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SLAM

Simultaneous Localization And Mapping
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Finne posisjon og orientering

Lage et kart av omgivelsene



SLAM History by Durrant-Whyte
• 1986: Discussions at ICRA (arrange by the IEEE 

Robotics and Automation Society) on how to 
solve the SLAM problem followed by the key 
paper by Smith, Self and Cheeseman 

• 1990-95: Kalman-filter based approaches 
• 1995: SLAM acronym coined at ISRR’95
• 1995-1999: Convergence proofs & first 

demonstrations of real systems
• 2000: Wide interest in SLAM started

Utdrag Fra: Cyrill Stachniss



SLAM Robot
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• Hvor finner vi teknologien?

DARPA Challenge 2005
• 212 km uten hjelp

Google 2015: 
• Selvkjørende biler 
• 450 ganger rundt jorden 
• 14 hendelser



SLAM
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Et Alternativ til GNSS

Simultaneous Localization
And

Mapping



SLAM Kart
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GeoSlam ZEB1                            Viametris IMS 3D
(2012)



SLAM Kart
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Microsoft                          Leica Pegasus NavVis

https://www.navvis.com/explore/demodata/

(2015)



SLAM

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetKart med SLAM-metodikk 8

https://www.youtube.com/watch?v=8ezyhTAEyHs

https://www.youtube.com/watch?v=e7bjsIqlbS0



SLAM
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• Vi har:
–Bevegelsekomando, treghetsdata eller lign
–Observasjoner fra kamera/laser/etc

• Vi antar
–Statiske omgivelser (varierende grad)
–At vi måler samme tingen flere ganger

• Vi ønsker
–Systemets posisjon og orientering
–For deretter å lage et kart av omgivelsene



SLAM
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• 3 hovedretninger innen SLAM

Kalman Filter

Graph based

Partikkel filter

Forventer normalfordeling
Må være Lineært eller bli linearisert

Håndterer tilfeldig fordeling 
(FastSLAM)

Bruker en graf til å representere forholdene 
mellom observasjonene og de ukjente.
Må linearisere
Nært knyttet til blokkutjevning



SLAM
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• 2 ulike måter å benytte observasjonene på

Fra: E. NebotFra: D. Hähnel

Volum

Landemerker



SLAM
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Hovedproblem 1

• Begge node typene er 
ukjente

• I løsningen vil nodene være 
korrelerte



SLAM
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Hovedproblem 2

• Bevegelsesinfromasjonen
har en usikkerhet

• Observasjonene av 
landemerkene har en 
usikkerhet



Sannsynlighet
• Vi har usikkerheter i robotens posisjon, orientering og 

observasjoner.
• Bruker sannsynlighetsregning for å representere 

usikkerhetene
• Sier ikke at roboten er eksakt her, men ca her.



SLAM
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• Normalfordeling

• Ikke 
Normalfordeling
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• Normalfordeling

• Ikke 
Normalfordeling 



SLAM
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Hovedproblem 3

• Mikse landemerkene (flertydighet i omgivelsene)

Robot pose
uncertainty

Fra: M. Montemerlo, Cyrill Stachniss



SLAM
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Hovedproblem 3 

• Mikse volum 

Problemer når bygninger er 
veldig like innvendig. 



SLAM
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• SLAM metodikken kan deles i 2 hovedoppgaver

Front End Back End



SLAM
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• Front End 
–Finner og identifiserer landemerker, finner så ut om 

landemerket er observert tidligere.
–Kjører «scann matching» for å koble 2 nærliggende 

skann sammen

• Back End
–Bruker resultatet fra Front End (mulige teknikker er 

KF, Partikkelfilter og Graph based slam)
–Gir tilbakemelding til Front End slik at Front end får 

gode foreløpige verdier



Front end
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Oppstilling 1                                            Oppstilling 2

Programvaren Scene fra Faro



SLAM Back End
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Kalman Filter Graph basedPartikkel filter

Fra: Cyrill Stachniss



SLAM Demo

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetKart med SLAM-metodikk 24

3D modell av deltakere på de første radene. Modellen er 
laget i sanntid med instrumentet DPI8 fra Dot Product. 

Instrumentet er sponset av 
Geomatikk Survey.  
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Referanse:
Presentasjonen er inspirert av og noe hentet fra et 
undervisningsopplegg fra Albert-Ludwings-Universität
Freiburg (Germany) kalt Robot Mapping. Kurset er laget av 
Cyrill Stachniss, Edwin Olson og Pratik Agarwal. 

For mer info se: http://www.youtube.com/playlist?list=PLgnQpQtFTOGQrZ4O5QzbIHgl3b1JHimN_&feature=g-list 
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