muut sensorit eivät hämäänny
niistä samalla lailla. Sensorien käyttö parantaisi huomattavasti paikannustietojen luotettavuutta. Tietojen käyttö vaatisi kuitenkin monimutkaisen toteutuksen muuttamaan
sensoreilta saadut tiedot vertailukelpoisiksi kehitetyn toteutuksen kanssa. Lisäksi sensorien virheellinen toiminta tulisi huomioida. Jos edellä mainittu menetelmä sensoreiden välittämien tietojen käyttöön on olemassa, sitä tulisi soveltaa poistamaan väärien
havaintojen vaikutusta laitteen paikannukseen. Kuitenkin menetelmän reaaliaikainen
toiminta ei saa tällöin vaarantua.
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6. YHTEENVETO
Visuaalisella odometrialla estimoidaan ajoneuvon, ihmisen tai robotin liikettä käyttäen
syötteenä kuvaa yhdestä tai useammasta kamerasta. Sovelluskohteita on robotiikassa,
autoteollisuudessa, asustemikroissa ja lisätyssä todellisuudessa. Se on hyvä lisä navigointijärjestelmiin, koska se toimii ympäristöissä, missä pyöräodometria tai GPS ei
toimi.
Työssä tavoitteena oli tutkia reaaliaikaisen visuaalisen odometrian toteuttamista sulautetulle järjestelmälle. Aluksi esiteltiin visuaalisen odometrian perusteet, sekä siihen sisältyvät osamenetelmät. Esimerkkilaitteistona toimi Parrot AR.Drone robottihelikopteri. Työssä toteutettiin algoritmi, kertomaan robottihelikopterin tallentaman
videon perusteella kameran liikkeet. Kehitetty toteutus muodostuu monokulaarisesta
SLAM:sta, jossa käytetään yhden pisteen RANSAC- menetelmää yhdistettynä käänteisen syvyyden EKF:ään. Kehitetty toteutus käyttää piirteenirrotukseen ja vastinpisteiden etsintään menetelmää, jota käytettiin alunperin kameranliikkeen estimointiin mobiililaitteille.
Kehitetyn toteutuksen toimintaa testattiin analysoimalla sen piirtämiä karttoja eri videokuvista ja vertaamalla niitä todellisiin liikkeisiin. Lisäksi sen navigointitietojen totuudenmukaisuutta analysoitiin. Tämä tapahtui tutkimalla algoritmin antaman kameran asennon kehitystä verrattuna visuaalisesti havaittuun liikkeeseen. Myös sen reaaliaikaisen toiminnan mahdollisuuksia tutkittiin. Tutkinta tapahtui mittaamalla ajoaika
ja vertaamalla sitä referenssimenetelmään [3]. Myös piirteenirrotukselle ja vastinpisteidenetsinnälle annettujen parametrien vaikutusta algoritmin toimintaan tutkittiin.
Toteutetun järjestelmän todettiin testien perusteella pystyvän toimimaan reaaliajassa. Lisäksi piirteenirrotukseen käytetyn menetelmän havaittiin olevan huomattavasti
kevyempi kuin referenssimenetelmä. Sen toiminnan nopeuteen vaikutti kuitenkin suuresti sille annettujen parametrien arvot. Testeissä ilmeni että etukäteen rajoittamalla
liikettä kehysten välillä pystyttiin toteutuksen ajoaikaa selkeästi nopeuttamaan. Lisäksi tarvittavien piirteiden määrän huomattiin riippuvan videokuvalla olevien maamerkkien jakaumasta kuvassa. Toteutetun menetelmän havaittiin pystyvän käsittelemään
robottihelikopterin tallentamaa videokuvaa. Se antaa myös luotettavaa navigointitietoa
liikkeen pysyessä estimoidulla alueella.
Paremmin reaaliajassa toimivan toteutuksen takia menetelmässä ilmeni myös haavoittuvuuksia seuraaville muuttujille: liikkeen suuruus kehysten välillä, kameran liikealue (suljettu silmukka) ja maamerkkien jakauma kuvassa. Suuri liike ja samojen maamerkkien esiintyminen uudelleen kuvassa aiheutti harhautumista. Toteutetun
järjestelmän piirteenirrotusmenetelmän takia liikkeentunnistukseen käytettiin piirteitä,
joita oli hankalaa löytää pidemmällä aikavälillä kuvasta. Tämän havaittiin aiheuttavan
harhautumista kameran paikannuksessa. Tätä haavoittuvaisuutta minimoitiin hylkäämällä epäluotettavimmat piirteet niiden luotettavuustietoa käyttäen.
Työssä toteutettu visuaalisen odometrian menetelmä todettiin toimivaksi ratkaisuksi
reaaliaikaiselle sulautetulle järjestelmälle navigointitietojen saantiin.
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