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Samenvatting* * 

Ditt proefschrift behandelt en bediscussieert methoden en algoritmen welke een mobiele 
robott in staat stellen om op basis van camera waarnemingen een interne representatie 
vann zijn omgeving te vormen. Een interne representatie is nodig om een schatting van 
dee pose van de robot, die onzekerder wanneer de robot rondrijdt, te kunnen corrigeren 
opp basis van nieuwe waarnemingen. We beschouwen een robot die is uitgerust met een 
panoramischh camera systeem waarmee 360 graden rondom waargenomen wordt. 

Eerstt volgt een beschrijving van het panoramische camera systeem. Het systeem bestaat 
uitt een gangbare camera die op een gebolde spiegel is gericht. Hoewel de camera onder de 
spiegell  is gemonteerd, kan een beeld dat door de camera is vergaard beschouwd worden 
alsoff  het is waargenomen vanuit een vastliggend punt in de spiegel. We maken van deze 
eigenschapp gebruik om virtuele camera's te construeren. Deze virtuele camera's geven 
eenn projectie op een ander oppervlak (bijvoorbeeld een cilinder). In de loop van het 
proefschriftt laten we zien dat beelden van dergelijke virtuele camera's zich voor bepaalde 
takenn beter lenen dan de panoramische beelden waarvan zij zijn afgeleid. We stellen 
tevenss een kalibratie methode voor waarmee het panoramische camera systeem snel en 
eenvoudigg gekalibreerd kan worden. 

Vervolgenss behandelen we een methode welke op basis van een set leervoorbeelden (be-
staandee uit beelden en hun geassocieerde camera pose) een intern model van de omgeving 
schatt dat gebruikt kan worden voor lokalisatie (pose schatten). De gekozen benadering 
pastt binnen een Bayesiaans raamwerk voor lokalisatie (Markov lokalisatie) waarin de 
schattingg van de pose van de robot op ieder moment wordt gerepresenteerd door een 
kansdichtheidsfunctie.. Om de Bayesiaanse benadering te kunnen volgen is het essentieel 
datt laagdimensionale kenmerken uit de beelden worden geëxtraheerd. In onze toepassing 
kiezenn we daarbij voor globale beeldkenmerken welke middels Principale Componenten 
Analysee (PCA) worden verkregen uit de set van leerbeelden (appearance-based aanpak). 
Dee prestatie van het model maximaliseren we door de verwachte lokalisatiefout te mi-
nimaliseren.. Datzelfde criterium gebruiken we om te bepalen welke en hoeveel PCA 
kenmerkenn nodig zijn voor globale lokalisatie op basis van één observatie. 

Daarnaa richten we ons op het reconstrueren van de 3-D omgeving uit een set van beelden 
middelss stereovisie. We laten zien dat in het geval van (virtuele) cilindrische panorama 
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camera'ss de epipolaire lijnen (waarlangs naar puntcorrespondenties gezocht moet wor-
den)) de vorm hebben van sinusoiden. De eerste stereovisie methode die we presenteren 
parameteriseertt de epipolaire curve in termen van een hoek. De gekozen parameterisatie 
leentt zich voor het verkrijgen van diepteschattingen uit een tweetal beelden. Een na-
deell  bij gebruik van slechts twee beelden is dat het resulterende geschatte dieptebeeld 
veell  fouten bevat. Daarnaast is het onmogelijk om betrouwbare diepteschattingen in-
dee verplaatsingsrichting tussen de twee camera poses te verkrijgen. Om deze beperkin-
genn te het hoofd te bieden stellen we een tweede stereovisie methode voor. We leiden 
eenn parameterisatie van epipolaire curven af in termen van een grootheid welke direct 
iss gerelateerd aan diepte. Deze parameterisatie maakt het mogelijk om op eenvoudige 
wijzee diepteschattingen verkregen uit meerde beeldparen met elkaar te verenigen tot een 
betrouwbaarderee diepteschatting. 

Dee reeds besproken methoden veronderstellen dat de gebruikte beelden verkregen zijn op 
bekendee camera poses. We presenteren een twee-staps methode om automatisch relatieve 
cameraa poses uit een beeldpaar te schatten. De voorkennis die we daarbij veronderstellen 
iss dat de camera zich parallel aan een (grond)vlak beweegt. In de eerste stap worden de 
relatievee oriëntatie en richting van verplaatsing geschat uit puntcorrespondenties (waarbij 
wee gebruik maken van een virtuele cilindrische camera). In de tweede stap wordt de lengte 
vann verplaatsing geschat op basis van beelden van het grondvlak (waarbij we gebruik 
makenn van een virtuele gangbare die loodrecht op het grondvlak kijkt) . De eerste stap 
resulteertt in praktijk in robuuste schattingen van de relatieve oriëntatie en richting van 
verplaatsingg tussen twee camera poses. De tweede stap, het schatten van de lengte van de 
verplaatsing,, blijk t in simulatie robuust onder aanwezigheid van speculaire reflecties en 
objectenn welke uit het grondvlak steken. We passen de voorgestelde methode toe om een 
afgelegdd traject te reconstrueren uit een sequentie van beelden welke tijdens navigatie zijn 
vergaard.. De relatieve pose schattingen uit {i n tijd) opeenvolgende beelden kunnen op 
eenvoudigee wijze worden gecombineerd tot een reconstructie van het afgelegde traject. Op 
dezee manier wordt een vorm van visuele odometrie verkregen. Evenals wiel odometrie, is 
dezee vorm van visuele odometrie onderhevig aan accumulatie van (schattings)fouten. We 
latenn zien dat het effect van de propagatie van schattingsfouten tegengegaan kan worden 
doorr tevens beelden te gebruiken die naburig zijn in ruimte, maar niet noodzakelijk in 
tijd . . 

Dee waarde van de in dit proefschrift gepresenteerde methoden en algoritmen wordt ge-
toetstt aan de praktijk, en wordt onderschreven door experimenten die zijn uitgevoerd op 
inn praktijk vergaarde camera beelden. 


