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Tiivistelmä

Kulkuneuvojen autonominen toiminta on jatkuvan kehitystyön kohde maalla, merel-
lä ja ilmassa. Merellä autonomisen laivan kyky aistia ympäristöään, omaa tilaansa
sekä kommunikoida niin ihmisen kuin muiden laivojenkin kanssa avaa valtavat mah-
dollisuudet esimerkiksi kustannuksien vähentämiseksi tai turvallisuuden ja parempien
työskentelyolosuhteiden kehittämiseksi.

Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin tuntemattomassa ympäristössä autonomises-
ti navigoiva ohjausjärjestelmä laivamalliympäristöön. Mallikokeita käytetään jo nyt
laivojen suunnittelun apuna ja suorituskyvyn arviointiin. Toteutetulla automaattioh-
jausjärjestelmällä pohjustetaan mallikokeiden laajentamista myös autonomisen laiva-
tekniikan testaamiseen. Työ rajattiin staattisiin esteisiin, niiden luokitteluun värien
perusteella sekä väistämiseen kiertämällä vakionopeudella.

Kehitetty järjestelmä koostuu aluksen paikan ja liiketilan määrittämisestä, ympäris-
tön kartoittamisesta, tunnistettujen kohteiden luokittelusta ja reitin suunnittelusta
sekä ohjaustiedon muodostamisesta erilliselle propulsiojärjestelmälle. Järjestelmä ky-
kenee etsimään esteettömän reitin haluttuun kohdesijaintiin tuntemattomassa ympä-
ristössä sekä päivittämään muodostettua karttaa ja reittiä navigoinnin aikana.

Järjestelmä rakennettiin useista erikseen testattavista osajärjestelmistä, joiden toimi-
vuutta voitiin kehitystyön aikana testata simuloimalla. Lopuksi kokonaisjärjestelmän
toimivuus testattiin vaatimusten pohjalta rakennetussa testiympäristössä. Järjestel-
mä täytti sille annetut vaatimukset ja mahdollistaa siten esimerkiksi sensorifuusion,
polunetsinnän ja kohteiden luokittelun jatkotutkimuksen malliympäristössä.

Avainsanat autonominen laiva, reittisuunnittelu, ympäristön kartoittaminen, tör-
mäyksenesto
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Abstract

The development of autonomous vehicles is an ongoing research interest on land, on
sea, and in the air. On sea, the ability of an autonomous ship to sense the environment
and it’s own state, and to communicate with not only human operators but with other
ships presents huge possibilities for reducing expenses, increasing safety and improving
working conditions.

In this thesis, an autonomous navigation system for navigating in an unknown envi-
ronment was designed and developed for use in a ship model test environment. Model
testing is already being used as a ship design aid and for performance evaluation. The
developed system will work as a framework for testing autonomous marine technology
in the model environment. The work focused on static obstacles, their classification
by colors and avoidance by navigating around them.

The resulting system consists of determining the position and the state of motion of
the ship, mapping of the environment, classification of the detected objects, route
planning and forming a direction output for an external propulsion system. The
system is capable of finding an unobstructed route to the designated location in an
unknown environment while continuously updating the map and the route during the
navigation.

The system was built from multiple subsystems that could be tested separately during
the development. Finally, the integrated system was tested in a test environment
that was built based on the requirements specification. The system was found to
meet the requirements satisfyingly, and thus enables further research in sensor fusion,
pathfinding, and obstacle classification in the model environment.

Keywords autonomous ship, path planning, robotic mapping, collision avoidance
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1 Johdanto

1.1 Taustaa

Kulkuneuvojen autonominen toiminta on jatkuvan kehitystyön kohde monilla aloilla, ku-
ten lento-, ajoneuvo-, meri- ja avaruustekniikassa. Autonomiselle kulkuneuvolle keskeisiä
piirteitä ovat kyky aistia ympäristöään sekä kyky navigoida tässä ympäristössä ilman
ihmisen vaikutusta. Näiden lisäksi kattavan autonomisen toiminnan kannalta tärkeää
on, että kulkuneuvo pystyy valvomaan omaa tilaansa sekä kommunikoimaan muiden
kulkuneuvojen sekä ihmisen kanssa.

Vesikulkuneuvojen automatisoinnin yhteydessä käytetään nimityksiä autonominen alus
(autonomous ship), miehittämätön alus (unmanned ship) tai miehittämätön pinta-alus
(unmanned surface vehicle, USV). Laivojen luokituslaitos ja riskienhallintaorganisaatio
Lloyd’s Register määrittelee laivojen autonomisuudelle tasot AL 0–6. Taso AL 0 mää-
rittelee täysin manuaalisesti ohjattavan aluksen ja tasot AL 5–6 täysin autonomiset,
harvoin valvotut tai kokonaan valvomattomat alukset. Näiden välillä olevat autonomi-
suuden tasot määrittävät päätöksentekoketjuun ihmisen joko päättävässä tai valvovassa
tehtävässä. [33] Autonomisuuden tasot on kuvattu lyhyesti taulukossa 1.1.

Taulukko 1.1: Laivojen autonomisuuden tasot [33]

AL 0 Käsinohjaus ilman autonomisia toimintoja.
AL 1 Käsinohjaus päätöksenteon avustuksilla. Avustuksien tiedot laivalla olevista

järjestelmistä, kuten navigointitutkasta tai tuulimittarista.
AL 2 Käsinohjaus päätöksenteon avustuksilla. Avustuksien tiedot sekä laivan jär-

jestelmistä että ulkopuolisista järjestelmistä, esimerkiksi säätietoihin ja satel-
liitteihin perustuva reittisuunnittelu.

AL 3 Autonomiset päätökset ja toiminta ihmisen valvonnan alla. Ihmisen anta-
ma ohjauskäsky ohittaa autonomisen järjestelmän. Ihminen toimii aktiivisesti
täydentäen autonomista järjestelmää.

AL 4 Autonomiset päätökset ja toiminta ihmisen valvonnan alla. Ihminen valvoo
autonomista järjestelmää ja tekee korjauksia toimintaan tarvittaessa.

AL 5 Täysin autonominen toiminta, jota ei valvota tai valvotaan ainoastaan har-
voin.

AL 6 Valvomaton, täysin autonominen toiminta.

Miehittämättömien ja autonomisten alusten motivaattoreina toimivat vähentyneet mie-
histökulut, parempi operoinnin hyötysuhde, edistyksellisemmät turvallisuusominaisuu-
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det sekä paremmat työskentelyolosuhteet. Näiden lisäksi pienemmät miehistö- ja ope-
rointikulut voivat mahdollistaa matalammat kulkunopeudet ja sitä kautta vaikuttaa eko-
logisesti vähentyneiden päästöjen ja polttoaineenkulutuksen kautta. [34] Automaation ja
autonomisuuden avulla saadut säästöt eivät välttämättä kuitenkaan tule suoraan työn-
tekijöiden korvaamisesta automaatiolla, vaan useimmiten muuttuneista tavoista, joilla
vaaditut tehtävät saadaan suoritettua. [5]

Laivan täydelliseen autonomiseen järjestelmään kuuluu lukuisia eri osa-alueita kommu-
nikaatioteknologiasta lainsäädäntöön ja turvallisuusteknologiaan. Tämän työn keskeisin
sisältö on kuitenkin autonomisen kulkuneuvon peruspiirteiden tutkimisessa; laivan ky-
vyssä aistia ympäristöään sekä navigoida tässä ympäristössä turvallisesti.

Näiden peruspiirteiden tutkimisen ympäristönä tässä työssä toimii malliympäristö, jo-
ta käytetään täysikokoisten laivojen suunnitteluapuna. Malliympäristössä täysikokoisen
laivan suorituskykyä jäljitellään tarkalla pienoismallilla, johon asennetaan täysikokoista
laivaa mukailevat propulsiolaitteet. Näiden mallikokeiden perusteella voidaan arvioida
aluksen suorituskykyä ja ominaisuuksia laboratorio-olosuhteissa huomattavan edullisesti
verrattuna täysikokoiseen alukseen. Autonomisiin järjestelmiin liittyy lukuisia suoritus-
kyvyllisiä ja turvallisuusteknisiä kysymyksiä, joiden tutkimisen ja testaamisen mahdol-
listaminen malliympäristössä täydentää mallikoetoimintaa.

1.2 Tutkimusongelma

Tämän työn tutkimusongelman keskeinen sisältö on kehitysympäristön luomisessa laivo-
jen autonomisen toiminnan tutkimiseen laivamalliympäristössä. Käytännön toteutuksen
osalta tutkimusongelma tarkentuu autonomiseen navigointiin reittipisteiden välillä sekä
reitillä olevien esteiden autonomiseen väistämiseen. Oleellista onkin selvittää, minkälai-
set anturit ja algoritmit ovat laivaympäristössä käyttökelpoisia autonomisen navigoinnin
kannalta ja tämän selvityksen perusteella toteuttaa malliympäristöön sovitettu järjes-
telmä.

Järjestelmän käytännön toteutuksen tarkoituksena on konkretisoida tällaisissa järjestel-
missä olevia haasteita ja vaatimuksia sekä luoda pohjatyö malliympäristössä tapahtu-
vaan autonomisten menetelmien jatkotutkimukseen.

1.3 Työn tavoitteet

Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää laivamallikäyttöön reaktiivisesti esteitä vält-
tävä ohjausjärjestelmä, jota voidaan käyttää autonomisen navigoinnin toiminnan tutki-
miseen malliympäristössä. Järjestelmän tulee paikantaa ja tunnistaa esiasetetuista reit-
tipisteistä koostuvalla reitillä sijaitsevia esteitä. Esteiden perusteella muodostetaan tar-
kemmat reittipisteet ja näitä pisteitä seuraava suuntaohjaussignaali välitetään propulsio-
laitteita ohjaavalle dynaamiselle paikanmääritysjärjestelmälle eli DP-järjestelmälle (dy-
namic positioning). Toiminta on havainnollistettu kuvassa 1.1, jossa esiasetettujen reit-
tipisteiden (ennakoiva esteiden välttäminen) väliin reaktiivinen väistämisjärjestelmä on
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lisännyt esteiden kiertämiseksi ylimääräisiä reittipisteitä.

Työn tuloksena on siten mallilaivan autonominen ohjausjärjestelmä, joka osaa seurata
esiasetettua reittiä ja mukauttaa reittiä siten, että törmäykset mahdollisiin kohdattaviin
esteisiin vältetään. Järjestelmällä mahdollistetaan malliympäristössä tapahtuva laivojen
autonomisen toiminnan jatkotutkimus.

Laivamalli
Väistettäviä esteitä

Ei-väistettävä este

Esiasetetut
reittipisteet

Lisätyt
reittipisteet

Lopullinen reitti

Alku

Loppu

Kuva 1.1: Järjestelmän päätavoite

1.4 Rajaukset

Työn osatekijöiden selvittämisen, rajausten määrittelyn sekä järjestelmän alustavan
suunnittelun tueksi piirrettiin karkea vuokaavio järjestelmän toiminnasta (kuva 1.2).
Järjestelmän kokonaistoiminta on jaettu muutamaan loogiseen osajärjestelmään: koh-
teiden paikannukseen, kohteiden luokitteluun, laivan paikan ja liikkeen määrittämiseen
sekä reitin muodostamiseen. Jokaista yksittäistä osajärjestelmää on mahdollista kehit-
tää varsin pitkälle, mutta tämän työn osalta järjestelmien vaatimuksia on rajoitettu alla
esitetyillä tavoilla.
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Logiikka
reittipisteiden

muodostamiseksi

Esiasetettujen
reittipisteiden
koordinaatit

Interpoloidut
reittipisteet

esteiden
kiertämiseksi

DP-järjestelmä

Malliympäristön
sisäpaikoitusjärjestelmä

Kohteiden paikannus Kohteiden luokittelu

Esteiden sijaintien määrittäminen
sekä väistämismenetelmien valinta

Tutkittavia kohteiden
paikannusmenetelmiä

Tutkittavia kohteiden
luokittelumenetelmiä

Rajaus:
käytettävät
menetelmät

Rajaus:
2D/3D, liikkuvat,

staattiset, ...
Rajaus:

kohteiden luokat

Rajaus:
kiertäminen,

hidastaminen, ...

Kuvantunnistus
kamerasta

Lämpöjäljen tunnistus
lämpökamerasta

LIDAR

Stereokuvantaminen

Ultraääni

Laivan paikka ja liike

Kuva 1.2: Vuokaavio osajärjestelmistä rajauksien pohdinnan tueksi

Tässä työssä päätavoite on reittipisteiden muodostamislogiikan ja sen vaatiman laitteis-
ton toteuttamisessa siinä määrin, että järjestelmällä pystytään toteuttamaan laivamallin
itsenäinen esteiden väistäminen malliympäristössä hyvissä olosuhteissa. Lähtökohtaises-
ti järjestelmältä ei siten vaadita adaptoituvuutta huonoihin olosuhteisiin (esimerkiksi
anturit peittävä lumisade) tai voimakkaaseen aallokkoon.

Voimakkaan aallokon rajaaminen työn ulkopuolelle mahdollistaa myös esteiden paikan-
nusmenetelmän rajaamisen käytännössä kaksiulotteiseen tasoon. Lisäksi esteet rajataan
staattisiin malliesteisiin, jolloin väistämismenetelmänä toimii ainoastaan esteiden kier-
täminen. Järjestelmä kuitenkin suunnitellaan siten, että liikkuvien esteiden väistäminen
sekä näille sopivat väistämismenetelmät (kuten hidastaminen törmäyksen välttämiseksi)
voidaan lisätä jatkokehityksessä.

Kohteiden luokittelu esimerkiksi kameraan perustuvan kuvantunnistuksen avulla on val-
tavan laaja aihe, jonka toteuttaminen yksityiskohtaisesti ei ole tämän työn piirissä mie-
lekästä. Tässä työssä esteet jaetaan kahteen ryhmään: väistettäviin ja ei-väistettäviin.
Esteen luokka rajattiin määräytymään esteen värin perusteella, mikä yksinkertaistaa
luokittelua merkittävästi. Järjestelmään jätetään mahdollisuus toteuttaa jatkokehityk-
sen yhteydessä myös monimutkaisempia luokittelutapoja.

Esteiden välttämismenetelmät voidaan vedessä kulkevien pinta-alusten tapauksessa ja-
kaa kahteen kategoriaan: reaktiivisiin menetelmiin lähietäisyydellä sekä ennakoiviin me-
netelmiin pitkillä etäisyyksillä (useita satoja metrejä). [28] Ennakoivan esteiden vält-
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tämisen tarkoitus on luoda alustava reitti hyödyntämällä esimerkiksi digitaalisia meri-
karttoja ja pitkän kantaman mikroaaltotutkaa. Ennakoivat menetelmät toimivat suuren
mittakaavan tietolähteiden perusteella, joten niitä ei tässä työssä käsitellä operaattorin
määrittämiä reittipisteitä tarkemmin. Esiasetettu reitti annetaan järjestelmälle lista-
na reittipisteiden koordinaatteja, jotka järjestyksessä muodostavat yksiselitteisen reitin
pisteiden läpi. Työn ulkopuolelle jätetään mahdollisuus useaan vaihtoehtoiseen reittiin,
erilaiset reittipisteiden tyypit ja muut laajennukset reittilogiikkaan.

Reaktiivinen esteiden välttäminen toimii yhteistyössä ennakoivien menetelmien kanssa.
Reaktiivisen järjestelmän vastuulla on lähietäisyydellä olevien esteiden väistäminen, joi-
ta ennakoivat menetelmät eivät voi ottaa huomioon. Tämä työ keskittyy suurimmaksi
osaksi nimenomaan reaktiivisiin menetelmiin. Esteiden ja reaktiivisesti määritetyn rei-
tin välille vaaditaan polunetsinnän yhteydessä turvamarginaalit, joilla vältetään reittien
muodostaminen liian läheltä esteitä. Yksityiskohtaisemmat turvallisuus- ja riskianalyysit
on jätetty tämän työn ulkopuolelle.

Laivan propulsiolaitteiden ohjausta ei käsitellä tässä työssä, sillä järjestelmän käyttö-
kohteena ovat jo valmiiksi DP-ohjausjärjestelmällä varustetut alukset. DP-ohjausjärjes-
telmän toiminta on kuvattu lyhyesti luvussa 2.1.

1.5 Menetelmät

Työn alussa tehtävän kirjallisuuskatsauksen perusteella tehdään alustavat arviot työn
tuloksena kehitettävään järjestelmään sopivista antureista, algoritmeistä ja laitteistos-
ta. Kirjallisuuskatsauksen materiaalina käytetään aiheeseen liittyviä julkaisuita, kuten
konferenssipapereita, näytetöitä, artikkeleita ja kirjallisuutta. Mallilaboratorion olemas-
sa olevan laitteiston ja rajapintojen osalta konsultoidaan laboratorion työntekijöitä sekä
laitteiden teknisiä tietoja.

Kirjallisuuskatsauksessa tehtyjen arvioiden perusteella hankitaan järjestelmään sopivat
anturit ja muu tarvittava laitteisto. Ohjausjärjestelmän ohjelmisto toteutetaan C++-oh-
jelmointikielellä ensisijaisesti Linux-ympäristöön. Konenäkötoiminnallisuuden sekä line-
aarialgebran osalta hyödynnetään avoimen lähdekoodin alustariippumatonta OpenCV-
kirjastoa [41]. Ohjelmisto pyritään kehityksen yhteydessä erittelemään moduuleihin, jot-
ta eri ratkaisujen soveltuvuutta voidaan testata yksinkertaisilla testitapauksilla. Testaus-
ten avulla saatujen tulosten perusteella päätetään lopullisessa järjestelmässä käytettävät
algoritmit.

Lopuksi toteutettu kokonaisjärjestelmä antureineen asennetaan mallilaivaan ja järjestel-
män toiminnan tutkimiseksi rakennetaan testiympäristö. Testiympäristössä suoritetaan
navigointitehtäviä, joista saatujen tulosten perusteella järjestelmän toimintaa arvioi-
daan. Tulosten arvioinnin yhteydessä pohditaan järjestelmän vahvuuksia, heikkouksia
sekä ideoidaan aiheeseen liittyvää jatkokehitystä.
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2 Kirjallisuuskatsaus

Tässä luvussa käydään läpi työn kannalta oleellisten tekniikoiden ja menetelmien tausto-
ja kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimuksien perusteella. Kirjallisuuskatsaus on jaettu
osiin kuvan 1.2 perusteella ja jokaiseen osatekijään liittyviä menetelmiä ja toteutuksia
tutkitaan olemassa olevan materiaalin pohjalta. Lopuksi tarkastellaan vastaavanlaisia
aiemmin toteutettuja kokonaisjärjestelmiä.

2.1 Dynaaminen paikanmääritys

Dynaamista paikanmääritystä (dynamic positioning) toteuttavaa järjestelmää kutsutaan
DP-ohjausjärjestelmäksi. DP-ohjausjärjestelmä on tietokoneohjattu automaattiohjaus-
järjestelmä, jonka avulla alus pystyy säilyttämään sijaintinsa ja suuntansa aluksen omia
propulsiolaitteita käyttäen. [3] Järjestelmä määrittää aluksen sijainnin hyödyntäen esi-
merkiksi satelliittipaikannusta, akustisia transpondereita, tutkaa, inertiasuunnistusta tai
muita vastaavia tekniikoita. Sijainnin lisäksi järjestelmään kuuluu usein myös muita an-
tureita, kuten aluksen suunnan määrittävä gyrokompassi, kiihtyvyysantureita, tuulian-
tureita, veden virtausantureita yms.

DP-järjestelmä perustuu matemaattiseen malliin, joka mukautetaan aluksen ominai-
suuksien mukaan. Malliin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa propulsiolaitteiden
sijainnit sekä aluksen virtaus- ja ilmanvastus. Antureiden tietojen perusteella voidaan
mallin avulla laskea propulsiolaitteilta vaadittava suunta ja teho, jotta haluttu kurssi tai
sijainti voidaan ylläpitää.

Tässä työssä kehitettävän autonomisen ohjausjärjestelmän lopulliset reittikomennot syö-
tetään aluksen olemassaolevaan DP-järjestelmään, joka puolestaan hoitaa propulsiolait-
teiden ohjaamisen vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.

2.2 Laivan paikan ja liiketilan määrittäminen

Laivan paikan ja liiketilan tarkka määrittäminen on oleellista reitin seuraamisen ja ym-
päristön kartoittamisen kannalta. Reitin seuraaminen vaatii luonnollisesti tiedon laivan
sijainnista suhteessa karttaan, johon reitti on määritetty sekä tiedon laivan liiketilasta
(kulkusuunnasta ja nopeudesta) ja orientaatiosta, jotta toimilaitteille voidaan muodos-
taa tarvittavat ohjauskäskyt reitillä pysymisen varmistamiseksi. Ympäristön kartoitta-
minen ja esteiden paikantaminen puolestaan vaativat laivan orientaation ja sijainnin
tuntemisen, jotta laivan omilla antureilla paikannetut esteet on mahdollista sijoittaa
karttaan, jonka perusteella järjestelmä suunnittelee reitin esteiden ohi.

Laivan absoluuttisen karttasijainnin määrittämiseen on mahdollista käyttää muun muas-
sa satelliittipaikannusta, radiosuuntimista, tutkaa tai kompassia yhdessä tunnettujen
kiintopisteiden kanssa. Satelliittipaikannuksen käyttöaste meriliikenteessä on kasvanut

7



nopeasti ja tämän työn kirjoitushetkellä arviolta 87 % kauppaliikenteestä käyttää maail-
manlaajuisia satelliittipaikannusjärjestelmiä navigointiin ja paikannukseen. [17] Tällaisia
järjestelmiä ovat esimerkiksi yhdysvaltalainen GPS, venäläinen GLONASS, kiinalainen
BeiDou ja yhteiseurooppalainen Galileo. Käytössä olevista vastaanottimista noin 30 %
voi hyödyntää kaikkia mainittuja järjestelmiä. [17]

American Bureau of Shipping suosittelee, että DP-ohjauksella varustetussa aluksessa
on oltava paikan määrittämiseksi vähintään kaksi satelliittipaikannukseen perustuvaa
järjestelmää, joista vähintään yhden on käytettävä GPS:ää, GLONASS:ia tai vastaavaa.
Lisäksi vähintään yhden näistä tulee olla kahden taajuuskanavan vastaanotin. [3] Tämän
perusteella voidaan olettaa, että tämän työn kohteena oleva alus poikkeuksetta sisältää
tällaiseen järjestelmään perustuvan paikannuksen ja että laivan paikkatieto saadaan
tuotua tältä järjestelmältä toteutettavaan autonomiseen ohjausjärjestelmään.

Esteiden väistämisen laatu riippuu osittain paikkatiedon tarkkuudesta. Mitä enemmän
paikkatiedon tarkkuuteen voidaan luottaa, sitä pienemmät ylimääräiset varoalueet es-
teiden ympärille tarvitsee reittisuunnittelun yhteydessä jättää. Yhden taajuuden abso-
luuttisen GPS:n mittausvirhe on noin 5–20 m, mutta hyödyntämällä useita taajuuskana-
via tai etenkin differential GPS (DGPS) tekniikkaa saadaan mittausvirheeksi vain 10–
50 cm. [14] DGPS:n tarkkuus perustuu kiinteisiin maa-asemiin, joiden tarkat sijainnit
tunnetaan. Järjestelmä vertaa maata kiertävien satelliittien antamaa signaalia tunnetus-
ta maa-asemasta saatuun signaaliin ja korjaa paikkatietoa näiden erotuksen perusteel-
la. [54] GLONASS:n suorituskyky on vastaavanlainen GPS:n kanssa [14]. Galileo Open
Service -paikannuksen tarkkuus yhdellä taajuudella on noin 15 m ja kahdella taajuudella
noin 4 m [16].

DP-aluksissa paikkatiedon täydentämiseksi sekä aluksen liiketilan ja orientaation mää-
rittämiseksi käytetään kiihtyvyysantureita sekä gyroskooppeja. [3] Kiihtyvyysanturei-
den avulla aluksen liikettä voidaan ennakoida kinemaattisella mallilla, ja siten tarken-
taa satelliittipaikannuksella saatua paikkatietoa. Gyroskoopeilla puolestaan voidaan en-
nakoida aluksen orientaation muutoksia ja täydentää esimerkiksi kompassin suuntatie-
toa.

2.3 Ympäristön kartoittaminen

Esteiden väistämisen kannalta on välttämätöntä, että potentiaaliset esteet onnistutaan
paikantamaan ympäröivästä maailmasta riittävällä varmuudella. Lisäksi paikannuksen
tarkkuuden tulee olla suunniteltujen esteiden suhteen riittävä. Alus tulee siis anturoida
siten, että työn tavoitteiden ja rajauksien mukaiset kohteet pystytään tunnistamaan
aluksen ympäriltä. Tunnistettavia kohteita voivat olla esimerkiksi toiset alukset, poijut,
ihmiset, vedessä kelluvat puut ynnä muut vastaavat.

Ympäristön kartoittamista voidaan tehdä useilla eri menetelmillä. Teknisesti ympäristön
kartoittaminen on eri menetelmillä suoritettavaa etäisyysmittausta aluksen ympäriltä.
Etäisyysmittauksiin käytetään pääasiallisesti kolmiomittausta (triangulation), pulssite-
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tun lähetteen aikamittausta (time-of-flight, TOF) [51] tai taajuusmoduloitua kantoaal-
toa [23]. Ympäristön kartoittaminen vaatii useiden etäisyysmittauksien suorittamista
esimerkiksi halutulta sektorilta tai koko aluksen ympäriltä. Tällaisia kartoittamismene-
telmiä ovat esimerkiksi ympyrä- ja sektorikeilaus sekä anturiryhmien käyttö. [51] Käsitel-
lään seuraavaksi tarkemmin edellä esitettyjä mittaustekniikoita ja kartoitusmenetelmiä
sekä selvitetään kartoitustiedon tallentamisessa käytetyt tietorakenteet.

2.3.1 Kolmiomittaus

Kolmiomittaus perustuu maailmassa olevan kohdepisteen ja kahdesta anturista piirret-
tyjen suorien välisten kulmien mittaukseen. Antureiden välinen etäisyys tunnetaan ja
antureiden avulla mitataan kulmat kohteeseen. Näiden tietojen perusteella voidaan rat-
kaista syvyysetäisyys. Kuva 2.1 esittää kolmiomittauksen periaatteen yksinkertaistetusti
siten, että toisen anturin ja kohteen välinen kulma on 90 astetta.

Kohde

Anturi 1 Anturi 2

b

 Z

θ

Kuva 2.1: Yksinkertaistettu kolmiomittaus

Yksinkertaistetussa tapauksessa toisen anturin ja kohteen välisen kulman θ, antureiden
välisen etäisyyden b ja syvyysetäisyyden Z välillä pätee trigonometrinen yhtälö

tan θ = Z

b
, (2.1)

josta voidaan ratkaista syvyysetäisyys. Yksinkertaistettu tapaus voidaan helposti yleis-
tää muotoon, jossa molemmat kulmat ovat muuttujia. [51]

Kolmiomittauksen yhteydessä on tärkeää huomata, että kolmiomittaukseen perustuvien
järjestelmien syvyystarkkuus (etäisyysmittauksen tarkkuus) vähenee suhteessa mitatta-
van kohteen etäisyyden neliöön: mikäli tarkkuus 1 metrin etäisyydellä on 1 millimetri
ja etäisyyttä kasvatetaan 2 metriin, on tällöin tarkkuus enää 4 millimetriä. Antureiden
välisen etäisyyden kasvattaminen puolestaan parantaa tarkkuutta. [51]

Kolmiomittaukseen perustuvia menetelmiä ovat esimerkiksi stereokamerat ja strukturoi-
tu valo. Stereokamera perustuu kahteen kameraan, joiden välillä on tunnettu etäisyys
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(kuten kuvassa 2.1). Kohteen kulma kameraan nähden määritetään kohteen kuva-antu-
riin muodostaman kuvan sijainnin perusteella. Tunnettujen kameran parametrien perus-
teella tiettyyn kohtaan kuva-anturia piirtyneen kohteen kulma kameraan nähden voidaan
laskea. Stereokamerajärjestelmän ottamista kuvista määritetään erilaisilla menetelmillä
piirteitä, joita voidaan tavalla tai toisella verrata eri kameroiden ottamien kuvien välil-
lä. Molempien kameroiden kuvista etsitään piirteiden vastaavuudet ja samaa kohdetta
esittävien piirteiden avulla voidaan suorittaa kolmiomittaus. Stereokamerajärjestelmän
käyttämisessä on kuitenkin haasteita, kuten tärkeiden piirteiden tunnistaminen kuvasta
(feature detection) ja piirteiden vastaavuuden määrittäminen kuvien välillä (correspon-
dence problem). [51]

Strukturoitu valo perustuu samankaltaiseen asetelmaan kuin stereokamerajärjestelmä,
mutta toinen anturi korvataan kameran sijaan tunnetun valokuvion projisoivalla laitteel-
la. Tällainen laite voi kokonaisen valokuvion projisoinnin sijaan tuottaa myös ainoastaan
pisteen tai viivan esimerkiksi laserilla. Pisteen tai viivan tapauksessa kohde täytyy skan-
nata valolla, jotta saadaan muodostettua kolmiulotteinen kuvaus. Pisteen, viivan tai va-
lokuvion tuottama kuva luetaan kamerasta ja koska kuvion lähteen ja kameran välinen
etäisyys tunnetaan, voidaan kuvion kuva-anturiin tuottamien pisteiden sijaintien pe-
rusteella määrittää etäisyys anturista. Käytännössä strukturoituun valoon perustuvien
järjestelmien käyttö ulkotiloissa on rajoittunutta, sillä luonnonvalo vähentää projisoidun
kuvion kontrastia ja kuvion valoteho ei välttämättä riitä pitkillä etäisyyksillä. [51]

2.3.2 Pulssitetun lähetteen aikamittaus

Pulssitetun lähetteen aikamittaus, eli TOF-mittaus (time-of-flight), toimii seuraavasti:
lähetin lähettää pulssin ja mittaa ajan joka pulssilla kestää kulkea kohteeseen, heijastua,
ja palata takaisin vastaanottimeen (useimmiten lähettimen läheisyydessä tai yksittäisenä
lähetin-vastaanottimena). Tämä on perinteinen tutkalaitteiden toimintaperiaate, joka
on havainnollistettu kuvassa 2.2. Mittauksessa käytettävä pulssi on usein ultraääntä tai
sähkömagneettista säteilyä.

Lähetin-
vastaanotin

Kohde

d

Lähetetty pulssi

Heijastunut pulssi

Kuva 2.2: Etäisyyden mittaus pulssin kulkuajasta

TOF-mittauksessa tarkkaan mitatun pulssin kulkuajan perusteella etäisyys saadaan las-
kettua kaavalla

d = ct

2 , (2.2)
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jossa d on etäisyys anturista kohteeseen, c on pulssin nopeus väliaineessa ja t on mitattu
aika lähetyksestä heijastuksen vastaanottoon. Kuljettu matka jaetaan kahdella, koska
mitatussa ajassa pulssi kulkee matkan kahteen kertaan. [51] Laskentaperiaate on käy-
tännössä sama riippumatta siitä, käytetäänkö ultraääntä vai sähkömagneettista säteilyä.
Ultraäänen tapauksessa nopeus väliaineessa (c) riippuu väliaineen lisäksi lämpötilasta ja
paineesta (esimerkiksi ilmassa NTP-olosuhteissa noin 343 m/s) [51]. Sähkömagneettisen
säteilyn yhteydessä käytetään valonnopeutta.

Ultraäänianturi (sonar) on edullinen ja robotiikassa suosittu menetelmä mitata etäisyyt-
tä ja tunnistaa esteitä [52]. Korkeataajuisella ultraäänellä voidaan muodostaa kapea ja
tiivis keila signaalin suuntaavuuden parantamiseksi. Veden alla tai erittäin huonon näky-
vyyden ympäristöissä ultraäänianturi on erityisen käyttökelpoinen. [51] Ultraääni myös
vaimentuu vedessä huomattavasti vähemmän kuin ilmassa, mistä johtuen ultraäänimit-
tauksen suurin etäisyys ilmassa rajoittuu 5–10 metriin. [52]

Ultraäänellä on muitakin rajoitteita. Valoon tai mikroaaltoihin perustuviin menetelmiin
verrattuna ääniaaltoina kulkeva pulssi on suhteellisen leveä ja siten suuntatarkkuudel-
taan heikompi. Myös pulssin etenemisnopeus on luonnollisesti hitaampi, joka puolestaan
rajoittaa pulssien lähetystiheyttä. Vinot tasaiset pinnat saattavat myös ohjata ultraää-
nipulssin sivuun heijastamatta sitä juurikaan takaisin, jolloin pinta on anturille näkymä-
tön. Lisäksi epätarkkuutta mittauksiin aiheuttavat mahdolliset heijastumat lähettimen
sivukeiloista, useat heijastukset yhdestä pulssista sekä väliaineen epähomogeenisuus. [51]
Ultraäänella havaittujen kohteiden suuntaa voidaan toisaalta arvioida tarkemmin hyö-
dyntämällä useista mittauksista yhdistettyä tietoa. [52]

Sähkömagneettiseen säteilyyn perustuvat anturit voidaan käytettyjen taajuusalueiden
perusteella jakaa radiotaajuuksilla toimiviin tutkiin (radar) ja optisiin tutkiin (lidar).
Radiotaajuuksilla toimivat ympärikeilaavat mikroaaltotutkat ovat erittäin yleinen va-
ruste kaikenkokoisissa aluksissa. [7] Yleisesti käytetyt navigointitutkat toimivat 3 ja
9 GHz taajuusalueilla. Tällaisten tutkien suuntaerottelukyky on kuitenkin sovitettu pit-
kän kantaman navigointiin; kohteet saadaan paikannettua noin 1–3 metrin tarkkuudel-
la. [7] Pulssin leveys ja lähetysteho ovat myös sovitettu käyttöön pitkällä kantamalla,
joten etäisyyserottelukyky on pienimmilläänkin useita metrejä. [7] Lisäksi tällaiset tut-
kat ovat usein sijoitettu suhteellisen korkealle, joka yhdessä rajallisen keilan korkeuden
(noin 10◦) kanssa aiheuttaa sen, että tutkalle muodostuu merkittävä lähikatve (noin
100 m), jossa olevia kohteita ei välttämättä huomata. [15]

Tämän työn tavoitteiden kannalta edellä mainittuja navigointitutkia keskeisempiä ra-
diotaajuuksilla toimivia tutkia ovat millimetriaalloilla toimivat tutkat sekä optisilla taa-
juuksilla toimivat lidar-tutkat (laser-tutkat). Näillä molemmilla tekniikoilla on omat
vahvuutensa ja heikkoutensa. Laseriin tai LED-valoon perustuvat lidar-tutkat ovat mil-
limetriaalloilla toimiviin verrattuna edullisempia sekä suuntaerottelukyvyltään ja ku-
vantamistarkkuudeltaan parempia. Toisaalta lidarin suurimpia heikkouksia ovat fyysiset
haittatekijät kuten sumu ja pöly, jotka eivät vaikuta millimetriaaltoihin yhtä voimak-
kaasti. [52] Sumun ja usvan aiheuttama vaimennus voi laserille olla jopa 300 dB/km,
kun taas millimetriaalloilla vastaavien olosuhteiden vaikutus on alle 10 dB/km luokkaa.
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Sateen vaikutus on samankaltainen molemmille tekniikoille. [52]

Yleisiä ratkaisuja millimetriaaltojen osalta ovat etenkin ajoneuvokäyttöön kehitetyt, 77–
79 GHz alueella toimivat tutkaelementit, joita käytetään esimerkiksi adaptiivisen vakio-
nopeussäätimen, sokean pisteen varoittimen ja peruutusavustimen yhteydessä tunnis-
tamaan ajoneuvon lähikentässä olevia muita ajoneuvoja ja esteitä. [23] Vaaditun mak-
simietäisyyden ja erottelukyvyn perusteella lähetysteho ja kaistanleveys voidaan näille
tutkille sovittaa käyttökohteen mukaan. Pitkälle kantamalle (kapeakaistainen 77 GHz
taajuus) voidaan tunnistuksen etäisyydeksi saada 10–250 m resoluutiolla 0,5 m ja lyhyel-
le kantamalle (laajakaistainen 79 GHz taajuus) 0,15–30 m resoluutiolla 0,1 m. [23] Täl-
laisten etäisyyserottelukykyjen saavuttamiseksi käytetään yleensä pulssikompressiota,
taajuusaskellusta tai taajuusmoduloitua kantoaaltoa. [52]

Näissä käyttökohteissa käytetyt tutkat eivät yleensä keilaa laajaa aluetta, vaan tutkaa-
vat staattisesti määritettyyn suuntaan. Suuntaerottelukykyä rajoittaa myös antennin
fyysinen koko. Riippuvuus parabolisen antennin halkaisijan D, aallonpituuden λ ja 3 dB
keilanleveyden välillä voidaan arvioida empiirisellä kaavalla

θ3 dB = 70λ◦

D
, (2.3)

josta nähdään, että antennin kokoa kasvattamalla saadaan keilanleveyttä pienennet-
tyä ja siten suuntaerottelukykyä parannettua. [52] Käytettäessä 77 GHz taajuutta tämä
tarkoittaa, että pienillä 100–200 mm antenneilla keila on leveydeltään 1,4–2,7◦. Lisäksi
tutkalaitteet ovat monimutkaisuutensa vuoksi kalliimpia kuin ultraäänianturit [52] tai
uudet, edulliset lidar-ratkaisut.

2.3.3 Kartoitus etäisyysmittauksilla

Aluksen ympäristön kartoittaminen vaatii etäisyysmittauksia useisiin suuntiin aluksen
ympärillä, jotta aluksen lähistöllä olevat esteet voidaan paikantaa. Näiden etäisyysmit-
tausten on myös päivityttävä riittävän usein, jotta uudet esteet huomataan ajoissa ja jo
huomattujen esteiden liikkeet saadaan tallennettua. Edellä esitellyistä menetelmistä ste-
reokamera ja strukturoitu valo voivat kattaa yhdellä anturiparilla suhteellisen laajankin
alueen, mutta etenkin pulssien kulkuaikaan perustuvat ultraääni-, tutka- ja lidar-an-
turit ovat yksittäisinä staattisesti asennettuina antureina kyvyttömiä erottelemaan eri
kohteiden suuntia. Kartoitus tällaisilla antureilla voidaan toteuttaa ohjaamalla anturin
mittaus haluttuun suuntaan jaksottaisesti, eli keilaamalla. Keilaus voidaan toteuttaa
joko mekaanisesti tai sähköisesti käyttämällä anturiryhmää tai näiden yhdistelmällä.
Keilausta voidaan myös tehdä kaksi- tai kolmiulotteisesti.

Kaksiulotteinen mekaaninen keilaus voidaan toteuttaa pyörittämällä yksittäistä lähetin-
vastaanotinta [50], kokonaista anturiryhmää [57] tai esimerkiksi lidarin tapauksessa myös
pyörittämällä peiliä, joka ohjaa valon ja heijastuksen haluttuun suuntaan [52]. Yhdistä-
mällä mekaaniseen tasokeilaukseen elektronisesti ohjattu anturiryhmä tai mekaaninen
pystysuuntainen keilaus, voidaan mittaukseen lisätä kolmas ulottuvuus.
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Lidarin tapauksessa anturiryhmällä voidaan toteuttaa kameran kennon kaltainen järjes-
tely, jossa LED tai laser lähetetään kohdistamattomana ja esimerkiksi 128 × 128 kenno
vastaanotinelementtejä lukee heijastumat (flash LIDAR). Tällaisella menettelyllä saa-
daan luotua karkea kolmiulotteinen kuva, mutta anturiryhmät ja niitä käyttävät mit-
tauslaitteet ovat suhteellisen kalliita. [51]

Karkea yleisarviointi eri antureiden hyvistä ja huonoista puolista löytyy taulukosta 2.1.
Vertailusta käy ilmi, että useiden eri antureiden kombinaatiolla päästään parempaan
lopputulokseen kuin millään yksittäisellä anturilla. Esimerkiksi lidarilla voidaan paikata
navigointitutkan puutteellista erottelukykyä etenkin lähietäisyydellä ja videokameran
kuvasta saadaan enemmän tietoa kohteen luokittelemiseksi kuin tutka-antureilla. [45]
Luokittelu käsitellään myöhempänä luvussa 2.4.

Taulukko 2.1: Kartoituksessa käytettävien antureiden vertailua [45]
Video-
kamera

IR-
kamera

Laiva-
tutka

mm-
tutka

LIDAR Ääni

Erottelukyky ++ + −− − ++ −−

Näkökenttä + − ++ − + ++
Etäisyysmittaus − − ++ ++ ++ −−

Kohteiden luokittelu ++ + −− −− + +
Toimivuus kaikissa olosuh-
teissa, 24 h

−− + ++ ++ +? −?

Prosessoinnin laskennalli-
nen vaativuus

−− − ++ ++ −− +

Toimintavarmuus meriym-
päristössä

++ ++ ++ +? ? ?

Hinta ++ − +− ++ −− +

2.3.4 Karttojen tietorakenteet

Paikannettujen kohteiden perusteella muodostetaan kartta, jonka perusteella suunni-
tellaan reitti esteiden ympäri. Erilaiset karttojen tietorakenteet sopivat erilaisiin käyt-
tökohteisiin ja ympäristöihin. Ympäristöt voidaan karkeasti jakaa yksinkertaisempiin
sisätiloihin ja strukturoituihin tiloihin sekä monimutkaisempiin luonnonympäristöihin.
Lisäksi karttamallit voidaan jakaa kvalitatiivisiin eli topologisiin karttoihin ja kvantita-
tiivisiin eli metrisiin karttoihin.

Sisätiloissa ja strukturoiduissa tiloissa edelleen suosittu menetelmä on 1980-luvulla esi-
telty läsnäolo- tai estekartta (occupancy grid), joka on hyvin perinteinen metrinen kart-
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tamalli. [37] Tällaisessa kartassa maailma diskretoidaan ruudukkoon, jossa jokaisen ruu-
dun arvo kertoo todennäköisyyden sille, että ruudussa on este. Kuvassa 2.3a on esimerkki
ultraääniantureilla muodostetusta estekartasta. Estekartan etuja ovat riippumattomuus
tallennettavista piirteistä sekä mahdollisuus esittää tuntemattomia alueita (alueita, joi-
den estetodennäköisyys on 50 %). Lisäksi ruudukon käsittely on nopeaa, mutta hyvin
tarkka ruudukko vaatii paljon muistia. Toisaalta mittausten diskretointi epätarkkaan
ruudukkoon kasvattaa diskretoinnin virhettä. [51] Tällaisten karttojen tai niiden joh-
dannaisten käyttö vedessä toimivien autonomisten alusten yhteydessä on erittäin yleis-
tä. [29, 22, 28, 59, 19] Diskretoitua karttaa voi laajentaa esimerkiksi liittämällä jokaiseen
ruutuun maaston korkeuden [51] tai muita arvoja, joiden avulla menetelmästä tulee pelk-
kää estekarttaa monipuolisempi etenkin luonnonympäristöjen kartoittamiseen.

Kaksiulotteisella korkeuskartalla ei kuitenkaan voida esittää esteitä, jotka eivät jatku
suoraan maanpinnasta. Roikkuvat esteet, sillat tai lentävät kohteet eivät ole suoraan
esitettävissä tällaisella kartalla. Eräs ratkaisu on kolmiulotteinen ruudukko. Kolmiulot-
teisen ruudukon käsittely on kuitenkin laskennallisesti raskasta ja muistivaatimukset
kasvavat tarkkuuden myötä merkittävästi. [51] Muisti- ja laskentavaatimuksia voidaan
pienentää käyttämällä esimerkiksi octree-tietorakennetta taulukon sijaan. [21]

Mikäli tuotettavan kartan voidaan olettaa koostuvan lähinnä viivamaisista piirteistä,
voidaan käyttää myös viivakarttaa (kuva 2.3b). Viivakartassa tunnistettuihin pistei-
siin sovitetaan ennalta määritettyjen viivamallien mukaisia viivoja. Viivakartta on eräs
esimerkki topologisesta karttamallista. Tällaisella kartalla vältetään diskretoinnin tark-
kuusongelmat ja isollekin kartalle tarvitaan vähemmän muistia. Toisaalta kaikenlaiset
piirteet eivät välttämättä sovi viivamalleihin, joka aiheuttaa sovittamisongelmia ja vää-
ränlaisia sovituksia. [51] Samantapaista karttaa voidaan toki soveltaa myös muunlaisten
piirteiden kanssa mikäli sovitetaan anturitietoon muitakin malleja kuin viivoja.

Karttana voidaan käyttää myös potentiaalikenttää. Potentiaalikenttämenetelmän idea-
na on muodostaa kartasta vektorikenttä, jossa halutusta päämäärästä tehdään alusta
puoleensa vetävä “kaivo” ja esteistä alusta hylkiviä. Kuva 2.3c esittää potentiaalikentän
perusajatusta kartalla, jossa on kaksi hylkivää estettä ja kohdepiste. Potentiaalikenttä on
laajasti käytetty menetelmä, koska se on yksinkertainen ja matemaattisesti selkeä. [51]
Käytännössä potentiaalikenttä voidaan tallentaa sekä metrisesti että topologisesti; met-
risessä mallissa potentiaalikentän vektorit säilytetään diskreetissä ruudukossa, kun taas
topologisessa mallissa säilytetään ainoastaan potentiaalikenttään vaikuttavien kohteiden
sijainnit ja voimakkuudet.
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(a) Estekartta [51]
(b) Viivakartta [51]
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(c) Potentiaalikenttä

Kuva 2.3: Karttojen tietorakenteita

Potentiaalikentän käytöllä on kuitenkin muutamia heikkouksia: [27]

• Useat lähekkäiset esteet saattavat muodostaa lokaaleja minimejä, jotka vaikeutta-
vat polunetsintää.

• Lähekkäin sijoitettujen esteiden välistä ei välttämättä löydy lainkaan reittiä.

• Oskillointi esteiden lähistöllä esteiden ohjatessa alusta puolelta toiselle.

• Oskillointi kapeissa väylissä väylän reunojen ohjatessa alusta puolelta toiselle.

Kartoituksessa suoritettavat mittaukset on luonnollisesti myös siirrettävä valittuun tie-
torakenteeseen. Etäisyysmittausten siirtämiseksi estekarttaan on olemassa useita mene-
telmiä, kuten käänteinen malli (inverse sensor model), etenevä malli (forward sensor
model) ja Gaussinen keila (Gaussian beam process), joista etenkin käänteinen malli on
yleisesti käytetty. [32]

Käänteisessä mallissa seurataan mitattu jana kartassa anturin sijainnista mitattuun pis-
teeseen. Esimerkiksi estekartan tapauksessa anturin ja kohteen väliset ruudut asetetaan
vapaiksi ruuduiksi ja kohteen ruutu esteruuduksi. Ruutujen esteellisyyden todennäköi-
syydellä voidaan kuvata anturin kulma- ja etäisyysepätarkkuuksia, jolloin kohderuudun
ympärillä olevat ruudut eivät ole ehdottomasti vapaita, vaan vapautuvat esimerkiksi
normaalijakauman mukaisesti kohderuudusta ulospäin. [32]

Liikkuvien kohteiden kartoittamisessa staattiset karttarakenteet eivät yleensä ole riittä-
viä, vaan niiden lisäksi täytyy hyödyntää erillisiä tietorakenteita, joilla seurataan koh-
teiden liiketilaa. [45]

2.4 Kohteiden luokitteleminen

Kaikki paikannetut kohteet eivät välttämättä ole väistettäviä esteitä, vaan kiinnostavia
kohteita voivat olla myös ei-väistettävät esteet tai vaikkapa suunnistusapuna toimivat
erityiset kohteet. Tästä syystä paikannetut kohteet tulee myös pystyä luokittelemaan
haluttujen vaatimusten mukaisesti. Kohteet voidaan luokitella muun muassa muodon,
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värin, nopeuden tai jopa lämpötilan tai sähkömagneettisen spektrin perusteella. Erilai-
silla antureilla voidaan mitata eri ominaisuuksia ja siten luokitteluakin voidaan tehdä
monien eri antureiden tuottaman informaation perusteella. Tässä katsauksessa käsitel-
lään lähinnä kohteen muodon, värin ja muiden ulkoisten piirteiden perusteella tapahtuva
luokittelu.

Ulkoisten piirteiden perusteella tapahtuvaa luokittelua voidaan tehdä esimerkiksi piste-
pilviin perustuvilla ympäristön kartoittamismenetelmillä (optiset tutkat, mikroaaltotut-
kat) ja erilaisilla kameramenetelmillä (perinteiset kamerat, lämpökamerat). Keilattuihin
etäisyysmittauksiin perustuvilla menetelmillä voidaan selvittää kohteen osittainen geo-
metria ja verrata saatua geometriaa esimerkiksi tunnetuihin mittoihin [40] tai erilaisista
esteiden geometrioista muodostettuun kirjastoon [31]. Luokittelun tarkkuus on kuitenkin
riippuvainen pistepilven tiheydestä, joka puolestaan riippuu keilaavan anturin etäisyys-
ja kulmaerottelukyvystä. Tarkemman geometrian selvittämiseksi voidaan käyttää useita
antureita tai kolmiulotteisesti keilaavia antureita [53]. Tällaiset anturit ovat kuitenkin
merkittävästi kaksiulotteisia kalliimpia. [31]

Kohteista saadaan kaksiulotteisilla etäisyysmittauksilla varsin rajallinen geometriatieto
ja kohteen kokonaismuodosta, väristä ja vastaavista ominaisuuksista ei juurikaan saada
tietoa. Erilaisia kameroita ja videokuvaa käyttämällä voidaan luokitteluun tarvittavaa
tietoa täydentää tehokkaasti, ja tällaisia etäisyysmittauksien ja kamerakuvan yhdistel-
miä on tutkittu laajasti. Kameroilla voidaan täydentää muun muassa millimetritutkan
tuottamaa tietoa esteiden [58] tai vaikkapa jalankulkijoiden [36] tunnistamiseksi.

Nykyisin suhteellisen tarkatkin kamerat ovat yhä edullisempia ja tietokoneiden lasken-
tatehon kasvu mahdollistaa yhä monimutkaisempien kuvankäsittelyiden suorittamisen
reaaliaikaisesti. Näistä syistä konenäkötekniikan menetelmät ovat yhä käyttökelpoisem-
pia. Esteitä voidaan kameran ottamista kuvista luokitella esimerkiksi värin, muodon tai
lämpökameran tapauksessa myös lämpötilan perusteella. Etenkin kohteiden luokittele-
minen muodon perusteella on jatkuvan kehitystyön kohde ja menetelmiä on kehitetty
yksinkertaisesta piirteiden tunnistamisesta (esimerkiksi bag-of-features -malli) kehitty-
neisiin koneoppimiseen perustuviin neuroverkkopohjaisiin menetelmiin [51].

Värien perusteella tapahtuvaan luokitteluun on niin ikään kehitetty monia menetel-
miä, joiden herkkyys ympäristön valaistuksen kirkkauden tai sävyn muutoksiin vaih-
telee. Menetelmät voidaan jakaa toimintaperiaatteensa perusteella kolmeen luokkaan:
histogrammeihin perustuvat menetelmät (kuten värisävy- tai kylläisyys), momenttei-
hin ja momentti-invariantteihin perustuvat menetelmät ja piirteitä kuvauksien perus-
teella tunnistavat menetelmät (kuten SIFT-menetelmästä johdetut HSV-SIFT ja Hue-
SIFT). [47]

2.5 Pistepilven segmentointi

Kaksiulotteisen pistepilven ja kamerakuvan välisten havaintojen yhdistämiseksi täytyy
pistepilvi segmentoida siten, että oletettavasti samaan kohteeseen liittyvät pisteet yh-
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distetään ja saadaan siten oletetun kohteen suunta ja reunat selvitettyä. Tämän työn
kannalta oleellisia ovat kaksiulotteisen pistepilven segmentointimenetelmät, vaikkakin
suuri osa nykyisestä tutkimuksesta keskittyy kolmiulotteisiin pistepilviin.

Segmentointia voidaan tehdä esimerkiksi vertailemalla vierekkäisistä pisteistä mitattuja
etäisyyksiä, vertailemalla pisteiden välisiä etäisyyksiä keskenään tai stokastisesti Kal-
man-suotimeen perustuvilla menetelmillä. [42, 55]

Kohde

αi
αi+1

∆α

β

ri

ri+1

LIDAR

pi-2

pi-1

pi

pi+1

pi+2

Kuva 2.4: Esimerkki pistepilvestä ja pisteiden mitattuihin etäisyyksiin perustuvan seg-
mentoinnin muuttujista. Mitatut kulmat ja etäisyydet ovat αn ja rn ja näistä
muodostetut pisteet pn.

Pisteiden mitattuihin etäisyyksiin perustuvien menetelmien taustalla on epäyhtälö

D(ri, ri+1) > Dthd, (2.4)

jossa ri ja ri+1 ovat mitattuja pisteiden etäisyyksiä, D(ri, ri+1) on näiden pisteiden vä-
linen euklidinen etäisyys ja Dthd on jollain menetelmällä määritetty raja-arvo. Yhtälön
toteutuessa pisteet ri ja ri+1 kuuluvat eri segmentteihin ja muussa tapauksessa samaan
segmenttiin.

Raja-arvolle Dthd on kehitetty erilaisia approksimaatioita, kuten esimerkiksi

Dthd =
⏐⏐⏐⏐⏐ri − ri+1

ri + ri+1

⏐⏐⏐⏐⏐ , (2.5)
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Dthd = C0 + C1 min(ri, ri+1), (2.6)

Dthd = C0 + C1 min(ri, ri+1)
cot(β) [cos(∆α/2) − sin(∆α/2)] , (2.7)

Dthd = ri
sin(∆α)

sin(λ − ∆α) + 3σr, (2.8)

joissa suurin osa muuttujien merkityksistä käy ilmi kuvasta 2.4. Yhtälö (2.5) muodos-
taa raja-arvon yksinkertaisesti mitattujen etäisyyksien suhteesta. [30] Yhtälöissä (2.6)
ja (2.7) C1 = D(ri, ri+1)/ri ja C0 on kohinan vaimentamiseksi valittava vakio. Yh-
tälö (2.6) esittää yleisesti käytetyn Dietmayer-menetelmän [11], jota Santos-menetel-
mä (2.7) laajentaa β parametrilla segmentoinnin etäisyysriippuvuuden vähentämiseksi
(suurempi β asetus johtaa suurempaan Dthd arvoon) [48].

Yhtälö (2.8) esittää adaptiivisen menetelmän (Adaptive Breakpoint Detector, ABD),
jossa σr on etäisyysmittauksen jäännösvarianssi (käytännössä mittalaitteen etäisyysmit-
tauksen epätarkkuus) ja λ on järjestelmän mukaan valittu kulmaparametri, jonka avul-
la muodostetaan virtuaalinen maksimiviiva hyväksyttäville pisteille (suurempi λ johtaa
pienempään Dthd arvoon). [6]

Epäyhtälöön (2.4) perustuva segmentointi käsittelee pistepilven järjestyksessä mittauk-
sen alusta loppuun ja segmenttiin kuuluvuus päätetään vierekkäisten pisteiden ominai-
suuksista. Keskellä segmenttiä mitattu yksittäinen poikkeava piste (virheellinen mit-
taus, pieni esine tai muu vastaava) aiheuttaa näissä menetelmissä segmentin jakautumi-
sen.

Eräs tämän heikkouden välttävä menetelmä on RBNN (Radially Bounded Nearest Neigh-
bor). [24] RBNN-menetelmässä mittauspisteen segmentti määräytyy pisteen lähistöllä
olevien pisteiden mukaan. Käsiteltävä piste joko liitetään lähistöllä olevien pisteiden
segmenttiin, lähistöllä olevat useammat segmentit liitetään yhteen tai pisteistä muodos-
tetaan kokonaan uusi segmentti. Tällä tavoin toimimalla menetelmän segmentointitulos
ei ole riippuvainen ainoastaan käsiteltävän pisteen välittömistä naapuripisteistä, vaan
kaikista säteellä r olevista pisteistä. Säde r on käytettävän anturin mukaan säädettävä
parametri. RBNN-menetelmä on alunperin kehitetty kolmiulotteisten pistepilvien seg-
mentointiin, mutta samaa toimintaperiaatetta voidaan hyödyntää myös kaksiulotteisissa
tapauksissa.

Kalman-suodinta voidaan hyödyntää segmentoinnissa seuraamalla pistejonoa approksi-
moidulla kinemaattisella mallilla, jonka seuraamisen epäonnistuessa luodaan uusi seg-
mentti. Eräs tällainen menetelmä perustuu diskreettiin järjestelmään, joka kuvataan
yhtälöillä

xn = Axn−1 + wn, (2.9)

zn = Cxn + vn, (2.10)
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joissa

xn =
(
rn

∂rn

∂α

)T
, A =

(
1 ∆α
0 1

)
, C =

(
1 0

)
, (2.11)

zn on mittausmuuttuja ja wn ja vn muodostuvat Gaussin kohinasta ja sen kovarianssis-
ta. [6]

2.6 Reitin suunnittelu ja polunetsintä

Reitin suunnittelun tarkoituksena on selvittää kuljettava reitti lähtöpisteestä päätepis-
teeseen. Reittien suunnittelu voidaan jakaa globaaleihin menetelmiin, joissa polunetsintä
perustuu etukäteen tunnettuun tietoon, ja lokaaleihin menetelmiin, jotka hyödyntävät
antureista saatavaa reaaliaikaista tietoa reaktiivisesti.

Reaktiivisen navigoinnin onnistumisen kannalta tärkeää on valita käyttökohteeseen sopi-
va polunetsintäalgoritmi. Polunetsinnän tarkoituksena on löytää mahdollisimman hyvä
reitti annetussa graafissa (kuten kartassa). Reitin hyvyyden mittarina voidaan käyttää
reitin pituutta, reitin helppokulkuisuutta tai muuta vastaavaa parametria tai paramet-
rien kombinaatiota.

Reitin suunnittelun tulee myös ottaa tavalla tai toisella huomioon laivan liikehdintäky-
vyn rajoitteet; laivan kulkusuunta määrittää mahdolliset kääntymisvaihtoehdot ja laivan
kääntymisnopeus on rajallinen. [22] Tuulen ja veden virtausten ynnä muiden kulkusuun-
taan vaikuttavien ilmiöiden huomiointi tehdään DP-ohjausjärjestelmässä, joten niihin ei
syvennytä tässä yhteydessä.

Autonomisten ajoneuvojen ja vesialusten diskreeteissä kartoissa, kuten estekartoissa,
tapahtuvalle polunetsinnälle yleisiä algoritmejä ovat heuristisen A*-algoritmin erilaiset
variantit. [22, 8, 28, 38, 59, 13, 43] Alkuperäinen A*-algoritmi perustuu solukohtais-
ten painotuksien määrittämiseen (esimerkiksi solun helppokulkuisuuden perusteella) ja
polun muodostamiseen minimoimalla yhtälö

f(n) = g(n) + h(n), (2.12)

jossa n on polun viimeisin valittu solu, g(n) on selvitetty kokonaiskustannus lähtöso-
lusta soluun n ja h(n) on heuristinen arvio pienimmän kustannuksen reitille solusta n
koko reitin kohdesoluun. [20] Käytettävä heuristiikka riippuu sovelluksesta ja voi olla
esimerkiksi euklidinen etäisyys.

A*:n erilaisilla variaatioilla pyritään parantamaan algoritmin soveltuvuutta ajoneuvojen
automaattiseen ohjaamiseen poistamalla algoritmin heikkouksia. Ruudukossa tapahtu-
va polunetsintä rajoittaa keinotekoisesti liikkeen ruudusta toiseen 45◦ kulmiin. Tämän
rajoitteen kiertämiseksi on esitetty algoritmejä, kuten Theta* ja AP Theta* [39]. Näissä
algoritmeissä lapsisolun vanhempi voi olla mikä tahansa solu pelkkien naapurisolujen
sijaan ja solun valinta suoritetaan näkemän (line of sight, LOS) perusteella. LOS-tar-
kistus voidaan vaihtoehtoisesti tehdä vasta perinteisen A*-algoritmin tuloksena saadulle
reitille, kuten A*PS-menetelmässä, jolloin reitistä saadaan jouhevampi, mutta tällöin
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menetetään vapaiden kulmien tuomat edut reitinmuodostuksen aikana. Tutkittavia so-
luja voidaan myös kasvattaa kahdeksan välittömän naapurisolun ulkopuolelle ja siten
saada reitistä jouhevampi, kuten FAA*-menetelmässä. [59]

Edellä esitetystä Theta*-algoritmista on edelleen jatkokehitetty ARC-Theta* [22], joka
huomioi aluksen kulmanopeusrajoitteen sekä aluksen kurssin. Tällä vältetään sellais-
ten reittien muodostaminen, jotka eivät ole laivan ohjattavuuden tai kurssin kannalta
mahdollisia. Kulmanopeusrajoite huomioidaan siten, että Theta*:n LOS-tarkistuksen
yhteydessä lasketaan kyseiselle kulmalle vaadittava kääntymisnopeus kaavalla

r = V

R
, (2.13)

jossa r on vaadittu kulmanopeus, V on aluksen nopeus ja R on aluksen kääntöympyrän
säde. [22]

Karttojen tietorakenteiden yhteydessä käsitellyn potentiaalikentän idea voidaan sovittaa
myös reittisuunnitteluun ja esteiden väistämiseen. Virtuaalisen voimakentän menetelmä
(virtual force field, VFF) [8, 27] perustuu juurikin aiemmin käsiteltyyn potentiaaliken-
tän malliin. Potentiaalikentän yhteydessä esitetyt haittapuolet (kuten lokaaliin minimiin
jumiutuminen) kuitenkin rajoittavat potentiaalikentän käytettävyyttä myös reittisuun-
nittelussa, etenkin isoissa kartoissa. [8]

Kolmas polunetsintämenetelmien luokka on näytteistävät menetelmät, joista parhaiten
tunnettu on PRM-menetelmä (probabilistic roadmap method). [9] Tässä menetelmässä
kartasta otetaan ennalta määrätty määrä näytteitä, eli satunnaisesti valittuja pisteitä,
jotka sijaitsevat kartan esteettömällä alueella. Näiden pisteiden perusteella muodoste-
taan verkko, jossa jokainen piste on kytketty sen lähimpiin naapuripisteisiin esteettö-
millä janoilla (kuva 2.5). Polunetsintä tällaisessa verkossa tapahtuu kulkemalla ensin
lähimpään verkon solmukohtaan, josta solmujen välisten janojen kautta kuljetaan pää-
tepistettä lähinnä olevaan solmuun ja siitä päätepisteeseen.

Kuva 2.5: PRM-menetelmällä luotuja polunetsintäverkkoja, joista b sisältää ison eristy-
neen solmualueen. [9]
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PRM-menetelmässä solmukohdat ja niiden välinen verkosto voidaan laskea ennalta, jon-
ka jälkeen tässä verkostossa voidaan suorittaa useita hakuja eri lähtö- ja päätepisteiden
väliltä. Toisaalta kartan muuttuessa verkosto on muodostettava uudelleen joka kerta ei-
kä löydetyn reitin optimaalisuutta voida taata. Lisäksi näytteistyksen satunnaisuuden
vuoksi joihinkin kartan alueisiin ei välttämättä muodostu verkostoa laisinkaan (kuva 2.5)
tai verkosto ei hyödynnä esimerkiksi kapeita väyliä, joihin satunnaisnäytteet eivät osu-
neet. [9]

2.7 Vastaavanlaisten järjestelmien toteutuksia

Vastaavanlaisten järjestelmien kehittämiseksi on toteutettu lukuisia tutkimuksia sekä
pienessä että isossa mittakaavassa niin vesi- kuin maastoympäristössäkin, ja lukuisia
projekteja on meneillään tälläkin hetkellä. Meneillään olevista projekteista saatavilla
oleva tieto on moneltakin osin rajoittunutta.

Pieniä tutkimuskäyttöön suunniteltuja radio-ohjattavia aluksia on muunnettu seuraa-
maan annettua reittiä ja väistämään esteitä autonomisesti GPS:n, IMU:n, digitaalisen
kompassin ja stereokameran avulla. [10] Tiedonkeruuseen meriympäristöstä on toteutet-
tu myös aluksia kuten DELFIM [2], jotka eivät sisällä varsinaista reaktiivista esteiden
väistämistä, vaan seuraavat autonomisesti annettua reittiä toteuttaen annettua tehtä-
vää.

Autonomista toimintaa on myös tutkittu pienveneillä hyödyntäen autonomisuuden to-
teuttamiseksi navigointitutkaa, digitaalisia merikarttoja ja AIS-järjestelmää. [29] Tällai-
sia aluksia on toteutettu myös puolustustarkoituksiin, kuten Rafael PROTECTOR [44].
Jotkin projektit, kuten Autonomous Maritime Navigation (AMN) -projekti [15], pyr-
kivät määrittelemään ja toteuttamaan modulaarisen yhdistelmän antureita, laitteistoa
ja ohjelmistoa, joista muodostuvalla kokonaisjärjestelmällä pystytään automatisoimaan
erilaisia pieniä aluksia. MSubs, ProMare ja Plymouthin yliopisto kehittävät yhteistyönä
tutkimuskäyttöön 32-metristä trimaraania Mayflower Autonomous Ship, jonka valmis-
tus alkaa vuoden 2017 puolivälissä ja koekäyttö vuonna 2019. [35]

Tämän työn kirjoitushetkellä autonomisten laivojen osalta meneillään on projekteja ku-
ten AAWA (Advanced Autonomous Waterborne Applications), jonka tarkoituksena on
muodostaa autonomiselle laivalle spesifikaatio ja alustavat suunnitelmat. AAWA-projek-
tissakin mukana oleva Rolls-Royce plc on myös panostanut merkittävästi autonomisen
laivatekniikan kehittämiseen. [45] Ensimmäisen täysikokoisen miehittämättömän laivan
osalta sopimukset englantilaisen Automated Ships Ltd:n ja norjalaisen Kongsberg Mari-
timen välillä on tehty ja “Hrönn” alus on määrä ottaa käyttöön vuonna 2018. [25] Nor-
jan Trondheimsfjordista on myös syyskuusta 2016 lähtien varattu laaja alue erityisesti
autonomisten laivojen kehittämiseen ja testaamiseen. [26]

Teollisuuden digitalisaatioon keskittynyt DIMECC Oy puolestaan tutkii Itämerellä tar-
vittavaa teknistä ekosysteemiä, joka mahdollistaisi autonomisen laivatoiminnan. One Sea
-projektissa on mukana lukuisia meri-, tietoliikenne- ja tietotekniikan yrityksiä. [12]
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3 Automaattiohjausjärjestelmän toteutus

Tässä luvussa esitellään järjestelmän suunnittelu ja toteutus. Tämä sisältää aiemmin
esitettyjen rajauksien ja tavoitteiden mukaisten komponenttien ja algoritmien valinnat
sekä valintojen perustelut edellisen luvun kirjallisuuskatsauksessa selvinneiden seikkojen
pohjalta. Näiden komponenttien ja algoritmien avulla toteutetaan järjestelmän moduu-
lit, jotka lopulta sidotaan toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toteutetun järjestelmän lopullinen rakenne noudattaa kuvan 3.1 mukaista jakoa osatoi-
mintoihin. Aluksen paikka, suunta, mitat ja suorituskyky vaikuttavat lidarin ja kameran
mittauksiin sekä polunetsintään ja ohjauskomentojen muodostamiseen. Lisäksi mittaus-
ten siirtämisessä karttaan otetaan huomioon antureiden sijainnit aluksella.

LIDAR

Kamera

Alus

Kartta
Kuvankäsittely

LIDAR-mittaus
Segmentoitu

LIDAR-mittaus

Kamerassa näkyvien
kohteiden tiedot

Segmentointi
(ABD/RBNN/...)

Segmenttien ja
kamerakohteiden

yhdistäminen

Muutokset karttaan

Paikoitusjärjestelmä

Paikka ja suunta

Kuva
Polunetsintä

Reittipisteet
Ohjauskomentojen

muodostus

Kuva 3.1: Järjestelmän rakenne

3.1 Laivan paikan ja liiketilan määrittäminen

Toteutettavan järjestelmän on ensisijaisen tärkeää saada laivamallista riittävän tarkka
paikka- ja suuntatieto. Paikkatiedon tulee myös olla mittakaavan mukaisesti tarkempi
malliympäristössä kuin täysmittakaavan ratkaisuissa. Lisäksi malliympäristö on sisäti-
loissa, jolloin esimerkiksi satelliittipaikannus ei ole mahdollista.

Paikoitus on jo aikaisempia projekteja varten ratkaistu mallikoelaboratoriossa infrapu-
nakamerajärjestelmällä. Järjestelmä koostuu neljästä Qualisys Oqus -kamerasta sekä
laskentatietokoneesta. Kamerat sekä niiden infrapunasalamat on synkronoitu keskenään
ja ne kuvaavat laivamallin neljästä eri suunnasta. Laivamalliin asennetut heijastinpallot
heijastavat infrapunasäteilyn kameroihin ja näiden kuvien perusteella laskentatietokone
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pystyy selvittämään pallojen sijainnit kolmiulotteisessa avaruudessa. Pallojen sijaintien
avulla pystytään laskemaan itse laivamallin asento kuudessa vapausasteessa; sijainti ja
kiertokulmat. Kamerajärjestelmän avulla toteutettu paikoitus on erottelukyvyltään noin
1 mm luokkaa, joka on varsin riittävä toteutettavalle järjestelmälle. Lisäksi peräkkäis-
ten mittausten välillä tapahtuvien muutosten perusteella lasketaan myös nopeudet sekä
kiihtyvyydet.

Täysmittakaavan ympäristön simuloimiseksi kamerajärjestelmän yhteyteen on toteutet-
tu rajapinta, jonka avulla mittauksista muodostetaan NMEA 0183 -protokollan [4] mää-
rittämät lauseet, joilla mukaillaan satellittipaikannuksen tuottamaa tietoa. Muodostet-
tavia lauseita ovat GGA (pituus- ja leveyskoordinaatit), HDT (kulkusuunta asteina) ja
ROT (kääntymisnopeus asteina minuutissa). Lauseiden lukemiseksi järjestelmästä voi-
daan käyttää TCP/UDP-yhteyttä. Satelliittipaikannus on laajasti käytössä laivaliiken-
teessä ja siksi onkin luonnollista toteuttaa myös malliympäristöön tällaista paikannusta
mukaileva järjestelmä.

NMEA-viestit sisältävät laivan paikkatiedon pituus- ja leveysasteina. Malliympäristössä
koordinaatistolle voidaan määrittää mielivaltainen kiintopiste, jolle annetaan vapaasti
valitut pituus- ja leveyskoordinaatit. Tämän kiintopisteen perusteella laivamallin sijain-
nille muodostetaan tarkat koordinaatit.

Mallilaivan pituus- ja leveyskoordinaatit tulee muuttaa toteutettavan järjestelmän kart-
taa varten XY-tason koordinaateiksi. Isossa mittakaavassa tällaiselle projektiolle on maa-
pallon muodosta johtuen monenlaisia menetelmiä. Malliympäristön tapauksessa voidaan
käyttää yksinkertaista tasavälistä lieriöprojektiota, sillä ympäristön mitat ovat suhteel-
lisen pienet, jolloin projektion vääristymät voidaan jättää huomiotta. Tasavälisessä lie-
riöprojektiossa pituusaste λ ja leveysaste φ kuvautuvat tason pisteeseen

x = rλ cos φ0, (3.1)
y = rφ, (3.2)

joissa r on maapallon säde ja φ0 on leveysaste, jolla muunnos pitää paikkansa. Levey-
sasteena φ0 voidaan käyttää valitun kiintopisteen leveysastetta, sillä malliympäristössä
käytettävien etäisyyksien yhteydessä tästä aiheutuva virhe on merkityksetön.

3.2 Ympäristön kartoittaminen

Ympäristön kartoitusjärjestelmän osalta suunnittelua ohjaa kartoituksen vaatimukset,
rajaukset sekä rajoitteet. Näiden perusteella tulee valita käytettävä mittausmenetelmä ja
anturointi sekä tietorakenne, johon mittaukset tallennetaan ja joka mahdollistaa tiedon
tarkoituksenmukaisen käsittelyn.

Mallilaboratorion allas on ympäristönä suhteellisen kontrolloitu; voidaan perustellusti
olettaa, ettei ympäristössä esiinny häiritseviä tekijöitä, kuten sumua, vesisadetta, lu-
misadetta tai muuta vastaavaa. Tässä työssä toimintaympäristö onkin rajattu hyviin
olosuhteisiin. Myöskään merkittävää aallokkoa ei tarvitse ottaa huomioon, joten tämän
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perusteella mittausmenetelmän valinta voidaan rajata kaksiulotteisessa tasossa tapahtu-
viin mittauksiin. Mittausjärjestelmän ei tulisi myöskään olla suhteettoman kallis ja sen
tulisi perustua aktiivisesti käytössä ja tutkimuksen kohteena oleviin menetelmiin.

Mittausjärjestelmän tulisi pystyä kartoittamaan mielellään noin 180◦ tai laajempi keila.
Tällöin kahdella anturilla voidaan melko hyvin kartoittaa sekä laivan etu- että takasek-
tori. Lisäksi mittausetäisyyden tulisi olla riittävä, jotta laivamalli pystyy omassa mitta-
kaavassaan tunnistamaan esteen järkevältä etäisyydeltä ja väistämään estettä. On kui-
tenkin huomioitava, että järjestelmän asentaminen erilaisiin laivamalleihin tuo erilaisia
vaatimuksia mittausetäisyyden suhteen.

3.2.1 Pistepilven muodostaminen

Edellä esitettyjen vaatimusten perusteella päädyttiin Slamtecin valmistamaan RPLI-
DAR A2 lidar-tutkaan, joka perustuu pulssitetun optisen lähetteen aikamittaukseen.
Mittalaitteessa on 360◦ pyörivä lähetin-vastaanotin, joka sisältää aallonpituudeltaan
785 nm ja teholtaan 3 mW infrapunalaserin. [50] Anturi on ominaisuuksiinsa nähden
erittäin kustannustehokas verrattuna moniin muihin vaihtoehtoihin. Anturin suoritus-
kykyarvot on esitetty taulukossa 3.1.

Taulukko 3.1: Slamtec RPLIDAR A2 suorituskyky [50]
Mitattava etäisyys 0,15–6 m Valkoiseen 70 % heijastavaan kohtee-

seen
Mitattava kulma 0–360 ◦

Etäisyyserottelukyky < 1 % Koko etäisyysalueella
Etäisyyserottelukyky < 0,5 mm Etäisyys < 1,5 metriä
Kulmaerottelukyky 0,9 (0,45–1,35) ◦ 10 Hz keilaustaajuudella
Mittauksen kesto 0,25 ms
Mittaustaajuus 4000 (2000–4100) Hz
Keilaustaajuus 10 (5–15) Hz 10 Hz, kun 400 mittausta per kierros

Anturin käyttöjännite on 5 VDC ja mittaustiedon siirto suoritetaan 3,3 V TTL UART-
sarjaliikenteenä. Näiden lisäksi anturin pyörintänopeutta voidaan säätää erillisellä PWM-
signaalilla. Slamtec tarjoaa näiden rajapintojen yksinkertaistamiseksi kehitysalustaa,
jonka kautta anturia voidaan käsitellä USB-sarjaporttina. Kehitysalusta myös tuottaa
nopeudensäätöön tarvittavan PWM-signaalin. Kuvassa 3.2 on esitetty anturi sekä kehi-
tysalusta.
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Kuva 3.2: Slamtec RPLIDAR A2 ja kehitysalusta [50, 49]

Virransyötölle kehitysalustassa on USB-liitännän lisäksi erillinen DC-virtaliitin, koska
laite vaatii käynnistyessään 1200–1500 mA virran, joka voi olla USB-isäntälaitteen vir-
ranantokyvyn ulkopuolella. Käytön aikana tutka vaatii 450–600 mA virran. [50]

Kehitysalustan käyttämiseksi valmistajalta on saatavissa C++-ohjelmointikielelle SDK
(software development kit), jonka avulla mittalaitteen integrointi omaan sovellukseen on
yksinkertaista. Kuvassa 3.3 on esimerkki mittalaitteen tuottamasta pistepilvestä.

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

90

180

270

Kuva 3.3: Esimerkki RPLIDAR A2:n pistepilvestä
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3.2.2 Pistepilven käsittely

Lidarin muodostama pistepilvi koostuu (kulma, etäisyys) -pareista. SDK palauttaa ker-
rallaan yhden 360◦-mittauskierroksen, jonka sisältämä pistemäärä riippuu mittalaittee-
seen asetetusta mittaus- ja keilausnopeudesta (esimerkiksi 400 mittausta per kierros
10 Hz keilaustaajuudella).

Jotta kohteiden vastaavuudet voidaan tunnistaa pistepilvestä ja videokuvasta, täytyy
pistepilvestä ensin pystyä approksimoimaan kohteet ja yhdistämään samaan kohteeseen
liittyvät pisteet. Tätä kutsutaan pistepilven segmentoinniksi. Segmentoinnin tavoitteina
ovat väärin segmentoitujen kohteiden minimointi sekä suhteellisen matala laskennalli-
nen monimutkaisuus. Väärä segmentoituminen voi esiintyä yli- tai alisegmentointina.
Ylisegmentoituna yksittäiseen kohteeseen muodostuu useita segmenttejä, kun taas ali-
segmentoituna useat eri kohteet päätyvät samaan segmenttiin. Lisäksi segmentoinnin
tulisi eristää yksittäiset mittausvirheet segmenttien ulkopuolelle.

Kirjallisuuskatsauksen luvussa 2.5 esiteltiin lyhyesti erilaisia kirjallisuudessa esiintyneitä
segmentointimenetelmiä. Kaikkia esiteltyjä menetelmiä testattiin monilla erilaisilla seg-
mentoinneilla ja testausten perusteella arvioitiin segmentoinnin laatua sekä parametrien
säätämisen vaativuutta. Testien perusteella päädyttiin tutkimaan tarkemmin ABD- ja
RBNN-menetelmiä, sillä näiden säätäminen oli suoraviivaisempaa kuin muilla menetel-
millä.

ABD- ja RBNN-menetelmillä saatavia segmentointituloksia testattiin lidarilla testiym-
päristössä. Testauksessa tutkittiin menetelmien vaatimien parametrien vaikutuksia, sää-
dön helppoutta ja segmentoinnin laatua. Testituloksia on esitetty kuvassa 3.4.

(a) ABD, λ = 8◦ (b) ABD, λ = 10◦ (c) RBNN, r = 20 cm

Kuva 3.4: Testisegmentointeja, joissa lidarin paikka merkitty mustalla ympyrällä.

ABD-menetelmän testisegmentoinneista nähdään, että sopivalla λ parametrin arvolla
segmentointilaatu on kohtalaisen hyvä, mutta menetelmän heikkous ilmenee testiympä-
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ristön alareunan segmentoinnista. ABD-menetelmän määrittämä taaempi segmentti ja-
kautuu segmentin edustalle sijoitetulla pienellä esteellä, kun taas RBNN-menetelmässä
taaempi segmentti jatkuu edustalla olevasta esteestä huolimatta.

Järjestelmän ensisijaiseksi segmentointimenetelmäksi valittiin testien perusteella RBNN-
menetelmä, jonka parametri osoittautui ABD-menetelmää helpommaksi säätää lidarin
ominaisuuksien perusteella. Lisäksi segmentoinnin laatu mittauksien välillä pysyi tasai-
sempana kuin ABD-menetelmässä. Järjestelmään jätettiin kuitenkin mahdollisuus vaih-
taa käytettävää segmentointimenetelmää tarvittaessa.

RBNN-segmentointi tapahtuu suorittamalla seuraavat toimenpiteet järjestyksessä jokai-
selle mitatulle pisteelle P :

1. Jos P kuuluu johonkin segmenttiin, jatketaan seuraavalla pisteellä.

2. Etsitään kaikki pisteen P lähistöllä olevat pisteet N etäisyydeltä r.

3. Jos jokin pisteistä N kuuluu johonkin segmenttiin SN , aseta myös piste P seg-
menttiin SN sekä kaikki muut pisteet N myös segmenttiin SN .

4. Jos pisteelle P asetettiin jokin segmentti ja pisteistä N löytyy myös muita seg-
menttejä, yhdistetään nämä kaikki segmentit yhdeksi segmentiksi.

5. Hylätään segmentit, joissa on vaadittua minimipistemäärää nmin vähemmän pis-
teitä.

3.3 Kartta

Koeympäristön yksinkertaisuuden vuoksi potentiaalikentällä pystyttäisiin todennäköi-
sesti täyttämään järjestelmän vaatimukset kohtalaisesti, mutta tulevaisuudessa toteu-
tettavien monimutkaisempien tilanteiden tutkimiseksi päädyttiin kuitenkin tutkimaan
tarkemmin diskreettiin estekarttaan perustuvaa lähestymistapaa. Tämän lisäksi este-
karttoihin perustuvista ratkaisuista on valtavasti valmista tutkimustietoa sekä käyttö-
kokemuksia erilaisista sovelluksista. Polunetsintään estekartoissa on kehitetty paljon eri-
laisia algoritmejä, joiden avulla saadaan painotettua erilaisia haluttuja ominaisuuksia.
Nämä kaikki edut vaikuttivat merkittävästi tietorakenteen valintaan.

Tarkkojen estekarttojen heikkoutena on niiden vaatima muistimäärä. Mallilaboratoriossa
tästä ei kuitenkaan pitäisi tulla ongelmia; käytettävän testialtaan mitat [1] ovat L =
75 m, W = 8 m, jolloin tallennettaessa solujen painokertoimet esimerkiksi 8-bittisiin
soluihin (256 painokertoimen arvoa eli 1 tavu per solu) saadaan R = 1 cm resoluutiolla
estekartan solujen määräksi

L

R
· W

R
= L · W

R2 = 75 m · 8 m
(0,01 m)2 = 6 000 000, (3.3)

josta saadaan muistivaatimukseksi noin 5,7 MiB, joka ei nykyisellä tietotekniikalla ai-
heuta mitään ongelmia. Pieni muistivaatimus mahdollistaa tarvittaessa useiden kartta-
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kerrosten käyttämisen erilaisten tietojen, kuten solukohtaisten korkeuksien, mittausvir-
heiden tai luokitteluparametrien, säilyttämiseen.

Estekartalta haluttiin muutamia ominaisuuksia, jotka ohjasivat tietorakenteen valin-
taa:

• Kartan pitää mahdollistaa solukohtaiset painokertoimet, jotta voidaan esittää tun-
temattomat solut, mutta myös suosia tunnettua vapaata aluetta polunetsinnässä.

• Karttaan syötetyn mittaustiedon pitää vanhentua ajan kuluessa siten, että van-
haa tietoa pidetään epävarmempana kuin tuoreita mittauksia. Toisaalta useilla
mittauksilla varmistettu este ei saa vanhentua kartasta yhtä nopeasti kuin yksit-
täinen mittaus.

• Kartan pitää huomioida se, että mittauksissa saattaa olla yksittäisiä virheellisiä
mittauksia erilaisten häiriöiden johdosta.

• Kartassa olevien tietojen tulee olla siirrettävissä esimerkiksi etähallintakoneeseen
tarvittaessa, jotta kartasta voidaan luoda graafinen näkymä. Tämä mahdollistaa
myös karttojen tallentamisen ja jakamisen jatkokehityksen yhteydessä.

3.3.1 Kartan tietorakenne

Edellä esitettyjen vaatimusten perusteella päädyttiin esittämään estekartta matriisina
8-bittisiä etumerkillisiä kokonaislukuja, jolloin solujen arvoalue on välillä −128 . . . 127.
Solun arvo kuvaa todennäköisyyttä solun esteellisyydelle siten, että nolla on tuntematon
solu (50 % esteen todennäköisyys). Positiiviseen suuntaan kasvavat arvot kuvaavat yhä
todennäköisemmin solussa esiintyvää estettä. Negatiiviset arvot puolestaan kuvaavat yhä
todennäköisemmin vapaata solua.

Tällaisen kartan etuna on eri mittausten kautta muodostettujen karttojen helppo yhdis-
täminen yleiseen karttaan solujen summaamisen avulla, jolloin uuden mittauksen solut
vahvistavat yhdistettävän kartan solujen negatiivisuutta tai positiivisuutta. Tällöin yk-
sittäisen mittauksen ei tarvitse asettaa solua välittömästi 100 % varmuudella esteeksi,
vaan vain osittaisella varmuudella esteeksi, jolloin yksittäinen mittausvirhe ei luo kart-
taan täysin varmaa estettä ja kartan herkkyys virheellisille mittauksille vähenee. Tieto-
rakenteen toimintaa on havainnollistettu kuvissa 3.5 ja 3.6. Kuten havainnollistuksesta
käy ilmi, tällainen ratkaisu tekee mittausten summaamisesta karttaan erittäin yksinker-
taista ja laskennallisesti nopeaa (pelkkä matriisien yhteenlasku) sekä virhemittaukset
korjautuvat kartasta luonnollisesti.
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0 0 0 0 0 -50 -50 -50 50 0 -50 -50 -50 50 0

0 0 0 0 0 -50 -50 -50 50 50 -50 -50 -50 50 50

0 0 0 0 0 + -50 -50 -50 -50 -50 = -50 -50 -50 -50 -50

0 0 0 0 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

0 0 0 0 0 -50 -50 -50 50 -50 -50 -50 -50 50 -50

Alkukartta Mittaus Lopullinen kartta

Kuva 3.5: Mittauksen summaus täysin tuntemattomaan karttaan. Oikeassa yläkulmassa
mitatun esteen takana olevan solun esteellisyyttä ei tiedetä.

-50 -50 -50 50 0 -50 -50 -50 50 0 -100 -100 -100 100 0

-50 -50 -50 50 50 -50 -50 -50 50 50 -100 -100 -100 100 100

-50 -50 -50 -50 -50 + -50 -50 -50 -50 -50 = -100 -100 -100 -100 -100

-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -100 -100 -100 -100 -100

-50 -50 -50 50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -100 -100 -100 0 -100

Alkukartta Mittaus Lopullinen kartta

Kuva 3.6: Kartan päivittäminen uudella mittauksella. Uuden mittauksen perusteella oi-
kean alakulman mittaus oli virheellinen, jolloin solun arvo korjautuu oikeaan
suuntaan tuntemattomaksi. Muiden solujen mittausten varmuus vahvistuu.

Lisäksi kartan vanheneminen voidaan toteuttaa siten, että määrätyin aikavälein jokaisen
solun arvoa muutetaan määrätyn vakion verran kohti nollaa. Karttatiedon vanhenemis-
ta on havainnollistettu kuvassa 3.7. Vaimennuksen aikaväli sekä käytettävän vakion arvo
on sovitettava haluttuihin ominaisuuksiin. Lisäksi on huomioitava, että useilla mittauk-
silla varmistetun esteellisen tai vapaan alueen ei haluta vaimentuvan yhtä nopeasti kuin
heikosti varmistettujen alueiden. Tämä voidaan toteuttaa siten, että valitaan varmasti
vapaan tai esteellisen alueen raja-arvot muiksi kuin koko arvoalueen minimiksi ja mak-
simiksi. Varmasti vapaana alueena voidaan käsitellä esimerkiksi kaikki alle −60 arvoiset
solut ja varmasti esteinä kaikki yli 60 arvoiset solut.
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-100 -100 -100 100 0 20 20 20 -20 0 -80 -80 -80 80 0

-100 -100 -100 100 100 20 20 20 -20 -20 -80 -80 -80 80 80

-100 -100 -100 -100 -100 + 20 20 20 20 20 = -80 -80 -80 -80 -80

-100 -100 -100 -100 -100 20 20 20 20 20 -80 -80 -80 -80 -80

-100 -100 -100 0 -100 20 20 20 0 20 -80 -80 -80 0 -80

Alkukartta Vaimennus Lopullinen kartta

Kuva 3.7: Kartan vanheneminen ajan kuluessa. Vaimennuskartta muodostetaan vakiois-
ta, joiden etumerkin määrää solun etumerkki alkukartassa (nollat pysyvät
nollina). Lopputuloksena on kartta, jonka soluja on tuotu askel kohti tunte-
matonta.

Tällaisessa karttarakenteessa on muutamia säädettäviä parametreja, joiden säätäminen
tulee hoitaa sovelluskohteen ja antureiden mukaisesti. Tällaisia parametreja ovat yksit-
täisen mittauksen aiheuttama solukohtainen muutosvakio esteen ja vapaan alueen osalta
sekä kartan vanhenemisen aikaväli ja vaimennusvakio.

3.3.2 Mittausten rasterointi karttaan

Lidarin muodostamia (kulma, etäisyys) -pareja ei voida lisätä karttaan pelkkinä este-
pisteinä, koska pelkkien esteellisten solujen lisääminen karttaan ei huomioisi ollenkaan
anturin ja esteen välissä olevia varmasti vapaita soluja. Lisäksi anturin kulma- ja etäi-
syystarkkuudet ovat rajalliset ja nämä epätarkkuudet tulisi huomioida kartassa.

Vapaat solut voidaan huomioida rasteroimalla mittauksen jana anturista kohdesoluun ja
asettamalla kaikki rasteroinnin kulkemat solut ennen kohdesolua vapaiksi (kuva 3.8a).
Rasterointi voidaan toteuttaa jananpiirtoalgoritmilla, jollainen on esimerkiksi Bresen-
hamin algoritmi. Rasteroinnin yhteydessä voidaan myös huomioida etäisyysepätarkkuus
siten, että yksittäisen kohdesolun sijaan esteellisiksi merkitään lidarin valmistajan ilmoit-
taman etäisyysvirheen mukaisesti laskettu määrä soluja vapaiden solujen janan jatkeeksi
(kuva 3.8b).

Anturin kulmaepätarkkuus puolestaan voidaan huomioida käyttämällä rasteroinnissa
yksittäisen janan sijaan anturista ulospäin laajenevaa kolmiota (kuva 3.8c). Tämän kol-
mion kulmana on lidarin valmistajan ilmoittama kulmavirhe. Nämä epätarkkuudet huo-
mioimalla saadaan useiden mittauskertojen jälkeen karttaan yhdestäkin mittaussuun-
nasta suhteellisen hyvä rasterointi (kuva 3.8d).
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(a) Yksinkertainen viivarasterointi

(b) Etäisyysvirheen huomioiva rasterointi

(c) Etäisyys- ja kulmavirheen huomioiva rasterointi

(d) Useiden mittauskertojen rasterointi samaan karttaan

Kuva 3.8: Yksittäisen lidar-etäisyysmittauksen rasterointi karttaan (anturi vasemmalla,
kohde oikealla). Vapaat solut valkoisella, estesolut mustalla ja tuntematon
alue harmaalla.

Rasteroimalla useiden 360◦-mittausten kaikki (kulma, etäisyys) -parit samaan karttaan
edellä kuvatulla menetelmällä, saadaan tuloksena suhteellisen hyvä kartta anturin näke-
mästä ympäristöstä. Kuvassa 3.9 olevasta kartasta nähdään, kuinka RPLIDAR A2:lle
ilmoitetun 1 % etäisyysvirheen huomioimiseksi kauempana olevat kohteet on rasteroitu
esteiksi pidemmältä alueelta kuin lähellä olevat.

(a)

(b)

Kuva 3.9: Useista 360◦-mittauksista rasteroitu kartta. Vapaat solut valkoisella, estesolut
mustalla ja tuntematon alue harmaalla. Mittauksissa huomioidaan etäisyys-
virhe; lähellä (a) esteen raja on tarkempi kuin kaukana (b).
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3.4 Kohteiden luokitteleminen

Toteutettavalla ohjausjärjestelmällä on tarkoitus tutkia kohteiden paikantamisen lisäk-
si myös niiden luokittelua. Kohteiden luokittelun perusteella saadaan erilaiset kohteet
aiheuttamaan erilaisia toimenpiteitä ohjausjärjestelmässä. Kohteita voidaan luokitella
esimerkiksi väistettäviksi esteiksi, ei-väistettäviksi esteiksi, seurattaviksi suunnistuskoh-
teiksi ja niin edelleen. Luokittelu on välttämätöntä mikäli vaaditaan, että erilaiset koh-
teet aiheuttavat ohjausjärjestelmässä erilaisia toimenpiteitä.

Työn rajaamisen yhteydessä päätettiin, että tämän järjestelmän tapauksessa kohteet
luokitellaan niiden värin perusteella. Tällä tavoin järjestelmään toteutetaan perustuk-
set kuvantunnistuksen avulla tapahtuvalle luokittelulle järkevän työmäärän puitteissa.
Järjestelmän suunnitteluun jätetään varaus jatkossa kehitettävälle monipuolisemmalle
luokittelulle.

Tärkeä osa kuvantunnistusta on kamera, joka tuottaa kuvantunnistuksen vaatiman ku-
vatiedon. Digitaalisen kameratekniikan kehittymisen myötä markkinoilla on valtava mää-
rä erilaisia kameravaihtoehtoja. Kameran valinnalle asetettiin seuraavanlaisia vaatimuk-
sia:

• Reaaliaikaisuuden vuoksi kameran tulee olla videokamera, joka kuvaa mielellään
vähintään 10 kuvaa sekunnissa (lidarin keilausnopeus).

• Kameran näkökentän tulee olla laajakulmainen (mielellään noin 90◦ vaakasuun-
nassa), jotta luokittelua voidaan tehdä suurelta alueelta.

• Videon resoluution tulee olla riittävä suhteessa kameran näkökenttään, jotta kah-
den vierekkäisen pikselin kulmaero vaakasuunnassa on huomattavasti pienempi
kuin valitun lidarin tyypillinen 0,9◦ kulmaerottelukyky.

• Yksinkertainen kaapelointi; optimaalisessa tapauksessa data ja virta samassa kaa-
pelissa, kuten USB tai PoE.

• Vähintään roiskevesisuojattu kotelointi ja toimintakyky kylmissä olosuhteissa (noin
−10 ◦C tai vähemmän).

Ulkotiloihin tarkoitettujen valvontakameroiden todettiin täyttävän edellä mainitut vaa-
timukset erittäin hyvin. Kamerana päädyttiin käyttämään Ubiquiti Networksin UVC-
PRO valvontakameraa, jonka vaatimuksiin liittyvät tekniset tiedot on esitetty taulukos-
sa 3.2 ja yleiskuva 3.10.
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Kuva 3.10: Ubiquiti Networks UVC-PRO kamera

Taulukko 3.2: Ubiquiti Networks UVC-PRO kameran teknisiä tietoja [56]
Resoluutio 1920 × 1080
Kuvataajuus 30 FPS
Näkökenttä vaakasuunnassa 81◦

Dataliitäntä 10/100 Ethernet
Virtaliitäntä Ethernetin kautta PoE-tekniikalla
Toimintalämpötila −40–50 ◦C
Suojausluokitus IP67, vesi- ja pölytiivis

UVC-PRO kamera lähettää H.264 enkoodattua videokuvavirtaa Ethernet-lähiverkon yli
käyttäen RTSP/RTP-protokollaa. Tätä virtaa pystyy lukemaan suoraan OpenCV-kir-
jastolla, kunhan kirjasto on käännetty sopivan komponentin (kuten FFmpeg:n) kanssa.
UVC-PRO sisältää myös Web-käyttöliittymän, jonka kautta kameran parametreja voi-
daan säätää. Teknisissä tiedoissa mainitun 1920 × 1080 30 FPS virran lisäksi kamerasta
saadaan toinen, alaspäin skaalattu 700 × 400 10 FPS virta. Tämä on hyödyllistä siksi,
että suuremman tarkkuuden kuvavirran käsittely on laskennallisesti varsin raskasta ja
10 FPS:n kuvataajuus on riittävä järjestelmän vaatimuksiin nähden (lidarin keilaustaa-
juus on 10 Hz).

Kameran kuvan resoluution ja näkökentän laajuuden suhteesta voidaan varmistaa riit-
tävä kulmaerottelukyky yhtälöllä

α = Fh

Rh
, (3.4)

jossa α on vierekkäisten pikseleiden muodostama kulma, Fh on näkökentän kulma vaa-
kasuunnassa ja Rh on kuvan resoluutio vaakasuunnassa. Tällä yhtälöllä suuremman
tarkkuuden kuvavirralle saadaan erottelukyvyksi 0,042 ◦/px ja pienemmän tarkkuuden
virralle 0,116 ◦/px. Lidarin kulmaerottelukykyyn (0,9◦) nähden molemmilla resoluutiolla
saadaan hyvät marginaalit kohteiden erottelulle; suuremmalla tarkkuudella lidarin mit-
tausta vastaa 21 vaakapikseliä ja pienemmällä tarkkuudellakin 7 vaakapikseliä. Nämä
marginaalit ovat tärkeitä, koska kuvakennon kohinan vuoksi kohteiden reunat kuvassa
eivät ole pikselintarkkoja.

34



3.4.1 Kameran kalibrointi

Kameran kalibroinnin tarkoituksena on selvittää kamerakohtaiset parametrit, joiden pe-
rusteella voidaan määrittää riippuvuus kameran käyttämien yksiköiden (pikseleiden) ja
todellisen maailman yksiköiden (esimerkiksi millimetrien) välillä. Tämä on tarpeellista
mikäli kameran kuvan perusteella halutaan määrittää todellisessa maailmassa esiinty-
viä mittoja tai kulmia. Kameran yksiköiden ja todellisen maailman yksiköiden välillä
tapahtuvan muunnoksen määrittää kameramatriisi

K =

⎛⎜⎝αx γ u0
0 αy v0
0 0 1

⎞⎟⎠ , (3.5)

jossa (αx, αy) on kameran polttoväli ja (u0, v0) on linssin pääpiste (principal point), joka
ideaalisesti on keskellä kuvapintaa. Tällöin kuvapisteiden ja todellisten koordinaattien
välillä pätee ⎛⎜⎝x

y
w

⎞⎟⎠ = K

⎛⎜⎝X
Y
Z

⎞⎟⎠ , (3.6)

jossa kuvapisteen homogeeniset koordinaatit ovat (x, y, w), jotka vastaavat todellisia
koordinaatteja (X, Y, Z).

Pelkän kameramatriisin selvittäminen ei useimmiten ole riittävä toimenpide tarkkojen
tulosten saavuttamiseksi. Kameran ottamassa kuvassa on lisäksi aina vääristymiä, joi-
den suuruudet riippuvat kameran ja linssien rakenteesta. Vääristymien poistamiseksi tu-
lee kamerasta määrittää kameramatriisin lisäksi vääristymäkertoimet. OpenCV-kirjasto
tarjoaa työkalut vääristymäkertoimien selvittämiseen säteittäisten ja tangentiaalisten
vääristymien poistamiseksi.

Säteittäinen vääristymä esiintyy kuvissa tynnyri- tai kalansilmäilmiönä. Tällaisen vääris-
tymän voimakkuus kasvaa kameran linssin kuvakulman kasvaessa. Säteittäisvääristymän
korjaus perustuu yhtälöihin

xkorjattu = x
(
1 + k1r

2 + k2r
4 + k3r

6
)

, (3.7)

ykorjattu = y
(
1 + k1r

2 + k2r
4 + k3r

6
)

, (3.8)

joissa (x, y) on kuvapiste ja (xkorjattu, ykorjattu) on vääristymäkorjattu kuvapiste. [9]

Tangentiaalinen vääristymä puolestaan johtuu kuvapinnan ja linssien asemoinnin epä-
tarkkuudesta; linssit ja kuvapinta eivät ole täydellisen yhdensuuntaiset. Tangentiaali-
vääristymä voidaan korjata yhtälöillä

xkorjattu = x +
[
2p1xy + p2

(
r2 + 2x2

)]
, (3.9)

ykorjattu = y +
[
p1
(
r2 + 2y2

)
+ 2p2xy

]
, (3.10)
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joissa (x, y) on kuvapiste ja (xkorjattu, ykorjattu) on vääristymäkorjattu kuvapiste. [9]

Kameramatriisin määrittämisen lisäksi on siis määritettävä vääristymäkertoimien mat-
riisi, joka edellä esitettyjen korjausyhtälöiden mukaisesti on

D =
(
k1 k2 k3 p1 p2

)
. (3.11)

Näiden kahden matriisin (K ja D) selvittämiseksi, eli kameran kalibroimiseksi, on usei-
ta menetelmiä. Yleisesti käytetty menetelmä perustuu kuvien ottamiseen tunnetusta
kalibrointikappaleesta, kuten mustavalkoisesta shakkikuvioisesta pinnasta (kuva 3.11),
jonka perusteella voidaan geometrisesti ratkaista edellä mainitut tuntemattomat muut-
tujat.

Kuva 3.11: Shakkikuvioitu taso on yleisesti käytetty kalibrointikuvio [9]

OpenCV-kirjasto tarjoaa työkalut kalibroinnin suorittamiseen tällä menetelmällä. Ka-
libroinnin tuloksena saatavat matriisit ovat kamerakohtaiset eikä kalibrointia tarvit-
se suorittaa kuin kerran käytetylle kameralle. Tuloksena saadut matriisit tallennetaan
XML-tiedostoon, josta ne voidaan jatkossa ottaa suoraan käyttöön.

3.4.2 Kuvien käsittely

Värien perusteella tapahtuva luokittelu rajattiin tiettyihin avainväreihin. Lähtökohtai-
sesti kaikki pistepilvestä segmentoidut kohteet käsitellään väistettävinä esteinä, joten
luokittelun tehtäväksi jää tiettyjen sovittujen avainvärien mukaisten kohteiden merkit-
seminen ei-väistettäviksi.

Koska yksittäisellä kameralla ei saada suoraan mitattua etäisyyksiä kohteisiin, päädyt-
tiin toteuttamaan pistepilven segmenttien ja kamerassa näkyvien kohteiden sovitus toi-
siinsa kohteen äärirajojen vaakakulmien perusteella. Kameran ja lidarin ollessa samassa
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linjassa, on myös lidarin pistepilvessä näkyvän segmentin vasen ja oikea laita samassa
kulmassa kuin kameran tuottamassa kuvassa. Näitä kulmia vertaamalla pystytään ar-
vioimaan mikä segmentti vastaa mitäkin kameran kohdetta. Videokuvan prosessoinnin
tehtäväksi jää siten avainväreillä koodattujen alueiden vasemman ja oikean äärirajan
kulmien selvittäminen.

Avainväreillä koodattujen alueiden erottamiseksi kuvasta tulee aluksi poistaa säteittäiset
ja tangentiaaliset vääristymät, joka tapahtuu kalibrointivaiheessa määritettyjen kamera-
ja vääristymäkerroinmatriisien avulla. Etenkin laajakulmaisissa linsseissä vääristymät
ovat kuvan reunoilla merkittäviä ja aiheuttavat virheellisiä tuloksia mikäli kuvaa ei oi-
kaista ennen jatkokäsittelyä. Kuva 3.12 havainnollistaa voimakkaan säteittäisvääristy-
män korjauksen: todellisuudessa vaakasuorat linjat näkyvät korjatussa kuvassa vaaka-
suorina, mutta vääristyneessä kuvassa pallomaisina.

Kuva 3.12: Raakakuva (vasen) ja vääristymäkorjattu kuva

Tämän jälkeen kuva suodatetaan mediaanisuotimen läpi kuvassa olevan kohinan vähen-
tämiseksi. Mediaanisuodin on epälineaarinen digitaalinen suodin, joka perustuu jokai-
sen pikselin värin korvaamiseen ympäröivien pikseleiden värien mediaanilla. Ympäröivät
pikselit valitaan halutun kokoisella “ikkunalla”, jota liu’utetaan kuvan jokaisen pikselin
yli. Mediaanisuotimen käyttö kohinan vähentämisessä on tyypillistä, koska mediaanisuo-
din säilyttää kuvassa näkyvät kohteiden reunat paremmin kuin esimerkiksi Gaussinen
suodin. Kuvasta 3.13 käy ilmi tämä suotimien välinen eroavaisuus.

Kuva 3.13: Mediaanisuodatettu (vasen) ja Gaussisesti suodatettu kuva suurennoksilla
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Kohinan vähentämisen jälkeen kuva muunnetaan kameran tuottamasta RGB-värimal-
lista HSV-värimalliin. RGB-värimallissa jokaisen pikselin väri esitetään kolmen arvon
avulla: punaisen (red), vihreän (green) ja sinisen (blue) värin määrinä. Sekoittamalla
eri määriä näitä kolmea väriä, voidaan tuottaa eri sävyjä, värikylläisyyksiä ja kirkkauk-
sia. Värien perusteella tapahtuvan luokittelun tapauksessa HSV-värimalli on kuitenkin
hyödyllisempi. HSV-värimallissa jokaisen pikselin väri esitetään samalla tavoin kolmena
arvona: värisävynä (hue), värikylläisyytenä (saturation) ja värin määränä (value).

Kuva 3.14: RGB-värimalli (vasen) ja HSV-värimalli [46]

HSV-värimalli helpottaa merkittävästi tietyn väristen pikseleiden erottamista kuvasta.
Asettamalla avainvärin mukaan tiukat kynnysarvot värisävylle, mutta huomattavas-
ti väljemmät kynnysarvot kylläisyydelle ja värin määrälle, saadaan eroteltua avainvä-
rin mukainen alue kuvasta monenlaisissa valaistusolosuhteissa; valaistuksen kirkkauden
muutokset eivät suoraan vaikuta tuloksiin. Sen sijaan valaistuksen sävyn muutos aiheut-
taa virheellisiä tuloksia. Tällainen HSV-histogrammiin, ja etenkin sävyhistogrammiin,
perustuva suodatus vaikutti testien perusteella toimivan riittävän hyvin, joten ei kat-
sottu tarpeelliseksi tutkia esimerkiksi värikuvauksiin perustuvia menetelmiä kirjallisuus-
katsausta pidemmälle. Värisuodatuksen perusteella muodostetaan binäärikuva alueista,
jotka vastaavat suotimelle annettuja kynnysarvoja.

HSV-arvojen rajauksen vaikutus on havainnollistettu kuvassa 3.15. Kyseisessä kuvassa
mediaanisuodatetusta kuvasta on muodostettu binäärikuva, jossa ykkösiä tulee arvoista
jotka sopivat HSV-arvojen rajoihin H = 10–16◦, S = 45–100 % ja V = 45–100 %.
Käytännössä siis värisävy on rajattu tiukasti oranssiin väriin, mutta kylläisyyden ja
värin määrän puolesta hyväksytään kaikki riittävän suuret arvot. Havainnollistuksen
vuoksi alkuperäinen kuva on varjostettu binäärikuvalla, jotta oranssit alueet erottava
vaikutus on selkeämpi.
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Kuva 3.15: HSV-rajauksen havainnollistus. Suurennoksesta käy ilmi alueiden rosoisuus
ja reikäisyys.

Värisuodatuksen muodostamassa binäärikuvassa näkyvät värialueet ovat kohinan ja mui-
den epätasaisuuksien johdosta suhteellisen reikäisiä ja binäärikuvassa on yksittäisiä hy-
väksyttyjä pikseleitä ympäri kuvan. Alueiden tasaisuutta ja yhtenäisyyttä voidaan pa-
rantaa suodattamalla binäärikuva morfologisella sulkuoperaatiolla. Morfologiset operaa-
tiot perustuvat muokkauselementtiin (structuring element), joka on käsiteltävää kuvaa
huomattavasti pienempi binäärikuva, jota mediaanisuotimen tavoin liu’utetaan koko kä-
siteltävän kuvan yli. Kuvaa muokataan sen perusteella, miten muokkauselementin mää-
rittämä “maski” sopii käsiteltävässä kuvassa olevien kappaleiden sisälle.

Morfologisia perusoperaatioita ovat laajentaminen (dilation), kuluttaminen (erosion),
avaaminen (opening) ja sulkeminen (closing). Laajentamisessa käsiteltävä pikseli hyväk-
sytään, mikäli yksikin muokkauselementin pikseleistä on käsiteltävässä kuvassa olevan
kappaleen sisällä, joka kasvattaa kappaleiden kokoa. Kuluttaminen toimii päinvastoin;
pikseli hyväksytään vain jos muokkauselementti sopii kokonaan kappaleen sisälle. Nämä
perusoperaatiot on havainnollistettu kuvassa 3.16.

39



Kuva 3.16: Morfologinen kuluttaminen (keskellä) ja laajentaminen (oikea) 3 × 3 muok-
kauselementillä. Harmaalla on merkitty kuluttamisessa poistettavat pisteet
ja laajentamisessa lisättävät pisteet. [18]

Jos kuvalle suoritetaan ensin kulutusoperaatio ja sitten laajennusoperaatio, on tuloksena
avaaminen, joka kasvattaa kappaleessa olevia aukkoja. Päinvastainen operaatio on sul-
keminen. Kuvasta 3.17 nähdään, miten morfologinen sulkuoperaatio parantaa binääriku-
vassa näkyvien kappaleiden laatua yhdistämällä alueissa olevat pienet reiät alueeseen ja
tasoittamalla alueiden reunat. Kuvan sulkuoperaatio on suoritettu ympyränmuotoisella
muokkauselementillä.

Kuva 3.17: Morfologisen sulkuoperaation vaikutus binäärikuvassa oleviin alueisiin

40



Kuva 3.18: Alueiden valitseminen pikselimäärän perusteella (käsiteltävät alueet ympä-
röity mustilla kehyksillä)

Edellä kuvattujen operaatioiden tuloksena olevasta kuvasta 3.17 valitaan alueet, jotka
ovat pikselimäärältään vähintään valitun kynnysarvon kokoisia. Näiden alueiden ympä-
rille arvioidaan rajalaatikot (kuva 3.18), joiden vasemman ja oikean reunan kulmat ka-
meraan nähden ratkaistaan kameran näkökentän ja kuvan resoluution perusteella. Kos-
ka kuvasta on poistettu vääristymät, voidaan pikselin vaakakulma kameraan nähden
ratkaista soveltamalla neulanreikäkameran mallia, jolloin

αx = fh

Rw

(
Rw

2 − x
)

, (3.12)

jossa αx on kulma kamerasta tutkittavan pikselin osoittamaan kohteeseen, fh on ka-
meran näkökenttä vaakasuunnassa, Rw on kuvan vaakaresoluutio ja x on tutkittavan
pikselin vaakakoordinaatti kuvassa. Kulma αx = 0◦, kun pikseli on suoraan kameran
edessä, αx < 0◦ keskikohdan vasemmalla puolella ja αx > 0◦ keskikohdan oikealla puo-
lella. Tässä yhteydessä lasketaan ainoastaan vaakakulmat, koska käytettävä lidar tuot-
taa kaksiulotteisen pistepilven, josta ei saada pystykulmia. Pystykulmien selvittäminen
kameran kuvasta kuitenkin onnistuu samalla menetelmällä kuin vaakakulmienkin.

3.5 Polunetsintä

Estekartoissa tapahtuvaan polunetsintään on kehitetty lukuisia erilaisia algoritmejä. Ku-
ten kirjallisuuskatsauksesta kävi ilmi, monet näistä algoritmeistä perustuvat A*-algorit-
miin lisäten siihen erilaisia ominaisuuksia. Kattavan lähdemateriaalin vuoksi oli luon-
nollista tutkia A*:stä johdettujen algoritmien soveltuvuutta myös tämän järjestelmän
tarpeisiin. Lisäksi polunetsintäalgoritmin on huomioitava joitakin ominaisuuksia, jotka
ovat tämän sovelluksen kannalta oleellisia:
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• aluksen suuntakulma reitin alussa ja reitin aikana,

• aluksen rajallinen kääntymisnopeus,

• aluksen äärimitat,

• tuntematon alue kartassa esteiden ja vapaan alueen lisäksi sekä

• kartan päivittyminen anturitiedolla reitin aikana.

Aluksen suuntakulma reitin alussa ja reitin aikana sekä rajallinen kääntymisnopeus ra-
joittavat mahdollisia reittivalintoja siten, että aluksen kääntymisympyrän säde on sitä
suurempi mitä suurempi aluksen kulkunopeus on. Reittipisteet tulee valita siten, että
niiden välille muodostuva reitti on jouheva ja aluksen kuljettavissa. Kääntymisnopeus r
tietylle ympyräkaarelle voidaan ilmoittaa

r = V

R
, (3.13)

jossa V on kulkunopeus ja R on ympyrän säde. Alukselle valitaan suurin mahdollinen
kääntymisnopeus rmax, jonka perusteella reittipisteet tulee valita siten, että toteutuu

(θ1 − θ0)V d0,1 ≤ rmax, (3.14)
jossa (θ0 − θ0) on suuntakulman muutos edellisestä pisteestä käsiteltävään pisteeseen,
V on kulkunopeus ja d0,1 on etäisyys edellisestä pisteestä käsiteltävään pisteeseen. Ku-
va 3.19 havainnollistaa kulmanopeus- ja suuntarajoituksen vaikutusta polunetsintään.

Rajoittamaton reitti

Kulmanopeus- ja suuntarajoitettu reitti

Kuva 3.19: Kulmanopeuden ja suunnan rajoittaminen polunetsinnässä

Laivaympäristössä reittiä kulkeva alus on usein merkittävästi kartan ruutukokoa suu-
rempi, jolloin ei voida olettaa, että reitti olisi kuljettavissa mikäli yksittäinen käsitel-
tävä ruutu on esteetön. Tästä syystä polunetsinnän on otettava huomioon laivan mitat
reittipisteiden valinnassa. Laivan mittojen huomioimiseen on oleellista yhdistää myös
aiemmin mainittu suuntarajoite, koska laivan pituusmitta on useimmiten merkittäväs-
ti suurempi kuin leveysmitta. Lisäksi reitin seuraamisessa tapahtuvien virheiden vuoksi
mittoihin on hyvä lisätä turvamarginaalit, jotta reittiä ei muodosteta täsmälleen es-
teiden vierestä. Kuva 3.20 havainnollistaa mittojen ja turvamarginaalien huomiointia
polunetsinnässä.
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Aluksen mitat ja turvamarginaalit huomioidenIlman aluksen mittojen huomiointia

Turvamarginaali

Kuva 3.20: Aluksen mittojen ja turvamarginaalien huomiointi polunetsinnässä

Kulmanopeuden ja suunnan sekä mittojen huomiointi on toteutettu esimerkiksi FAA* [59]
ja ARC-Theta* [22] menetelmiin, jotka toimivat lähtökohtina polunetsintäalgoritmin to-
teuttamiselle tässä työssä.

Ennalta annetun karttatiedon lisäksi järjestelmän käyttämä kartta päivittyy reaaliai-
kaisesti antureista saatavien tietojen perusteella. Polunetsinnän tulee siten huomioida
vapaan ja esteellisen alueen lisäksi myös tuntematon tai vain heikosti mittauksilla var-
mennettu alue. Huomiointi tulisi toteuttaa niin, että polunetsintä ensisijaisesti suosii
varmasti vapaaksi tiedettyä aluetta, mutta mahdollistaa polunetsinnän tuntemattoman
alueen läpi tarvittaessa. A*-algoritmiin perustuvissa menetelmissä tämä voidaan toteut-
taa antamalla kartan soluille painoarvoja. Painoarvoina käytetään aiemmin kartan tie-
torakenteen yhteydessä esitettyjä solujen arvoja.

Polunetsinnän yhteydessä solujen arvojen ja polunetsinnässä käytettyjen painoarvojen
välille muodostetaan eksponentiaalinen riippuvuus, jolloin vain hieman varmasti vapaan
ruudun arvorajan yläpuolella olevien ruutujen kustannus on huomattavasti pienempi
kuin vain hieman varmasti esteellisen ruudun alla oleva arvo. Kuvassa 3.21 on esitetty
eräs mahdollinen muunnosfunktio karttasolujen arvojen ja polunetsinnän painokertoi-
mien välille. Kuvan tapauksessa alle −100 arvot käsitellään varmasti vapaana alueena
ja yli 100 arvot varmasti esteellisenä alueena. Kuvasta nähdään, että esimerkiksi täysin
tuntematon alue (karttasolun arvo nolla) saa näillä parametreilla painokertoimeksi noin
1,13.
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Kuva 3.21: Karttasolun arvon muunnos painokertoimeksi polunetsintään

Edellä esitettyjen vaatimusten ja niille muodostettujen ratkaisujen perusteella päädyt-
tiin toteuttamaan FAA* ja ARC-Theta* algoritmeihin perustuva A*-johdannaisalgorit-
mi. FAA*-algoritmin tavoin tässä työssä käytetyssä menetelmässä laajentuminen kart-
tasolun naapurisoluihin tehdään välittömiä naapurisoluja kauemmas ennalta lasketun
laajentumiskoordinaattien listan perusteella. Laajentumiseen käytetyt koordinaatit esi-
lasketaan halutulle etäisyydelle siten, että jokaiseen suuntaan laajennutaan ainoastaan
yhden kerran (lyhyimmälle etäisyydelle). Tällöin minimoidaan päällekkäisten laajentu-
misten käsittely laajentumissuuntien määrän kärsimättä. Esimerkki kolmen solun etäi-
syydelle suoritetusta laajentumissuuntien esilaskennasta on kuvassa 3.22.
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Kuva 3.22: Kolmen solun etäisyydelle esilasketut karttasolun laajentumissuunnat
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Käytettävä laajentumisetäisyys voidaan sovittaa karttaresoluution ja aluksen suurim-
man mahdollisen kääntymisnopeuden mukaan esimerkiksi jopa 10 ruudun etäisyydelle
suorituskyvyn juurikaan kärsimättä. Laajentumissuunnista hyväksytään polunetsinnäs-
sä jokaisella iteraatiolla ainoastaan solut, joihin annetulla kulkunopeudella ja käänty-
misnopeusrajoituksella on mahdollista kulkea.

Kääntymisnopeuden rajoittamisen lisäksi laajentumissuuntien valitsemisessa testataan,
että näihin suuntiin on mahdollista kulkea määritetyn kokoisella aluksella testaamalla
näkemä (line-of-sight) kyseiseen soluun. Tämä tapahtuu iteroimalla solut aluksen ääri-
mitoista (turvamarginaalit huomioiden) kohdesoluun viivarasteroinnin avulla kuvan 3.23
esittämällä tavalla.

Kuva 3.23: Solujen line-of-sight -tarkistus laajentumissuuntaan (tarkistettavat solut har-
maalla). Katkoviivoitettu alue huomioi aluksen mitat sekä turvamarginaalit.

3.5.1 Polunetsinnän testaus

Toteutettua polunetsintäalgoritmia testattiin erilaisilla pohjakartoilla, joihin lisättiin
tuntemattomia alueita, sekä todellisilla anturimittauksilla luoduilla kartoilla. Eräällä
testikartalla suoritetut polunetsinnät on esitetty kuvissa 3.24 ja 3.25.
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(a) Nopeasti kääntyvä alus,
lähtö oikealle

(b) Hitaasti kääntyvä alus,
lähtö oikealle

(c) Hitaasti kääntyvä alus,
lähtö vasemmalle

Kuva 3.24: Polunetsintöjä testikartassa kahdella eri kääntymisnopeudella ja lähtösuun-
nalla (lähtöpiste punaisella ja kohdepiste vihreällä).

(a) Todennäköinen estealue (b) Tuntematon alue (c) Pieni tuntematon alue

Kuva 3.25: Polunetsintöjä testikartassa, johon on lisätty tuntemattomia alueita (lähtö-
piste punaisella ja kohdepiste vihreällä).

Kuvan 3.24 testituloksista nähdään aluksen mittojen, kääntyvyyden ja lähtösuunnan vai-
kutus polunetsintään. Hitaammin kääntyvä alus ei pysty kulkemaan nopeammin käänty-
vän aluksen käyttämää reittiä, sillä vaadittavat käännökset eivät ole mahdollisia. Reittiin
suunnitellaan myös täyskäännös, kun lähtösuunta käännetään päinvastaiseksi.

Kuvassa 3.25 karttaan on lisätty painotettuja estealueita. Suurella todennäköisyydellä
esteeksi määritettyä aluetta vältetään, vaikka tuloksena saatava reitti olisikin pidempi
(kuva 3.25a). Tuntemattoman alueen läpi reitti kuitenkin suunnitellaan, koska alue saat-
taa yhtä todennäköisesti olla vapaata kuin esteellistä ja tarkemmat mittaukset alueelta
ratkaisevat tarpeen uudelle reittihaulle (kuva 3.25b). Täysin tuntematontakin aluetta
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kuitenkin vältetään mikäli se on mahdollista eikä merkittävästi vaikuta reittiin (ku-
va 3.25c).

3.5.2 Polun seuraaminen

Muodostetun polun seuraaminen, eli suuntaohjaussignaalin muodostaminen propulsion
ohjausjärjestelmälle, toteutettiin suuntavektorilla. Vakionopeuden tapauksessa suunta-
vektori vastaa haluttua nopeusvektoria, jonka perusteella propulsiojärjestelmän on tar-
koitus ohjata yksittäisiä propulsio- ja ohjauslaitteita suunnan saavuttamiseksi. Propul-
sion ohjausjärjestelmä on tästä työstä irrallinen ja ulkoinen järjestelmä, joten tämän
työn piirissä on ainoastaan polun seuraamiseksi muodostettava suuntavektori.

Polun seuraaminen perustuu aluksen origon ympärille määritettävään hyväksyntäsätee-
seen, jonka perusteella määritetään hyväksyntäympyrä, jonka sisällä olevat reittipisteet
on hyväksytty saavutetuiksi. Reitin seuraamisalgoritmin suorittaminen alkaa, kun po-
lunetsintä on löytänyt ensimmäistä kertaa reitin aluksen nykysijainnista kohdesijain-
tiin:

1. Etsitään aluksen origoa lähinnä oleva reittipiste P polunetsinnän tuottamien reit-
tipisteiden joukon R alusta lähtien.

2. Etsitään lähinnä origoa olevasta pisteestä P eteenpäin joukossa R, kunnes löyde-
tään ensimmäinen kääntymisnopeusrajoitteen toteuttava piste, ja asetetaan tämä
piste seuraavaksi kohdepisteeksi K. Tällöin piste K on löydetyllä reitillä laivaa
lähinnä oleva piste, jota kohti käännös on toteutettavissa.

3. Lasketaan suuntavektori aluksen sijainnista kohdepisteeseen K ja lähetetään kysei-
nen suuntavektori suuntaohjaussignaaliksi propulsion ohjausjärjestelmälle. Aluk-
sen sijaintina käytetään viimeisintä paikoitusjärjestelmältä saatua sijaintia.

4. Mikäli piste K on hyväksyntäympyrän sisällä, asetetaan origoa lähinnä olevaksi
pisteeksi P = K ja suoritetaan seuraavan kohdepisteen etsintä hyppäämällä koh-
taan 2. Muussa tapauksessa jatketaan suuntaohjausta hyppäämällä kohtaan 3.

Edellä esitettyä toimintaketjua jatketaan, kunnes määritetty kohdesijainti on hyväksyn-
täympyrän sisällä. Aina polunetsinnän päivittäessä reittipisteet uudella reitillä, suorite-
taan koko edellä esitetty toimintaketju alusta lähtien. Tällä varmistetaan, että ohjaus
tapahtuu aina viimeisimmän ja uusimman etsityn polun perusteella.

Esimääritettyjen reittipisteiden lisääminen tähän toimintaketjuun on suoraviivaista. Esi-
määritetyt reittipisteet ovat ennalta asetettuja pisteitä, joiden kautta aluksen halutaan
polunetsinnästä riippumatta kulkevan ja joiden välillä autonominen polunetsintä suori-
tetaan. Käytännössä esimääritettyjen reittipisteiden seuranta tapahtuu siten, että aktii-
visen reitin kohdesijainnin saavuttamisen jälkeen vaihdetaan kohdesijainniksi seuraava
esimääritetty reittipiste. Tämän jälkeen reitin seuranta toteutetaan aiemmin esitetyn al-
goritmin mukaisesti ja tätä jatketaan kunnes viimeinenkin esimääritetty reittipiste on
saavutettu.
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3.6 Käyttöliittymä ja hallinta

Järjestelmään toteutettiin navigointia suorittavan sovelluksen lisäksi erillinen hallinta-
sovellus. Hallintasovelluksen kautta navigointisovelluksen karttatietoja, ohjaussignaalia,
polunetsintää ja muita toimintoja voidaan seurata sekä antaa tarvittaessa komentoja
etäyhteyden yli ilman että varsinaiseen navigointia suorittavaan järjestelmään on kytket-
ty syöte- tai näyttölaitteita. Etähallinta on välttämätöntä mikäli navigointijärjestelmälle
halutaan antaa komentoja ilman että laivamallissa sijaitsevaan navigointitietokoneeseen
päästään käsiksi.

Etähallinta toteutettiin Ethernet-lähiverkkoyhteydellä hyödyntäen WebSocket-protokol-
laa, joka on TCP/IP-protokollan päällä toimiva kaksisuuntainen viestien lähetys- ja vas-
taanottoprotokolla. Kommunikaatio toteutettiin yksinkertaisella pyyntö-vastaus -peri-
aatteella; hallintasovelluksesta lähetetään jokin pyyntö tai käsky navigointisovellukselle
ja navigointisovellus puolestaan vastaa pyyntöön määritetyllä tavalla. Taulukossa 3.3 on
kuvailtu joitakin toteutettuja viestejä.

Navigointijärjestelmän tilan reaaliaikaiseen visualisointiin toteutettiin yksinkertainen
graafinen käyttöliittymä, joka hyödyntää etähallintaviestejä. Tämä sovellus tieduste-
lee navigointijärjestelmältä esimerkiksi karttaa, polunetsinnän reittipisteitä ja aluksen
tilaa tasaisin väliajoin ja esittää ne yksinkertaisessa graafisessa näkymässä. Graafinen
näkymä kartasta ja reittipisteistä on välttämätön apuväline kehitystyössä ja navigoinnin
toiminnan seuraamisessa.

Taulukko 3.3: Esimerkkejä etähallinnan viesteistä
Pyyntö Vastaus Kuvaus
map? map: M R D Pyytää viimeisimmän navigointikartan tiedot; kar-

tan mitat M, resoluutio R ja karttapisteet D.
platform? platform: M P S Pyytää aluksen tiedot; aluksen mitat M, viimei-

simmän paikan P ja viimeisimmän suuntakulman
S.

direction? direction: S Pyytää navigoinnin tuottaman viimeisimmän ta-
voitesuunnan S.

path? path: P Pyytää navigoinnin tuottaman viimeisimmän po-
lunetsinnän reittipisteet P.

pose = X Y S — Käskee navigointijärjestelmää määrittämään aluk-
sen nykyiseksi paikaksi koordinaatit X,Y ja suun-
naksi kulman S.

pause = 1/0 — Käskee navigointijärjestelmää keskeyttämään tai
jatkamaan navigointia.

clear = 1 — Käskee navigointijärjestelmää tyhjentämään ny-
kyisen kartan.
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Alukseen, antureihin, karttaan ja muihin järjestelmän osatekijöihin liittyy myös paljon
säädettäviä parametreja. Tällaisia ovat esimerkiksi aluksen mitat, aluksen kääntymisno-
peus, antureiden sijainnit aluksella, algoritmien käyttämät säätöparametrit sekä kartan
mitat ja resoluutio. Suurin osa näistä parametreista ei muutu navigoinnin aikana, joten
tällaiset parametrit kerättiin erikseen INI-muotoiseen asetustiedostoon. Asetustiedostoja
voidaan näin luoda erilaisille alus-, kartta- ja anturikonfiguraatioille.

3.7 Asennus laivamalliin ja testiympäristö

Kokonaisjärjestelmän testaamiseksi järjestelmä asennettiin laivamalliin. Laitteiston mää-
rä järjestelmässä on suhteellisen pieni, joka puolestaan mahdollistaa yksinkertaiset kyt-
kennät laitteiden välillä. Kytkennät käyvät ilmi kuvasta 3.26. Navigointitietokoneena
käytettiin noin seitsemän vuotta vanhaa HP ProBook 6550b -kannettavaa tietokonetta
(Intel Core i5–450M, 8 GB RAM), jossa käyttöjärjestelmänä oli Ubuntu Linux 16.04
ja jonka suorituskyky aiempien osamoduulien testaamisen yhteydessä vaikutti täysin
riittävältä.

Tavoitteena on, että kaikki kommunikaatio laivamallin kanssa tapahtuu langattomasti
esimerkiksi langattoman lähiverkon (WLAN) avulla. Langatonta lähiverkkoa ja akkuja
hyödyntämällä voidaan laivamallista saada täysin langaton, joka helpottaa operointia
testien aikana.

Kamera

LIDAR NavigointitietokoneLIDAR-kehitysalusta

Ethernet-kytkin (PoE)

USB

Ethernet

Ethernet (PoE)

Sisäpaikoitusjärjestelmä Hallintatietokone

WLAN WLAN

Ethernet

Sisäpaikoitusjärjestelmän
kamerat

Virtalähde

Kuva 3.26: Laitteiston kytkennät

Kamera ja lidar asennettiin laivamalliin rakentamalla teräspeltinen kehikko, jonka avul-
la saatiin lidarille esteetön näkökenttä ja kameran kuvapinta suurinpiirtein lidarin kes-
kelle. Tällöin lidarista ja kamerasta saatavat kulma-arvot ovat helposti vertailtavissa
ilman muunnoksia. Tämän jälkeen kehikko antureineen asennettiin laivamallin keulaan
(kuva 3.27). Muu laitteisto sijoitettiin laivamallin keskiosaan.
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(a)

(b)

(c)

Kuva 3.27: Anturit laivamallin keulassa: lidar (a) on asennettu kameran (b) päälle si-
ten, että kameran kuvapinta on suurinpiirtein lidarin keskellä. Kuvassa myös
sisäpaikannusjärjestelmän heijastinpalloja (c).

Lopullisena testiympäristönä oli alunperin tarkoitus käyttää testiallasta. Tästä työstä
riippumattomista syistä suunniteltuja propulsiolaitteita ei työn testausvaiheessa ollut
mahdollista käyttää, joten alkuperäistä testaussuunnitelmaa jouduttiin hieman muut-
tamaan. Propulsiolaitteiden puuttuessa testien suorittaminen altaassa ei juurikaan toisi
tuloksiin lisäarvoa vaan päinvastoin hankaloittaisi esimerkiksi aluksen liikuttelua mer-
kittävästi. Testiympäristö päädyttiin rakentamaan altaan ulkopuolelle siten, että työn
kannalta oleelliset testauksen kohteet tulisivat kuitenkin huomioitua. Tässä yhteydessä
myös kuvassa 3.26 esitetty virtalähde korvattiin alukseen vedetyllä virtakaapelilla, koska
sen käytölle ei ollut enää mitään estettä.

Testiympäristön suunnittelussa lähtökohtina käytettiin työlle määritettyjä tavoitteita
(luku 1.3) ja rajauksia (luku 1.4). Näiden perusteella pyrittiin muodostamaan testiym-
päristö, jolla voitaisiin todeta ainakin seuraavat toiminnallisuudet:

• Lidar paikantaa kohteita ja lisää kohteet estekarttaan.

• Kamera onnistuu luokittelemaan lidarin paikantamia kohteita värin perusteella ja
toimimaan luokitukselle annetun toiminnallisuuden mukaisesti.

• Aluksen paikka ja suunta päivittyvät käytössä olevan sisäpaikannusjärjestelmän
avulla.

• Antureiden paikat ja nollasuunnat päivittyvät aluksen paikan ja suunnan muut-
tuessa.

• Aluksen liike yhdessä antureiden mittausten kanssa muodostaa kokonaisuutena
järkevän estekartan, jossa useilla mittauksilla todetut esteet ovat selvästi esitetty.
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• Polunetsintä onnistuu muodostamaan kuljettavissa olevan reitin ennalta määrät-
tyyn sijaintiin tuntemattomassa ympäristössä ainoastaan antureilla muodostetun
estekartan avulla.

• Alus saadaan päätepisteeseen ilman törmäyksiä seuraamalla ainoastaan järjestel-
män muodostamaa suuntaohjaustietoa.

• Järjestelmä toimii vakaasti eikä esimerkiksi pysähdy selittämättömien virheiden
vuoksi.

Kaikki edellä mainituista toiminnallisuuksista voidaan suhteellisen hyvin testata myös
altaan ulkopuolella (ilman DP-ohjausjärjestelmää) liikuttamalla alusta käsin navigointi-
järjestelmän antaman ohjaussuunnan mukaisesti. Tätä varten alus asetettiin pyörällisten
telineiden varaan, sisäpaikannusjärjestelmä sijoiteltiin avoimeen tilaan ja aluksen ja va-
litun kohdesijainnin välille aseteltiin lidarille näkyviä esteitä. Esteiden sijoittelu käy ilmi
kuvasta 3.28. Navigoinnin kohdesijainti asetettiin esteiden taakse kuvassa 3.29 näkyvään
paikkaan.

Esteet aseteltiin peräkkäin, jotta lidar näkee ensin ainoastaan etummaisen esteen ja kar-
tan päivittyminen toisella esteellä tapahtuu vasta lidarin ohitettua ensimmäisen esteen.
Tällä saadaan testattua kartan ja polunetsinnän päivittyminen.

Sisäpaikannusjärjestelmän kamerat aseteltiin siten, että käytössä olevalla neljän kame-
ran järjestelmällä saatiin testialueelle riittävä peitto. Kameroiden sijoittelu suhteessa
laivamallin alkusijaintiin käy ilmi kuvasta 3.30.

Kuva 3.28: Testiympäristön esteitä
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(a)

(b)

Kuva 3.29: Testeissä käytetty kohdesijainti (a) ja kaksi sisäpaikannusjärjestelmän kame-
raa (b)

Kuva 3.30: Sisäpaikannusjärjestelmän kameroiden sijoittelu (laivamalli alkusijainnis-
saan)
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(a)

Kuva 3.31: Kohteiden luokittelun testaamiseksi lisätty oranssi kohde (a), joka tulee luo-
kitella ei-väistettäväksi

Kuvissa näkyvien valkoisten esteiden avulla saadaan testattua lidarin muodostama kart-
ta sekä reitin etsiminen muuttuvassa kartassa, mutta näiden lisäksi tulee testata myös
yksinkertaista kohteiden luokittelua kamerasta saadun videokuvan perusteella. Luokitte-
lun testaamiseksi oletetulle reitille lisättiin oranssi taulumainen kohde (kuva 3.31).

Oranssille kohteelle määritettiin toiminta siten, että tällaista kohdetta ei merkitä kartas-
sa esteeksi. Sen sijaan säteet lidarista oranssiin kohteeseen merkitään varmasti vapaaksi
väyläksi (eli oranssia kohdetta ei väistetä). Tämä on vain eräs vaihtoehto toimenpiteistä,
joita luokitteluun voidaan liittää. Luokittelun testauksessa ei-väistettävä este on kuiten-
kin käytännöllinen, sillä näin saadaan estekarttaan selkeä tulos mikäli kohteen luokittelu
toimii oikein.

Testinavigoinnit rakennetussa testiympäristössä suoritettiin seuraavasti:

1. Määritetään järjestelmän parametrit asetustiedostoon ja käynnistetään järjestel-
mä.

2. Yhdistetään hallintatietokoneella navigointijärjestelmään.

3. Asetetaan järjestelmä tauko-tilaan ja käsketään kartan tyhjennys.

4. Syötetään aluksen sijainti ja suunta sisäpaikoitusjärjestelmästä navigointijärjestel-
mään.

5. Käsketään järjestelmä pois tauko-tilasta muutaman sekunnin ajaksi, jolloin järjes-
telmä päivittää kartan ym. nykyisessä sijainnissaan.

6. Asetetaan järjestelmä takaisin tauko-tilaan.

7. Tarkistetaan navigointijärjestelmän antama suuntaohjaustieto ja siirretään alusta
käsin hieman järjestelmän antamaan suuntaan.

8. Hypätään takaisin kohtaan 4.
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Tätä toimintaketjua toteutettiin siihen asti, kunnes navigointijärjestelmä ilmoitti että
kohdesijainti on saavutettu. Toiminnan aikana järjestelmä asetettiin tallentamaan auto-
maattisesti kartan, aluksen sijainnin ja suunnan, reittipisteet ja suuntaohjaustiedon tie-
dostoihin aikaleimojen kera, jotta tulokset saatiin kerättyä talteen. Tuloksia on esitetty
luvussa 4 ja tulosten arviointi luvussa 5.
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4 Tulokset

Kokonaisjärjestelmällä suoritettiin rakennetussa testiympäristössä järjestelmän para-
metrien säätämisen jälkeen kaksi tallennettua testiajoa. Testiajoista tallennettiin au-
tomaattisesti sekunnin välein kartan sisältö, aluksen paikka ja suunta, löydetyn reitin
reittipisteet sekä navigoinnin toivoma suunta. Tässä luvussa tehdään katsaus näihin
testiajoista tallennettuihin tuloksiin.

Testiympäristössä aluksen lähtöpaikka laitettiin kartan oikealle puolelle ja kohdesijain-
niksi asetettiin kartan vasemman puolen ylälaita. Ensimmäisessä testiajossa mukana ei
ollut lainkaan videokameran kautta tapahtuvaa luokittelua (kuvan 3.31 oranssia taulua).
Ensimmäisen testiajon aikana muodostetut kartat on esitetty kuvassa 4.1.

Ensimmäisen testiajon aikana huomattiin, että kohdesijainti määritettiin liian lähelle
testiympäristön seinää, jolloin polunetsinnällä oli luonnollisesti vaikeuksia löytää koh-
teeseen reittiä; kohteeseen pääseminen olisi välttämättäkin aiheuttanut aluksen keulan
osumisen seinään. Toista testiä varten kohdesijainti valittiin puoli metriä kauemmaksi
seinästä ja lisättiin kuvassa 3.31 näkyvä oranssi ei-väistettävä kohde luokittelun testaa-
miseksi. Lisäksi kartan vaimentumista pienennettiin testiasetelmasta johtuvan mittaus-
ten epäjatkuvuuden vuoksi, jotta aiemmat mittaukset pysyvät kartassa pidempään. Toi-
sen testiajon aikana muodostetut kartat on esitetty kuvassa 4.2. Lidarin muodostamien
estealueiden minimipaksuuksia kasvatettiin kesken toisen testiajon.

Kartan ja löydetyn reitin päivittyminen uuden anturitiedon perusteella käy ilmi kuvas-
ta 4.3. Polunetsintä toimi tässä tilanteessa toivotulla tavalla ja uuden esteen löydyttyä
korjasi aiemman, suoraviivaisemman reittivalinnan kiertämään molemmat esteet. Ku-
vasta käy ilmi myös kohteiden luokittelun toiminta: ei-väistettäväksi luokiteltu kohde
selvästi näkyy kartassa, mutta esteen sijaan se on merkitty täysin vapaaksi alueeksi.
Kohteiden luokittelun voidaan siis todeta toimivan halutulla tavalla. Kuvaan 4.3 on lii-
tetty laivan keulassa olevasta kamerasta saadut kuvat, joista kuvantunnistus on tehty.
Kuvista tunnistettujen alueiden ja lidarin segmenttien yhdistäminen mahdollistaa esteen
jättämisen pois kartasta halutulla tavalla.

Koska tässä testitapauksessa ei-väistettävä kohde pysyi sopivasti kameran näkökentässä
sen ylitykseen asti (kuvasta 4.2 käy ilmi, ettei kohde muutu missään vaiheessa esteeksi),
ei kohteen poistuminen näkökentästä aiheuttanut virheellistä estettä karttaan missään
vaiheessa. Käytännössä joustavampaa olisi, että aluksessa olisi useita kameroita eri suun-
tiin, jotta kuvantunnistusta voitaisiin tehdä segmenttejä vasten ympäri aluksen.

Huomattavaa on myös, että polunetsinnän toisen testiajon aikana kesti lähes poikkeuk-
setta alle sekunnin per etsintäkerta, joten algoritmi on hyvinkin käyttökelpoinen myös
reaaliaikaisessa sovelluksessa. Ensimmäisestä testiajosta järkeviä polunetsintätuloksia
saatiin ainoastaan alkupuolelta matkaa, koska kohdesijainti oli valittu virheellisesti. Li-
sää toisesta testiajosta poimittuja reittejä on esitetty kuvassa 4.4. Tässä kuvassa näkyy
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myös kesken testin muutettu lidarin heijastuksen vähimmäispaksuus kartassa. Lisäksi
kuvasta käy ilmi karttarakenteen toiminta sekä mittauksien vaimentuminen ajan funk-
tiona. Muodostuneesta kartasta nähdään selvästi reitillä olleet esteet sekä edellisten
mittausten vapaaksi määrittämät alueet, jotka edelleen ovat kartassa painoarvoltaan
helppokulkuisempia kuin täysin tuntematon alue (50 % harmaa).
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Kuva 4.1: Ensimmäisen testiajon aikana muodostetut kartat. Kuvat etenevät vasemmas-
ta yläkulmasta oikealle ja alas. Varmuus ruudun esteellisyydestä on värikoo-
dattu: valkoinen on täysin vapaa ja musta on varma este. Aluksen alku- ja
loppusijainnit korostettuna.
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Kuva 4.2: Toisen testiajon aikana muodostetut kartat. Kuvat etenevät vasemmasta ylä-
kulmasta oikealle ja alas. Varmuus ruudun esteellisyydestä on värikoodattu:
valkoinen on täysin vapaa ja musta on varma este. Aluksen alku- ja loppusi-
jainnit korostettuna.
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(a)

(c)

(b)

(c)

Kuva 4.3: Aluksi lidar näkee ainoastaan etummaisen esteen (a), mutta aluksen edet-
tyä myös toinen este (b) ilmestyy kartalle. Polunetsinnän suunnittelema reit-
ti katkoviivalla. Ei-väistettäväksi luokiteltu este näkyy vapaana alueena (c).
Alemmat kuvat ovat vastaavat näkymät kameralta laivan keulassa.

Kuva 4.4: Polunetsinnän muodostamia reittejä toisesta testiajosta sekä esteiden varmen-
tuminen useilla mittauksilla.
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5 Arviointi

Työssä toteutetun ja testatun järjestelmän arviointi on luonnollista aloittaa kertaamal-
la työn päätavoitteet. Tavoitteena oli kehittää laivamallikäyttöön kohteita paikantava
ja luokitteleva järjestelmä, joka toteuttaa reaktiivisen esteiden väistämisen periaatteen.
Järjestelmän oli tarkoitus pystyä kartoittamaan ympäristöään ja suorittamaan polunet-
sintää siten, että se pystyy navigoimaan esiasetettujen reittipisteiden väliset matkat väis-
täen mahdollisia esteitä. Järjestelmän ulostulona on suuntaohjaustieto, joka toimitetaan
ulkoiseen propulsion ohjausjärjestelmään.

Kokonaisuutena järjestelmä toteuttaa sille annetut tavoitteet työn rajausten puitteis-
sa varsin hyvin. Testiympäristön rakentamisen yhteydessä (luvussa 3.7) listattiin omi-
naisuuksia, jotka tulisi testata ja joiden tulisi toteutua, jotta järjestelmä olisi työn ta-
voitteiden ja rajauksien mukainen. Pohditaan seuraavaksi järjestelmän toimivuutta ja
kehitysideoita näiden tekijöiden pohjalta.

Estekarttaan perustuvan ympäristön kartoituksen järjestelmä toteuttaa erittäin hyvin.
Valittu lidar toimii lähietäisyydellä olevia kohteita vasten jopa hieman odotettua pa-
remmin ja esteet lisäytyvät karttaan muodostaen järkeviä vapaita ja esteellisiä alueita.
Toteutettu rasterointimenetelmä, jolla lidarin mittaukset siirretään karttaan, huomioi
lidarin kulma- ja etäisyysepävarmuudet.

Toteutettu karttarakenne mahdollistaa kartan vaimentumisen, useiden mittausten te-
hokkaan yhdistämisen sekä mittausten epätarkkuuksien sovittamisen laitteiden mukai-
sesti. Tietorakenne yhdistää ominaisuuksia useista aiemmista tutkimuksista ja mahdol-
listaa siten esteellisyystiedon lisäksi epävarmuuden tallentamisen. Lisäksi etumerkillisen
tietotyypin käyttö mahdollistaa erittäin tehokkaan karttojen yhdistämisen esimerkiksi
sensorifuusion toteuttamiseksi useilla kartoittavilla antureilla. Testiajon loppukartasta
(kuva 5.1) käy ilmi testiympäristön keskellä olevien esteiden muodostuminen selkeiksi
estealueiksi testiajon edetessä sekä vanhojen mittausten vaimentuminen.
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Kuva 5.1: Kartta aluksen ollessa toisen testiajon kohdepisteessä

Kohteiden paikannuksessa kuitenkin huomattiin myös joitakin heikkouksia. Käytetty li-
dar on pienitehoinen, joka aiheuttaa ongelmia etenkin pidemmillä etäisyyksillä ja huo-
nosti heijastavia kappaleita vasten. Tästä puolestaan seuraa estekarttaan paljon tunte-
mattomia alueita. Tämä tekijä tosin huomioitiin estekartan kustannusfunktiossa mää-
rittämällä täysin tuntemattomalle alueelle huomattavan pieni kustannus. Täyden mit-
takaavan ympäristökin koostuu suurelta osin laajoista tuntemattomista alueista. Kak-
siulotteisessa tasossa tapahtuva keilaus karsii myös kartoitusmahdollisuuksia ja jatkossa
olisikin syytä tutkia enemmän kolmiulotteisia lidar-laitteita tai vaihtoehtoisesti karkean
kolmiulotteisen pistekartan muodostamista suorittamalla tasomittaus usealla eri kallis-
tuskulmalla. Kehitetyllä karttarakenteella voidaan tehokkaasti yhdistää myös useiden
kaksiulotteisten antureiden mittauksia.

Kohteiden paikantamisen lisäksi eräs työn tavoite oli mahdollistaa kohteiden luokittelu
niiden värien perusteella. Käytetty menetelmä vaatii tarkkaan valitut HSV-arvot, joiden
mukaan videokuvaa suodatetaan. Raja-arvojen hakeminen on jokseenkin epäkäytännöl-
listä ja luokittelu saattaa epäonnistua esimerkiksi valaistuksen värisävyn muuttuessa.
Sopivilla raja-arvoilla luokittelu kuitenkin toimii hyvin ja yhdessä RBNN-segmentoin-
nin kanssa luokittelu täsmääntyi mitattuihin pisteisiin erittäin hyvin. RBNN-menetel-
män todettiin soveltuvan hyvin myös kaksiulotteisiin pistepilviin siitä huolimatta, että
menetelmä on alkuperäisessä tutkimuksessa kehitetty kolmiulotteisille pistepilville. Koh-
teiden luokittelukriteeriksi päätettiin värisävy työmäärän rajoittamisen vuoksi ja jatko-
kehitys onkin mielekästä suunnata piirteisiin perustuvaan luokitteluun, joka on etenkin
täysmittakaavassa huomattavasti pelkkiä värisävyjä monipuolisempi menetelmä.

Aluksen paikan ja suunnan määrittäminen sisäpaikannusjärjestelmällä toimi hyvin. Käy-
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tetty sisäpaikannusjärjestelmä on ollut käytössä jo aiemmin mallitestien yhteydessä ja
todettu toimivaksi. Hallissa tehtyjen testien yhteydessä rajoittavaksi tekijäksi huomat-
tiin lähinnä käytettävissä olevien kameroiden määrä ja kuvakulma, jotka puolestaan
rajoittavat testialueen pinta-alaa. Allasympäristössä tämä rajoite on osittain kierretty
siten, että koko kamera-asetelmaa siirretään mittausten aikana. Paikannusjärjestelmän
tarkkuus on tällaiseen käyttötarkoitukseen enemmän kuin riittävä. Toteutettu järjestel-
mä mahdollistaa myös antureiden vapaan sijoittelun laivamallin origon suhteen, jolloin
antureista tulleet mittaukset muuntuvat karttaan oikein sisäpaikannusjärjestelmältä lai-
vamallille saatujen paikka- ja suuntatietojen mukaisesti.

Toteutettu polunetsintäalgoritmi toimi enimmäkseen odotetulla tavalla muutamia kehi-
tyskohtia lukuunottamatta. Mikäli reitti kohteeseen ylipäätään oli löydettävissä, tapah-
tui reittihaku nopeasti (korkeintaan kaksi sekuntia per haku) ja reitti noudatti sille an-
nettuja vaatimuksia aluksen mittojen, varoetäisyyksien, kääntymisnopeusrajoitteen sekä
törmäysten välttämisen suhteen. Kehitetty A*-menetelmän variantti yhdistelee useiden
aiemmin kehitettyjen varianttien, kuten FAA*:n ja ARC-Theta*:n, ominaisuuksia.

Pieniä puutteita huomattiin line-of-sight -tarkistuksessa (luku 3.5, kuva 3.20), jolla tar-
kistetaan esteettömyys kahden karttasolun välillä. LOS-algoritmi ei optimointisyistä tar-
kista jokaista mahdollista karttasolua tarkistettavasta alueesta, jolloin yksittäiset esteel-
liset solut saattavat jäädä huomaamatta alueen sisältä. Puute korjattiin muuttamalla
esteiden minimipaksuutta hieman suuremmaksi niiden karttarasteroinnin yhteydessä.
Ongelman esiintyvyys riippuu tämän lisäksi käytetyn kartan resoluutiosta ja polunet-
sinnän askelluksen maksimipituudesta. Jatkossa voi olla aiheellista tarpeen mukaan ke-
hittää LOS-algoritmin tarkkuutta.

Polunetsintäalgoritmi ei myöskään toistaiseksi rajoita aluksen asentoa kohdesijainnissa.
Tämä puute käy ilmi kuvasta 4.3, jossa aluksen saapumiskulma kohdesijaintiin muut-
tuu reitin päivittyessä. Kulmanopeusrajoitteet sekä aluksen koko tietysti vaativat, että
ratkaistu reitti on aluksella toteutettavissa, mutta ennalta määritettyä saapumiskulmaa
ei järjestelmään tällä hetkellä voi asettaa. Tämä on selkeä jatkokehitysidea, jonka to-
teuttamista esimerkiksi Dubinin käyrillä (Dubin’s Curve) voisi pohtia lähteen [22] mu-
kaisesti. Toisaalta kehitetty menetelmä ei vaadi Dubinin käyrien käyttöä lähtösuunnan
huomioimiseen, kuten esimerkiksi ARC-Theta*:ssä.

Toinen kehitysehdotus polunetsintään on vakionopeudella ajamisesta luopuminen ja
muuttuvien ajonopeuksien, ja siten muuttuvien kääntymisnopeuksien, toteuttaminen.
Muuttuvien ajonopeuksien avulla voitaisiin toteuttaa myös peruuttaminen ja jopa pai-
kallaan kääntyminen niille aluksille, joilla se on mahdollista.

Navigointiohjelmisto toimi kokonaisuutena vakaasti eikä testauksien aikana kertaakaan
pysähtynyt odottamattomasti virheiden tai poikkeuksien vuoksi. Myös etähallinta toimi
odotetulla tavalla. Navigointitietokoneen suorituskyky riitti järjestelmälle testitapauk-
sessa hyvin huolimatta siitä, että kyseessä ei ollut erityisen tehokas tietokonekokoonpa-
no. Tällöin järjestelmässä on marginaalia laskentakyvyn suhteen myös monimutkaisem-
pien ja monipuolisempien algoritmien jatkokehitykselle.
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Jatkuva ja reaaliaikainen reitin seuranta altaassa moottoripropulsion kanssa jäi propul-
siolaitteiston ongelmien vuoksi tässä työssä testaamatta. Käytännössä reitin seuranta
todettiin toimivaksi esitetyllä testiympäristöllä sekä simuloiduilla testitapauksilla. Mo-
lemmilla testaustavoilla ohjaussuuntasignaali päivittyi loogisella tavalla jouhevasti reit-
tipisteestä toiseen. Jatkossa järjestelmää on tarkoitus testata myös moottoripropulsion
kanssa.
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6 Yhteenveto

Työn tavoitteena oli toteuttaa laivamalliympäristöön reaktiivisesti esteitä välttävä oh-
jausjärjestelmä, joka kykenee navigoimaan tuntemattoman ympäristön läpi esiasetet-
tuihin sijainteihin ilman törmäyksiä. Järjestelmän tulee siten kartoittaa ympäristöään,
luokitella kohteita tarpeen mukaan, etsiä muodostetun kartan perusteella reitti seuraa-
vaan kohdesijaintiin ja muodostaa reitin seuraamiseksi tarvittava suuntaohjaussignaali
ulkoiselle propulsiojärjestelmälle.

Järjestelmän suunnittelun alussa perehdyttiin kirjallisuuskatsauksen muodossa mene-
telmiin, joita vastaavanlaisten järjestelmien yhteydessä on aiemmin käytetty. Näihin
kuuluivat esimerkiksi ympäristön kartoitusmenetelmät erilaisilla anturoinneilla ja tieto-
rakenteilla, kohteiden luokittelumenetelmät, kartoituksessa muodostettavan pistepilven
käsittely sekä reitin suunnittelussa käytettävät algoritmit. Tämän kirjallisuuskatsauksen
perusteella valittiin tässä järjestelmässä käytettävät laitteet ja algoritmit.

Aluksen paikan ja liiketilan määrittäminen päädyttiin toteuttamaan mallilaboratoriossa
jo käytössä olevalla kamerajärjestelmällä, jonka käytöstä, tarkkuudesta ja ominaisuuk-
sista laboratorion työntekijöillä oli hyvä käsitys jo ennakkoon. Lisäksi järjestelmä vastaa
riittävällä tarkkuudella täydessä mittakaavassa käytettäviä satelliittipaikannusjärjestel-
miä.

Ympäristön kartoittaminen päädyttiin toteuttamaan optisella laser-tutkalla eli lidar-an-
turilla. Lidarina käytettiin Slamtecin valmistamaa pientä RPLIDAR A2 -anturia. Kartan
tietorakenteena käytettiin diskreetteihin soluihin perustuvaa estekarttaa, jossa solujen
arvot kuvaavat solussa olevan esteen todennäköisyyttä. Solujen arvoalue ja tietotyyp-
pi valittiin siten, että eri mittauksista muodostettuja karttoja voidaan helposti laskea
yhteen kokonaiskartan muodostamiseksi. Lidarin mittaamat pisteet rasteroitiin kart-
taan viivarasterointimenetelmällä, joka huomioi lidarin teknisissä tiedoissa ilmoitetut
etäisyys- ja kulmavirheet.

Kohteiden luokittelua varten lidarin pistepilvi käsiteltiin segmentoimalla. Segmentoin-
tiin käytettiin RBNN-menetelmää, joka muokattiin toimimaan kaksiulotteisella pistepil-
vellä. Kohteiden värien mukaan toteutettavaa luokittelua varten valittiin käyttötarkoi-
tukseen sopiva kamera, tässä tapauksessa Ubiquiti Networksin valmistama UVC-PRO,
joka täytti kameralta vaaditut kriteerit. Kamera kalibroitiin ja kuvien käsittelemiseen
muodostettiin algoritmi, jossa kuvaa eri tavoin suodattamalla saadaan erotettua halut-
tujen avainvärien mukaiset alueet kuvasta. Vertaamalla kuvasta löydettyjen alueiden ja
pistepilvestä muodostettujen segmenttien äärilaitojen kulma-arvoja voidaan päätellä mi-
kä segmentti vastaa mitäkin värialuetta. Tämän perusteella voidaan pistesegmentteihin
kohdistaa erilaisia toimenpiteitä.

Polunetsinnässä päädyttiin käyttämään A*-algoritmistä kehitettyä algoritmiä, joka pel-
kän reitin etsinnän lisäksi huomioi aluksen alkusuunnan, suurimman mahdollisen kään-
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tymisnopeuden sekä aluksen mitat ja niihin lisättävät turvamarginaalit. Lisäksi algorit-
mi huomioi kartassa olevat esteellisyysarvot painotuksina siten, että se välttää mahdol-
lisuuksien mukaan alueita, joiden esteellisyydestä on vähän tai ei lainkaan tietoa.

Navigointijärjestelmän lisäksi toteutettiin etähallintasovellus, jolla pystytään hakemaan
tietoa navigointitietokoneelta tai ohjaamaan navigointia erilaisilla käskyillä.

Toteutettuja osajärjestelmiä testattiin yksinkertaisilla simuloiduilla tapauksilla. Koko-
naisjärjestelmän lopputestausta varten rakennettiin testiympäristö, joka huomioi järjes-
telmältä vaaditut ominaisuudet. Testiympäristössä suoritettujen testien tuloksien perus-
teella järjestelmä suoriutuu sille annetuista vaatimuksista varsin hyvin.

Lidarin mittauksista rasteroitu estekartta huomioi lidarin kulma- ja etäisyysepätarkkuu-
det hyvin ja kartan päivittäminen sekä mittausten yhdistäminen kartan tietorakenteella
on tehokasta. Rasteroinnin lisäksi pistepilven segmentointi RBNN-menetelmällä koh-
teiden luokittelemiseksi toimi hyvin. HSV-värimallin hyödyntäminen avainvärialueiden
poimimiseen videokuvasta on yksinkertainen ja toimiva menetelmä, mutta luonnollisesti
käyttökelpoisuudeltaan piirteiden tunnistusta huomattavasti rajoittuneempi. Kehitet-
ty polunetsintäalgoritmi yhdistelee onnistuneesti aiemmissa tutkimuksissa kehitettyjen
menetelmien ominaisuuksia. Tuloksena on monipuolinen, mutta silti suorituskykyinen
algoritmi.

Kokonaisuutena toteutettu järjestelmä luo monipuolisen jatkokehitysalustan autonomi-
sen laivatekniikan jatkotutkimukselle malliympäristössä. Toteutetut ratkaisut mahdol-
listavat esimerkiksi kartoituksessa vaadittavan sensorifuusion tutkimisen, erilaisten kar-
toittamiseen ja luokitteluun käytettävien antureiden testaamisen sekä polunetsinnän
vaatimuksien ja haasteiden selvittämisen.
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