Geniletilmi Kalman Filtresi Yöntemine Dayal E
Zamanl Konum Belirleme ve Haritalama Algoritmas
Simultaneous Localization and Mapping Using Extended
Kalman Filter
Srma Yavuz, Zeyneb Kurt, M. Serdar Biçer
Bilgisayar Mühendislii Bölümü
Yldz Teknik Üniversitesi
{sirma,zeyneb}@ce.yildiz.edu.tr
mekanda el yardm ya da belli komutlar yerine getiren bir
kod parças yardm ile gezdirilerek ölçüm verisi toplanmtr.
Ölçüm verisi, robotun çevresindeki engellere olan mesafesini
ölçebilmek amacyla kullanlan kzlötesi alglayclardan
alnan bilgileri; robotun ald mesafeyi ölçebilmek amacyla
kullanlan ve ön teker üzerinde bulunan artml kodlaycdan
gelen bilgiyi; ön tekerin gövdeyle yapt açy ölçebilmek
amacyla kullanlan ve robotun üst ksmnda bulunan
potansiyometreden gelen bilgileri içermektedir.
Önerilen
algoritma
tarafndan
bu
verilerin
deerlendirilebilmesi amacyla veriler, algoritma çalmaya
balamadan önce kontrollü olarak toplanmaldr. Kontrollü
olarak veri toplayabilmek amacyla da bluetooth vastas ile
haberleen bir bilgisayar ve robottan oluan otonom bir sistem
kullanlmtr.
Robotun ortamda bulunan engellere olan mesafesini
ölçebilmek amacyla kzlötesi alglayclardan alnan bilgiler
ile artml kodlaycdan ve potansiyometreden alnan bilgiler
bilgisayara bluetooth modülü üzerinden aktarlmaktadr.
Bilgisayar ise gelen alglayc bilgilerine bal olarak
üretecei komutlar robota yine bluetooth üzerinden aktarr.

Özetçe
Bu çalmada, Geniletilmi Kalman Filtresi’ne (GKF)
dayanarak E Zamanl Konum Belirleme ve Harita Oluturma
problemine çözüm öneren bir algoritma sunulmutur.
Uygulama için ucuz ve kstl alglama kapasitesine sahip bir
robot kullanlmtr. Geniletilmi Kalman Filtresi (GKF)
metodu, E Zamanl Konum Belirleme ve Harita Oluturma
algoritmalarnn çevrim kapama ve veri ilikilendirme olarak
bilinen en sk karlalan iki problemine baarl bir çözüm
önermektedir.

Abstract
In this study, an offline statistical estimation algorithm based
on Extended Kalman Filter method is developed to solve the
SLAM (Simultaneous Localization and Map Building)
problem. For the application, a robot equipped with only
simple and cheap sensors is used. Two of the most frequent
problems in SLAM algorithms which are known as loop
closing and data association are effectively solved by
Extended Kalman Filter method.

2. Geniletilmi Kalman Filtresi Yöntemi

1. Giri

E zamanl konum belirleme ve harita çkarm sürecinde
genelde uygulamann çevrimiçi ya da çevrimd olmasna
baklmakszn
istatistiksel
bir
tahmin
yöntemi
kullanlmaktadr. Bunun sebebi kullanlan alglayclarn da
kendi sistem dinamiklerinin var olmas ve bunlarn bozulabilir
nitelikte olmasdr. Baka bir deyile, sistemin durumu
gürültülü
alglayc
verisinden
yola
çklarak
oluturulduundan, bir kestirici çeitli alglayclardan gelen
veriyi birletirerek sistemin mümkün olan en kesin tahminini
yapabilmelidir.
Literatürde gelitirilmi olan uygulamalarn özellikle
gerçek zamanl olanlarnda en yaygn olarak dorusal Kalman
Filtresi kullanlmaktadr. Smith vd. 1985-1990 yllar arasnda
SLAM problemine bir çözüm getiren ve günümüzde hala
etkin olarak kullanlan bir Kalman Filtresi uygulamas
önermilerdir [4]. Ancak dorusal Kalman Filtresi yöntemi
“veri ilikilendirme” olarak bilinen, “robotun geçtii bir
yerden tekrar geçtiini anlamas” problemine çözüm
getiremez.
Literatürde önerilmi olan bir baka istatistiksel tahmin
yöntemi ise “Beklenti Enbüyültme” yöntemidir. Bu yöntem,
veri ilikilendirme problemine bugüne kadar getirilmi en

E zamanl konum belirleme ve haritalama problemi,
literatürde çok çeitli yöntemler kullanlarak çözülmü bir
problemdir [1]. Önerilmi çözümlerin bir ksm kamera ya da
lazer alglayclar gibi maliyetli alglayclar kullanlarak
gelitirilirken, büyük bir ksm da kzlötesi ve sonar gibi çok
daha ucuz alglayclar kullanlarak gelitirilmitir [2].
Bu çalmada kullanlan robot, e zamanl yer belirleme
ve haritalama çalmalarnda kullanlmak üzere Yldz Teknik
Üniversitesi Bilgisayar Mühendislii Bölümü’nde tasarlanm
ve gerçeklenmitir 1 [3]. Robot, çevresini sadece kzlötesi
alglayclar kullanarak alglayabilmektedir. Önerilen ve
gerçeklenen algoritma yardm ile robot, bulunduu mekanda
kendi konumunu otonom olarak güncelleyebilecek ve ortamn
haritasn çevrimd çalarak çkarabilecektir. Gelitirilen ve
sunulan algoritma çevrimd çalt için algoritma
çaltrlmadan önce robot, haritas çkarlacak kapal

1

Bu aratrma Yldz Teknik Üniversitesi Bilimsel Aratrma
Projeleri Koordinatörlüü’nce desteklenmitir. Proje No: 2704-01-01.
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K: Kalman kazanm;
H: ölçümü tahmin etmek için kullanlan geçi matrisi;
R: tahmin edilen ölçüm ile gerçek ölçümler arasndaki
farkn (ölçüm hatasnn) kovaryans matrisi olmak üzere
Düzeltme aamasnda kullanlan denklem sistemi:

baarl çözümü sunmutur. Thrun vd. de BE yöntemine
dayanan bir SLAM algoritmas gelitirmilerdir [5]. Ancak bu
yöntem de gerçek zamanl uygulanamamaktadr.
Gerçek zamanl çalmasna ramen dorusal Kalman
filtresi kadar etkin ve hzl olamayan çeitli “parçack filtresi”
yöntemleri de veri ilikilendirme problemine çözüm
getirebilmektedir. Bu nedenle Yuen ve MacDonald tarafndan
parçack filtresi yöntemi tercih edilmitir [6]. Yuen ve
MacDonald’n simülasyon üzerinde yapt çalma, Kurt ve
Yavuz tarafndan gelitirilerek gerçek bir robot üzerinde
uygulanmtr. [7].
E zamanl konum belirleme ve haritalama problemine
kamera görüntüsüne dayanan bir çözüm öneren Panzieri ve
Pascucci çalmalarnda Geniletilmi Kalman Filtresi yöntemi
kullanmlardr [8]. Kullandklar robotun üzerinde bulunan
bir web kameras aracl ile ortam alglanmakta ve
haritalama yaplmaktadr. GKF’ye dayanan bir baka çözüm
ise Singh ve Kaltor tarafndan önerilmitir [2]. Her iki GKF
çalmasnda da veri ilikilendirme problemine baarl
çözümler önerilmitir.
Bu çalmada ise sadece kzlötesi alglayclar kullanlan
bir robot ile GKF’ye dayanan ve çevrimd çalan bir e
zamanl konum belirleme ve haritalama algoritmas
gelitirilmitir.

Kk = P–k HT (H P–k HT + R)-1

xk

Pk = (1 - Kk H) P–k

Geniletilmi Kalman Filtresi yöntemi, dorusal Kalman
Filtresi’ne dayanarak gelitirilmitir. GKF, dorusal olmayan
sistem modellerini dorusallatrarak dorusal olmayan
sistemlere standart Kalman Filtresi yöntemini uygular. Bu
uygulamann gerçekletirilebilir olmas için sistemdeki tüm
dorusal modellerin iyi bir yaklamla dorusallatrlabilmesi
zorunludur.
Standart Kalman Filtresi (KF), ayrk veriler üzerinde
özyinelemeli olarak çalan bir veri ileme yöntemidir.
Artml ve özyinelemeli bir yaps olduundan belirli bir
andaki deerleri hesaplamak için sadece bir önceki an bilmek
yeterlidir, daha eski anlara dair durumlarn ve ölçümlerin
saklanmasna gerek yoktur.
Standart KF, ölçüm verisini, sistemle ilgili ön bilgileri ve
alglayc verilerini birletirir ve hatay en küçük yapan
istatistiksel bir tahmin üretir.
Standart KF’de sistem modeli iki aamaya ayrlarak
oluturulur. lk aamada tahmin; ikinci aamada ise düzeltme
ilemi yaplr. lk aamaya “zaman güncellemesi”; ikinci
aamaya “ölçüm güncellemesi” de denilir.
A: sistemin “k-1” anndan k anna geçi matrisi;
B: kontrol iaretleri için kullanlan geçi matrisi;
P: sistem hatasnn kovaryans matrisi (sistemin hatas ile
hatann transpozesinin çarpm yoluyla elde edilir)
Q: gürültünün kovaryans matrisi olmak üzere:
lk aama olan tahmin sürecinde aadaki denklem
sistemi kullanlmaktadr:


Ax
 Buk 1
k 1

P-k = AP k-1 AT + Q

(5)

3. GKF ile E Zamanl Konum Belirleme ve
Harita Oluturma Algoritmas
3.1. Robotun Yaps
E Zamanl Konum Belirleme ve Haritalama sistemleri,
bir robotun konumu (location) ve gezindii çevre ile
alakaldr. Daha önce de belirtildi üzere, bu çalmada robot
kapal bir ortamda kontrollü olarak gezdirilerek alglayc
verisi toplanmtr. Bu kontrollü gezinim esnasnda robot ve
bilgisayar bluetooth modülü aracl ile haberlemektedirler.
Uygulamamzda kullanlan robot bir ön ve iki arka olmak
üzere, üç tekerlek üzerine yerletirilen bir platformdan
olumaktadr. Önde yön belirleyen ve çekme iini yapan bir
teker, arkada ise birbirine bir mille bal iki teker mevcuttur.
Kullanlan sistemde artml kodlayc yardm ile gidilen
yolun miktar ve tekerin üst ksmndaki potansiyometre
yardm ile de ön tekerin gövde ile yapt aç bilinmektedir.
Robotun yanlarna ikier adet, ön ve arkasna ise birer
adet olmak üzere toplam 6 adet Sharp GP2D12 kzlötesi
alglayclar kullanlmtr.
Kullanlan kzlötesi mesafe alglaycnn kalibrasyon
ilemi için farkl malzemelerden yaplm duvarlar için
ölçümler yaplmtr. 2 cm aralkla 1 metreye kadar bütün

(1)
(2)

Sistemin k anndaki durumu xk, k annda bilgisayardan
robota gitmek üzere üretilen en son kontrol verisi ise uk-1
olarak gösterilmitir.
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eklindedir. Sistemde k annda alnan gözlem bilgisi zk ile
gösterilmitir.
Standart KF sadece dorusal sistemlere uygulanabilir.
Robot lokalizasyonu ve haritalama problemleri dorusal
süreçler deillerdir. Dolaysyla e zamanl konum belirleme
ve haritalama yapabilmek amacyla Geniletilmi Kalman
Filtresinin (GKF) kullanlmas mantkl görülmektedir.
Bu amaçla kullanlan GKF’nin birtakm avantaj ve
dezavantajlar mevcuttur. En genel avantajlar:
x
Artml olarak uygulanabilir olmas,
x
Kapal çevrimleri doru kapayabilmesi,
x
Ksmen dinamik ortamlarda da çalabilmesi,
x
Çeitli filtrelerin yapt ileri tek bana yapabilmesi
olarak sralanabilir.
GKF’nin dezavantajlar ise:
x
“Veri
ilikilendirme”
problemini
çözme
karmaklnn O(n3) olmas, dolays ile GKF’nin
çou zaman gerçek zamanl uygulanamamas,
x
Dorusallatrma ilemleri esnasnda hata yaplrsa
GKF’nin tutarsz ve hatal sonuçlar üretebilmesi,
x
Gerçeklenmesi ve uyarlanmasnn zor oluu,
eklinde belirtilebilir. Ancak yöntem zaman aralnn
tamamen dorusal olduu sistemlerde çok güvenilir sonuçlar
verebilir.

2.1. Geniletilmi Kalman Filtresi (GKF) Yönteminin
Özellikleri


x
k

 
 
x k  K k ( z k  Hx k )

(3)
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mesafeler için alglaycnn çk gerilimi ölçülmütür. Robot
seyri esnasnda alglayclarndan ölçülen voltajn karlk
geldii en doru mesafe deerini belirlemek için bir bavuru
çizelgesi kullanmak yerine gerilimle mesafe ilikisi üssel
olarak modellenmitir :

mesafe

a * gerilim b  c

xi ve yi landmark koordinatlardr. Alglayc modelinin
de Jacobian hesab yaplmaldr.

(8)
J h (k )

GKF’nin
uygulanabilmesi
için
öncelikle
sistem
dorusallatrlmaldr. Parametreler dorusallatrldktan
sonra standart KF uygulanarak GKF gerçeklenmi olur.
Öncelikle robotun matematiksel modeli elde edilmelidir.
Çalmada kullanlan robot, ön teker orta nokta koordinatlar

 xi  x r

2

ª wh1
« wx
¬

wh1

wh1 º

wy

wI

ª xr  xi
» « r
¼ ¬

y r  yi
r

0

º
»
¼

(13)

Bu bantda;
B: Giri kazanç matrisi
Q: Hata kovaryans matrisidir.
Bundan sonar sensor ölçümleri güncellenir ve ardndan
yeni bir dönüm noktas olup olmad kontrol edilir. Yeni bir
dönüm noktas bulunmu ise durum vektörüne eklenerek
bütün matrislerin boyutlar yeniden düzenlenir:
xest (; k )

x (; k )  K * ( z ( k )  h ( k ))

(15)

T
P ( k ) P ( k )  K ( k ) SK ( k )
S yenilenmi kovaryans ve K ise Kalman kazanc olmak
üzere (16) nolu bantdaki gibi hesaplanrlar:
T

J h (k ) P(k ) J h (k )  R(k )

T 1
K (k ) P(k ) J h (k ) S

S

(9)

Dolaysyla bir sonraki durum (10) nolu bantdaki gibi
olacaktr:
f ( x , u , w)

2

Tanmlanan bu matris, her bir dönüm noktas (landmark)
için hesaplanmaldr.
Bir sonraki admda durum vektörü ve kovaryans matrisi
ilk deerlerine ayarlanmaldr. P kovaryans matrisine ait
tahmin (14) bants ile hesaplanr.

T
T
(14)
P(k )
F ( k ) P ( k  1) F ( k )  B ( k )GB ( k )

( x1 , y1 ) , arka teker orta nokta koordinatlar ( x2 , y 2 ) ve ön
tekerin gövde ile yapt aç ( T1 ) kullanlarak modellenmitir.
Bundan
sonraki
admlarda,
algoritmann
takibini
kolaylatrmak amac ile, ön ve arka teker orta nokta
koordinatlar genel olarak tek bir x ve y sembolü ile, ön
tekerin gövdeyle yapt aç miktar da olan I ile
gösterilmitir.
Tanm verilen robot modeli dnda, dönüm noktalarnn
(landmark) pozisyonu da sistem durum vektöründe
tutulmaktadr. Bu çalmada yapay dönüm noktalar
kullanlmam, bunun yerine mekan oluturan duvarlar ve
ortamda bulunabilecek engeller dönüm noktalar olarak
algoritmada kullanlmtr. Balangçta henüz bir engel
görülmediinden dönüm noktalarnn pozisyonu verilmeden,
sadece robotun ilk pozisyonu ile ileme balanr.
Robot modeli (9) nolu bantdaki gibi ifade edilir:

ªxº
« y»
«¬I »¼

yi  y r

iken:

3.2. GKF Algoritmasnn Admlar

X

r

ª x ( k  1) º
« y ( k  1) »
«¬I ( k  1) »¼

ª x ( k )  'x ( k ) º
« y ( k )  'y ( k ) »
«¬I ( k )  'I ( k ) »¼

R, determinant 1 olan 1x1 boyutunda bir matristir. Bu
admdan sonra gözlemlenen dönüm noktalar sisteme eklenir.
Daha sonra robot yine hareket ederek alglayc verilerinden
yeni dönüm noktalar belirler ve yeni noktalar eklenerek
sistem güncellenir.

(10)

Sistem dorusal olmadndan Jacobian hesab yaplarak
sistem (11) nolu bantdaki gibi dorusallatrlmtr:

Algoritmann blok diyagram ekil-1’de görüldüü
gibidir.

ª wf1 wf1 wf1 º
« wx wy wI »
(11)
» ª1 0  'y º
«
wf
« wf 2 wf 2 wf 2 » «0 1  'x »
F (k )
wx « wy
wy
wI » «0 0
1 »
¼
« wf3 wf3 wf3 » ¬
»
«
¬ wx wy wI ¼
Alglayc bir menzil (r) ve bal istikamet () deeri
döndürecektir. Dolaysyla alglayc modeli (12) nolu
bantdaki gibi olur:
ª ( x  x )2  ( y  y )2 º
r
r »
i
ª zr º « i
(12)
Z (k ) « » «
·
§
yi  y r
S »
z
¸
¨
I
arctan


b
¬ ¼ «
»
¨ x x ¸
2¼
© i r¹
¬

ekil 1: GKF blok diyagram
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Bu çalmadaki sunulan uygulamada alglayc verilerinin
çok
gürültülü
olabilecei
ortamlarda
sonuçlar
iyiletirebilmek amac ile GFK algoritmasnn bulduu
dönüm noktalarndan istenilen bir eik deerinin dnda
olanlar dikkate almamas salanmtr. Özellikle köe dönme
srasnda, kzlötesi alglayclardan gelen veriler büyük
ölçüde hatal olabilmekte ve elde edilecek haritay
bozabilmektedir. ekil-4’de örnek bir yörünge için bu ekilde
elde edilen sonuçlar görülmektedir.

4. Deneysel Sonuçlar
Bu çalmada önerilen Geniletilmi Kalman Filtresi
yönteminin uygulanmas için kullanlacak verilerin
toplanmas için ekil-2’de arayüzü gösterilen bir kumanda
program ile robot kontrollü olarak gezdirilmitir.

5. Sonuçlar
E zamanl konum belirleme ve harita oluturma
çalmalarnn geni bir uygulama alan vardr: arama
kurtarma çalmalarnda en ksa zamanda mümkün olan her
yerin aranmasnn salanmas; deprem, yangn gibi insanlarn
çalmasnn ve eriiminin zor olduu koullarda canl
tespitinin en etkin ve hzl biçimde tamamlanabilmesi için ve
ehir haritalarnn çkartlmasnda kullanlabilirler.
Bu çalmada Geniletilmi Kalman Filtresi’ne dayal bir
e zamanl konum belirleme ve harita oluturma algoritmas
önerilmitir. Kstl kzl ötesi alglayclarla donatlm bir
mobil robot üzerinde yaplan denemeler sonucunda GFK
yönteminin klasik Kalman Filtresi yönteminin aksine veri
ilikilendirme problemine baarl bir çözüm getirdii
gözlemlenmitir. Ayrca gelitirilen algoritmann gerçek
zamanl olmamas uygulama alanlar açsndan baz
kstlamalar getirse de elde edilen haritalarda dier
yöntemlerde sklkla ortaya çkan kaymalarn en aza indii
gözlenmitir.

ekil 2: Robot Geziniminde Kullanlan Kontrol Program
Arayüzü
GFK uygulamasna ait parametrelerin deitirilebildii,
orjinal kzlötesi alglayc verilerinin, robotun izlemi olduu
yörüngenin ve uygulama sonunda oluan haritann
izlenebildii arayüz ise ekil-3’de görülmektedir.
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ekil 3: GFK Uygulamas Arayüzü
GFK uygulamasna ait parametrelerin deitirilebildii,
orjinal kzlötesi alglayc verilerinin, robotun izlemi olduu
yörüngenin ve uygulama sonunda oluan haritann
izlenebildii arayüz ise ekil-3’de görülmektedir.

(a)

(b)

ekil 4: (a) Robot Yörüngesi (mavi sürekli çizgi) ve GFK
Uygulamas Sonucu (krmz) (b) GFK Uygulamas Srasnda
Hatal Olarak Deerlendirilerek Elenen Dönüm Noktalar
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