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3. Reprezentácia metrickou mapou
Metrické mapy reprezentujú objekty v prostredí z h¾adiska ich
geometrických závislostí. K najèastejie vyuívaným patrí v tomto
prípade mrieková mapa, ktorej jednotlivé bunky reprezentujú vo¾né alebo prekákami obsadené miesta v priestore. Tvorba takýchto máp (tvorbe mapy sa venuje napr. [6]) sa uskutoèòuje integráciou údajov zo senzorov o lokálnom okolí mobilného robota,
prièom sa vyuívajú pravdepodobnostné modely senzorov. Kadej
bunke je potom priradená pravdepodobnos obsadenosti. Tvorba
takejto globálnej mapy je vak citlivá na chyby v lokalizácii mobilného robota.
3.1 Lokalizácia
Ako u bolo spomenuté, lokalizácia pri pouití metrickej mapy
je procesom zosúladenia lokálneho súradnicového systému
robota s globálnym súradnicovým systémom mapy. Lokalizácia je ve¾mi dôleitá v prístupoch vyuívajúcich mapu, a to
ako pri tvorbe mapy, tak aj v prípade vyuívania u existujúcej
mapy prostredia.
Napríklad v prípade vyuitia len
Obr.7 Mapa bez pouitia
odometrie, pri ktorej má chyba
lokalizácie zaaená
urèenia polohy mobilného ro- akumulatívnou chybou
bota bez korekcie akumulatívny odometrie [1]
charakter, je metrická mapa
prostredia nepouite¾ná (obr. 7). Lokalizáciou mono dosiahnu
korekciu v urèení stavu mobilného robota, a tak zabezpeèi vytvorenie pouite¾nej mapy prostredia  obr. 4 (porov. obr. 4 a 7).
Lokalizáciu mono rozdeli do dvoch subproblémov: otázok sledovania pozície a globálnej lokalizácie.
Sledovanie pozície predstavuje problém odhadu stavu robota poèas jeho pohybu. Tento typ lokalizácie sa èasto vyuíva v spojení
s tvorbou mapy a prieskumom prostredia, èo predstavuje obtiany
problém. Takto je moné kompenzova vplyv preklzávania kolies
a driftu odometrie. Je vak potrebné pozna poèiatoènú polohu robota s urèitou presnosou (napríklad môe ís o poèiatok globálne-

ho súradnicového systému), od ktorej sa odvíja urèenie odhadu
aktuálneho stavu robota. Pri strate pozície teda nie je moná náprava.
Globálna lokalizácia predstavuje problém urèenia polohy robota
v nauèenej mape. Výhodou je, e v tomto prípade nie je potrebné
pozna poèiatoènú polohu, a tak tu nemôe dôjs k strate informácie o polohe. Problém vak nastáva v prípade prostredia s rovnakými pecifickými vlastnosami, ako je napr. kancelárske prostredie, v ktorom z poh¾adu robota má mnoho miest rovnaké
pecifické vlastnosti.
Obidva tieto problémy teda predstavujú lokalizáciu pri vplyve neurèitostí, èi u ide o lokalizáciu v u nauèenej mape alebo o sledovanie pozície spojenej s prieskumom a mapovaním. Vzh¾adom
na tieto neurèitosti v senzorovej informácii predstavuje problém lokalizácie vo veobecnosti problém urèenia pravdepodobnosti odhadnutého stavu tak, aby odhadnutá pravdepodobnos èo najpresnejie zodpovedala skutoènému stavu mobilného robota.
3.2 Odometria
Najèastejím spôsobom urèovania stavu robota je vyuitie princípu
odometrie  merania dráhy, ktorú mobilný robot prejde kolesom/kolesami. Na tento úèel sa najèastejie vyuívajú inkrementálne snímaèe umiestnené na kolese/kolesách. Výhodou je teda
lacné a pomerne jednoduché pouitie a dobrá presnos na meních
prejdených vzdialenostiach.
Princíp odometrie je zaloený na integrácii inkrementálnych informácií o prekonanej dráhe v èase, èo vak spôsobuje akumuláciu
chýb. Chyba pri urèovaní polohy robota sa bez korekcie s prekonanou dráhou zväèuje (obr. 8).
Pre dvojkolesovú diferenciálne riadenú platformu sú rovnice na
urèovanie stavu robota na základe inkrementálnych snímaèov
umiestnených na obidvoch kolesách nasledovné:
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je inkrementálny lineárny posuv stredového
bodu mobilného robota,
sú inkrementálne dráhy ¾avého a pravého kolesa,
je inkrementálna zmena orientácie,
 rozkol kolies.

Pre zmenu stavu mobilného robota potom platí:
θi = θi −1 + ∆θi
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(3)
je relatívna orientácia a poloha stredového
bodu mobilného robota v kroku i,
θi-1, xi-1, yi-1 je relatívna orientácia a poloha stredového
bodu mobilného robota v kroku i-1.

kde θi, xi, yi
Obr. 8. Zväèujúce sa chybové elipsy
indikujúce narastajúcu neurèitos odometrie [3]
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Pri tejto transformácii údajov z inkrementálnych snímaèov do stavu robota vak dochádza k chybám, napr. k preklzávaniu kolies.
Vetky chyby, ktoré pôsobia na presnos urèovania stavu robota
na základe odometrickej informácie mono rozdeli na systematické a nesystematické.

4. Topologická reprezentácia prostredia
Ako u bolo spomenuté, topologické mapy predstavujú urèitú formu logickej reprezentácie prostredia. Majú formu grafov, ktoré pozostávajú z uzlov a spojení medzi uzlami  z hrán. Uzly predstavujú miesta (napr. miestnos, kriovatku chodieb a pod.), ktoré môu
by opísané taktie topologicky alebo metricky. Samotný uzol môe teda predstavova topologickú alebo metrickú mapu miesta.
V prípade kombinácie metrických a topologických reprezentácií
hovoríme o hybridných mapách prostredia (obr. 6).
4.1 Tvorba mapy a lokalizácia
Pri tvorbe topologického grafu èi u na základe vytvorenej metrickej mapy alebo iného prístupu, je potrebné predovetkým identifikova miesta v mape, ktoré budú reprezentované v grafe ako uzly
a spojnice medzi uzlami.
Pri vyuití vopred vytvorenej globálnej metrickej mapy prostredia,
mono napríklad vytvorením generalizovaného Voronoiovho diagramu, ktorý reprezentuje cestu robota vo vo¾nom priestore mapy
a následnou identifikáciou kritických hraníc, vytvori topologický
graf priestoru. Je rovnako moné vyui aj iné prístupy tvorby
topologickej mapy z globálnej metrickej mapy prostredia.
Nevýhodou týchto prístupov je vak to, e treba pozna globálnu
mapu prostredia a tie to, e pravdepodobne nebudú celkom vhodné do dynamicky sa meniacich prostredí.
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Najdôleitejím problémom pri vyuívaní vytvoreného topologického grafu je lokalizácia, teda v tomto prípade identifikácia miesta
v grafe, v ktorom sa mobilný robot nachádza. Ide najmä o identifikáciu uzlov na základe urèitých vlastností alebo znaèiek. Pri samotnej tvorbe topologickej mapy teda nestaèí vytvori graf. Navye
je potrebné, aby kadému z uzlov boli priradené urèité identifikaèné vlastnosti a znaèky. Pri vyuití metrickej mapy miesta na identifikáciu uzla mono hovori o hybridnom type mapy. Graf s vlastnosami a znaèkami predstavuje teda vhodnú reprezentáciu
prostredia.
Záver
V súèasnosti je viacero metód a prístupov na vytvorenie máp prostredia. Metrické mapy prostredia je moné vytvori s ve¾mi dobrou presnosou a vierohodnosou. Dôraz je vak kladený predovetkým na prístupy blízke reprezentácii prostredia èlovekom,
teda logické grafové reprezentácie aj z dôvodu ich univerzálnosti
a relatívne nízkych záznamových nárokov pri vyuití v rôznych
komplexných prostrediach.
Reprezentácie prostredia  mapy, ako napovedá ich názov, sú urèené na zabezpeèenie stavu robota v prostredí, a tie na umonenie plánovania a optimalizácie rôznych úloh v tomto prostredí.
Mapa je teda základnou a nevyhnutnou informáciou o prostredí.
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