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نحوه . است توجه واقع شده مورد (SLAM)يابي و توليد نقشه همزمان  در حل مسئله مكان EKFدر اين مقاله مسئله سازگاري فيلتر  – دهيچك
براي تحليل با در نظر داشتن قضاياي رياضي ارائه شده در ديدگاه تئوري . بررسي شده استاز ديدگاه تئوري و عملي محاسبه سازگاري فيلتر 

 لتر معرفي شده استبراي استفاده از نتايج قضايا براي تحليل سازگاري في كوازيانس نموداري با عنوان نقشه سازگاري ،EKF-SLAMسازگاري 
كه عموما براي بررسي سازگاري مبتني بر  NEESنيز روش براي ديدگاه عملي  .همچنين عبارت كلي ضريب ناسازگار كننده فيلتر بدست آمده

ظر پيشنهاد شده و با در ن EKF-SLAMسپس يك روش جديد براي حل مسئله . شود توضيح داده شده است سازي مورد استفاده واقع مي شبيه
است كه روش پيشنهادي براي حالتي كه حسگر نصب شده بر روي ربات از نوع  شده عملي مطرح شده نشان داده گرفتن  هر دو ديدگاه تئوري و

در . ، در حين اينكه هزينه محاسباتي كمتري دارد از سازگاري بيشتري در فرايند تخمين برخوردار است.است )Bearing-Range(فاصله- جهت
  .كند هم كاركرد روش پيشنهادي مورد بررسي واقع شده كه صحت ادعاهاي مربوطه را تاييد ميبخش نتايج 

 EKF، سازگاري فيلترEKF-SLAM - كليد واژه

  مقدمه
 Simultaneousيـابي و توليـد نقشـه همزمـان      مسئله مكان

Localization and Mapping (SLAM)     از مسـائل مـورد عالقـه
هاي مختلفـي بـراي حـل     وشر. هاي متحرك است محققين ربات

شده كه يكي ازپر استفاده ترين ايـن   تا كنون ارائه SLAMمسئله 
در . اسـت  (EKF)ها استفاده از فيلتـر كـالمن توسـعه يافتـه     روش

معادالت مشاهده و حركـت بـا    EKF-SLAM به الگوريتم مرسوم
استفاده از بسط سري تيلور مرتبه اول حول تخمين بردار حالـت  

هاي موجود بـراي همگرايـي    اثبات .شوند يسازي م سيستم خطي
ــادالت سيســتم را خطــي فــرض   SLAMالگــوريتم  ــدا مع در ابت

نيز  [2]تعميم اثبات همگرايي براي حالت غير خطي. [1]كردند مي
ــا ايــن فــرض انجــام مــي اي مربوطــه در هــ شــود كــه ژاكــوبين ب

گيـرد كـه    ازي حول بردار حالت واقعي سيستم انجام مـي س خطي
بنابراين كامال محتمـل اسـت   . موما درست نيستچنين فرضي ع

  .در عمل ناسازگار عمل كند EKFكه 
اولـين بـار    SLAMمسئله ناسازگاري فيلتر در حل مسـئله   

داد  نشان مي [3]سازي در  نتايج شبيه. مورد توجه واقع شد [3]در
بـار   كه برخالف انتظار اگر يك ربات ساكن فقط يك ويژگـي را  

گيـري ربـات بـه     ن عدم قطعيت تخمين جهتمشاهده كند، ميزا
بعـد از آن مشـكل ناسـازگاري فيلتـر در     . يابـد  مرور كـاهش مـي  

اي مربـوط  ه تئوري  [2]به صورت عملي گزارش شد و در [4,5,6]
  .به سازگاري و همگرايي براي حالت غيرخطي گسترش داده شد

ايي توسـط  هـ  براي جبران نقيصـه ناسـازگاري تـاكنون روش   
يـك روش جديـد    [7]به عنوان مثال در. شده است محققين ارائه

ارائه شده كه در آن موقعيت اوليه ربات به عنوان مختصات مرجع 
شود و بردار حالت ربات با عدم قطعيت صفر بـه   در نظر گرفته مي
محاسبه مكان واقعي ربات در هـر مرحلـه   . شود آن مقداردهي مي
توسـط فيلتـر    گيرد كـه ميـزان جابجـايي آن    ميبعد از آن انجام 

ــده ــين زده ش ــان داده    [8,9] در. تخم ــي نش ــورت تحليل ــه ص ب
هاي معادالت مشـاهده و حركـت بـه     است كه وقتي ژاكوبين شده

ازاي آخرين تخمـين موجـود از بـردار حالـت سيسـتم محاسـبه       
پذير بزرگتر از ابعاد زيـر فضـاي    شود، ابعاد زير فضاي مشاهده مي

در نتيجـه واريـانس   . اسـت پذير سيستم غيرخطي واقعي  مشاهده
سازي شده در امتداد بعضي از ابعـاد فضـاي حالـت     سيستم خطي

يابد و اين در حالي است كه در واقع در آن امتداد هيچ  كاهش مي
. اطالعي كه بتوانـد چنـين كاهشـي را باعـث شـود وجـود نـدارد       

كه سيستم  هستندبه نحوي  [10,11] در هاي پيشنهاد شده روش
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و در نتيجـه بـا    كننـد  مـي يستم مشاهده پذير را تبديل به يك س
هاي بهتـري از   جواب [12]توجه به قضاياي همگرايي فيلتر كالمن
  . دهند مينظر پايداري فيلتر براي تخمين بدست 

 قضاياي از نتايج در مقاله حاضر براي اولين بار سعي شده تا 
به صورت كاربردي بـراي تحليـل روش تخمـين     [2] مطروحه در

از طرف ديگر از آنحـا كـه قضـاياي مربوطـه فقـط      . شوداستفاده 
كننـد از روش   حصول يك شرط از شروط سازگاري را تضمين مي

NEES     نيز به عنوان ابزار كمكي بـراي تحليـل روش پيشـنهادي
  .است استفاده شده

   EKF طريق از SLAM مسئله حل -1
تشكيل شده است از  EKFاز طريق  SLAMحل مسئله 

هاي ثابت در محيط  فزوده ربات و ويژگيتخمين بردار حالت ا
X XT, XT T  با استفاده از تلفيق اطالعات معادله حركت و

Xبردار حالت ربات . مشاهده x , y , θ T  مكان و
گيري ربات را در هرلحظه نسبت به مختصات مرجع نمايش  جهت
fبردار حالت هر ويژگي . دهد مي x , y T  مكان آن در

ها نيز كه با  و بردار حالت مجموعه ويژگي. مختصات مرجع است
X شود از پشت سرهم قرار دادن بردار حالت  نمايش داده مي
Xشود  ها حاصل مي تك ويژگي تك f T, f T, … , f T T   براي

سيستم، بايستي براي تخمين بردار حالت يك  EKFاستفاده  از 
معادله فرايند يا حركت مربوط به بردار حالت سيستم، معادله 

ها مربوط به هر معادله را از قبل  مشاهده و معكوس آن و ژاكوبين
  . بدانيم

  EKF-SLAM مسئله حل مراحل -1-1

اولـين گـام    :بيني بردار حالت و ماتريس كواريانس پيش
دار حالـت  بينـي بـر   در انجام تخمين توسط فيلتـر كـالمن پـيش   

بينـي بـردار    پـيش . بيني اسـت  سيستم و محاسبه كواريانس پيش
اگر تخمـين بـردار   . پذيرد حالت بر اساس معادله حركت انجام مي
kحالت سيستم و كواريانس آن در گـام   ام را بـه ترتيـب بـا     1

X k Pو 1 k بيني بـردار حالـت    پيش ،نمايش دهيم 1
Xام،  براي گام  kآيد صورت زير بدست مي ، به :  

1 , ,
1  )1(  

مربوط  ,0باشد و  ورودي كنترلي مي كه در آن
معادله حركت ربات است كه بسته به  ·.به نويز ورودي است

كواريانس  بيني توان نشان داد كه پيش مي. اوت استربات متف
   به صورت زير استنيز ام  بردار حالت سيستم در گام 

1 1
1 1

 )2(  

1ه در آن ك ⁄ ژاكوبين نسبت به   
1بردار حالت ربات در گام قبل و ,⁄   

تخمين  1. ژاكوبين نسبت به بردار نويز حركت است
انس متقابل كواريتخمين  1بردار حالت،  كواريانس 

1ها،  بين بردار حالت ربات و ويژگي 1 
ها  كواريانس بردار حالت ويژگيتخمين  1و درنهايت 

  .دنباش مي 1است كه همگي مربوط به گام 
بيني مشاهده و محاسبه تخمين بـا اسـتفاده از    پيش
Xبيني بردار حالت  تن پيشبا دردست داش EKF:معادالت  k 

بينـي كـرد كـه آيـا      توان پـيش  و با استفاده از معادله مشاهده مي
شود يا نه و در صورت مثبـت   در گام حاضر مشاهده مي fويژگي 

zبودن جـواب،   k بينـي بـردار مشـاهده مربوطـه قابـل       ، پـيش
Zبينـي مشـاهدات    بدين طريق بردار پيش. محاسبه است k  از

بينـي   تك مشاهدات بردار پـيش  بيني تك پيش كنار هم قرار دادن
Zمشاهده به صـورت   k z k T, z k T, , z k T T 

از طرفي حسگر نصب شده روي ربات نيـز در هـر   . آيد بدست مي
هـايي را كـه در حـوزه ديـد آن قـرار دارنـد مشـاهده         گام ويژگي
ــي ــر  مـــــ ــد و بـــــ ــي  كنـــــ ــاهدات واقعـــــ دار مشـــــ

Z k z k T, z k T, , z k T T  ــي ــت م ــد را بدس . ده
اكنون تمامي اطالعات الزم براي محاسبه تخمـين بـا اسـتفاده از    

EKF   ،آماده است و براي محاسبه تخمين بردار حالـتX kو ، 
Pكواريانس متناظرش، kداريم ،:   

 

 

 

  

)3(  

هاي جديد به بردار حالت و تجديد ماتريس  افزودن ويژگي
وجود داشته  در هر گام ممكن است تعدادي ويژگي :كواريانس

بعد از اينكه تخمين . شوند ولين بار مشاهده ميباشند كه براي ا
كواريانس آن در گام حاضر انجام شد بردار حالت  بردار حالت و

ها بايستي به بردار حالت كنوني سيستم  مربوط به اين ويژگي
. شوند اضافه شود تا در گام بعد در فرايند تخمين شركت داده
يابد تا همچنين بايستي ماتريس كواريانس به نحوي گسترش 

هاي جديد وكواريانس  اطالعات عدم قطعيت مربوط به ويژگي
اگر كواريانس . شود متقابل آنها با بردار حالت ربات در آن لحاظ
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Pام را با  تخمين بردار حالت ربات در گام  k  ،نشان دهيم
  :هاي زير قابل تقسيم است اين ماتريس به زير بخش

 )4(  

هايي كه از  از اين جهت آورده شده كه بين ويژگي preزيرنويس 
ضر براي و آنهايي كه در گام حا fاند  قبل در نقشه موجود بوده

فرض كنيد كه . تميز ايجاد شود fشوند  اولين بار ديده مي
ام يك  فاصله روي ربات نصب شده و در گام - يك حسگر جهت

با در دست داشتن . دشو براي اولين بار مشاهده مي ويژگي
از طريق عكس معادله مشاهده توان  تخمين بردار حالت ربات مي

شده را كه مربوط به مكان آن در ويژگي تازه مشاهده بردار حالت 
با اضافه كردن ويژگي جديد  .محتصات مرجع است، محاسبه كرد

به صورت زير به بردار حالت سيستم ماتريس كواريانس نيز تغيير 
  . يابد گسترش مي

 ) 05(  

  .در ماتريس باال داريم
 

 

 

)6(  

,كه در آن  به ترتيب  ⁄و ⁄,
هاي معكوس معادله مشاهده نسبت به بردار حالت ربات  ژاكوبين

  .نيز ماتريس كواريانس مشاهده است  نويز مشاهد است و و

 وكاهش سازگاري بهبود براي پيشنهادي روش -1-2
 محاسبات

يـك حسـگر   فرض كنيد كه حسگر نصب شده بر روي ربات 
فاصله است بدين معنا كه براي هر نقطه مشـاهده، جهـت   -جهت

روش . گـذارد  فاصله آن نسبت به حسگر را در اختيار مي گيري و
در عمليـات مربـوط بـه محاسـبه      دارد كـه  يـان مـي  پيشنهادي ب

تنهـا  -بيني مشاهدات و ژاكوبين آنها از مدل حسـگر جهـت   پيش
هاي جديد از  فزودن ويژگياما در مرحله مربوط به ا. استفاده شود

  . فاصله استفاده شود-همان معكوس معادله مشاهده جهت
خواهـد شـد اسـتفاده از معادلـه      همان طـور كـه نشـان داده   

شود كـه سـازگاري تخمـين بهبـود      ث مياعتنها ب-مشاهده جهت
تمام محاسبات مربوط به بردار مشـاهدات  در عين حال . پيدا كند

ــاهده نصــ    ــه مش ــوبين معادل ــيو ژاك ــردد و مخصوصــا   ف م گ
 .تـر خواهـد بـود    سـاده  EKFگيري مربوط بـه الگـوريتم    معكوس

ازطرف ديگر از آنجا كه افزودن ويژگي جديد بايد با دقـت انجـام   
فاصـله  -گيرد در اينجا از همان معكوس معادلـه مشـاهده جهـت   

ي كـه بـه بـردار    ماگـ استفاده شده است تا دقت مكان ويژگـي هن 
  . شود بيشترين مقدار ممكنه باشد حالت سيستم افزوده مي

  تخمينگر ناسازگاري بررسي -2
و  با مقدار واقعي  از متغير  نتخمي :تعريف ناسازگاري

سازگار است در صورتي كه دو شرط زير را ، كواريانس واقعي 
  .براورده سازد

0 

 
) 07(  

معموال  EKF-SLAMدر مسئله در بررسي تئوري ناسازگاري 
گيرند كه ربات ساكن است و يك ويژگـي در   حالتي را در نظر مي

تحت شـرايط خـاص كـه در زيـر آمـده      .  حوزه ديد آن قرار دارد
رود كه عدم قطعيت بردار حالت ربات تغييـر نكنـد، در    انتظار مي

  .ير اين صورت فيلتر به صورت ناسازگار عمل كرده استغ
فاصله نصب شده روي - يك ربات ساكن با يك سنسور جهت 

آن در نظر بگيريد ربات در محيطي است كه فقط يك ويژگي در 
 nحوزه ديد حسگر آن قرار دارد و آن را با يك كوريانس محدود 

كه مقداري  مكان اوليه ربات و كواريانس آن. كند بار مشاهده مي
نويز معادله فرايند صفر در نظر . باشد محدود است معلوم مي

ده ويژگي همشا nرود با  انتظار مي] 2[طبق اثبات . شود گرفته مي
   .عدم قطعيت بردار حالت ربات ايجاد نگرددهيچ تغييري در 

 و در صورتي كه ماتريس كواريانس نويز مشاهده، 
  :داشته باشيم باشد و كواريانس اوليه ربات، 

0 0
0 0
0 0

         )8(  

ماتريس اطالعات اوليه مكان ربات خواهد  Pماتريس 
هاي در  بر طبق الگوريتم فيلتر اطالعات و با توجه به فرض. بود

بعد نظر گرفته شده در باال براي ربات و ويژگي، ماتريس اطالعات 
  :آيد ، به صورت زير در ميبار مشاهده ويژگي،   از

)9(  

ام است و  ، ژاكوبين معادله مشاهده در گام كه در آن 
  تنها -فاصله وجهت- هاي جهت تواند مربوط به هر يك از حسگر مي
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نقشه سازگاري كواريانس براي حالتي كه از معادله مشاهده جهت : 1شكل 
 شود تنها استفاده مي

 
مد نظر قرار  فاصله- در صورتي كه معادله مشاهده جهت. شدبا

بار  توان نشان داد كه با  گيرد، با توجه به معادله باال مي
مشاهده يك ويژگي، عدم قطعيت مكان ربات دست نخورده باقي 

، گيري ربات در يك ضريب ماند و تنها عدم قطعيت جهت مي
  :گردد كه فرم كلي آن به صورت زير است ضرب مي

)10(  

,ضرايب  , , بترتيب  و  همگي مثبت هستند و  ,
زماني كه از معادله . واريانس نويز مشاهده فاصله و جهت هستند

تنها استفاده شود ضريب مربوطه به صورت زير -مشاهده جهت
  . درخواهد آمد

)11(  

,مقادير عددي ضرايب  , , , , بسته به اينكه تعداد  ,
كند و بايد در نظر داشت  دفعات مشاهده چند بار باشد تغيير مي

رهاي تصادفي متاثر يكه با توجه به اينكه ضرايب مربوطه از متغ
اما . ث كردتوان به صورت تحليلي در مورد آنها بح شوند، نمي مي

براي اين . سازي استفاده نمود از شبيهتوان  ميبراي بررسي آنها 
σ كار 5   σ 0.1 در نظر گرفته  1و   
متر با  50فضاي اطراف ربات به شعاع سپس  )[3]همانند (.شد

براي  10 به ازاي متر شبكه بندي شد و مقدار  0.5دقت 
آمده  )1و2( هاي نتايج در شكل. محاسبه شدنقاط شبكه  تمام

كواريانس  مربوطه را نقشه سازگاري هاي رنگي نموداراست 
توان در مورد ميزان  آن ميزيرا با استفاده از اطالعات  ناميم مي

همان طور كه در  .ناسازگاري تخمين كواريانس تحقيق نمود
 تنها-مشاهده جهتشود در صورتي كه از معادله  ها ديده مي شكل

 تري از اطراف ربات ضريب  ضاي بزرگبه ازاي ف، استفاده شود
 توان نتيجه گرفت كه از ديد تئوري استفاده  برابر يك است و مي

 

نقشه سازگاري كواريانس براي حالتي كه از معادله مشاهده جهت :  2شكل 
 .شود فاصله استفاده مي

از هاي سازگارتري تنها منجر به تخمين- از معادله مشاهده جهت
اما بايد توجه داشت كه ديد  .شود ميديد كواريانس تخمين 

 واريانس تخمين در يككند كه آيا ك بيني ميط پيشتئوري فق
اما در مورد . با كواريانس واقعي برابر است يا نهسناريوي خاص 

خطاي تخمين و اينكه اميد رياضي آن صفر است يا نه چيزي 
هاي فيلترينگ به همين دليل بايستي كارايي روش. كند بيان نمي

را هنگامي كه ربات در يك سناريو در حالت حركت است نيز 
بيان شده كه روش مبتني اينجا بنابراين تا . ررسي قرار دادمورد ب

تنها نسبت به روش مبتني بر معادله - بر معادله مشاهده جهت
تر برآورده فاصله شرط كواريانس سازگاري را به- مشاهده جهت

   كند مي
در عمل و براي اينكه سـازگاري تخمـين در    :بررسي عملي

 .شـود  سازي اسـتفاده مـي   حين حركت ربات بررسي شود از شبيه
است از مراحـل زيـر    روش معمول براي اين كار كه NEESتست 

يك سناريوي حركت ربـات در محـيط بـه    . [12]گردد تشكيل مي
از هــر  شــود و در هــر گــام  ســازي مــي مرتبــه شــبيه تعــداد 
، كواريـانس  ، نتايج تخمين بردار حالت ربات، سازي شبيه

ــات،  تخمــين،  ــردار حالــت رب ، ، و مقــدار واقعــي ب
به صـورت زيـر    ،  اسبه و از روي آن مقدارمح

  :گردد محاسبه مي
 

  )12(  

درجه 3با  از توزيع  دانيم كه  از تئوري احتمال مي
 3×1چون كه بردار حالت ربات يك بردار  .كند روي ميآزادي پي

در مرحله بعد ميانگين  بعد از محاسبه . است
, 1, εشود و در متغير  ها محاسبه مي , k  ذخيره

 بايد توجه داشت كه توزيع احتمال اين متغير ديگر . گردد مي
ديگر تقريب  ا يك توزيع را ب  نيست ولي در عمل توزيع آن

εتابع توزيع احتمال متغير تصادفي . زنند مي k  را با تقريب
  . است 3و  گيريم كه در آن  در نظر مي 

Bearing Only Observation Model
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Bearing-Range Observation Model
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) قرمز(و ميزان عدم قطعيت آن ) آبي(خطاي تخمين بردار حالت  :3شكل 

  .تنها استفاده شده باشد- زماني كه از معادله مشاهده جهت

  .  

  

  
) قرمز(و ميزان عدم قطعيت آن ) آبي(خطاي تخمين بردار حالت  :4شكل 

  .فاصله استفاده شده باشد- زماني كه از معادله مشاهده جهت

معادل بررسي صحت  سازگار بودن تخيمن بدست آمده از 
  :آزمون فرض زير است

, | 1 )13( 
درجه اطمينـان   فرض سازگار بودن فيلتر است و  كه در آن 

با استفاده از  و . شود انتخاب مي 0.95آزمون ست كه معموال 
هـر چـه     . شـوند  تعيين مي با توجه به  و جدول تابع توزيع 
بـوده و  تـر   يكازي بيشتر باشد، باند مربوطه بارس تعدا تكرار شبيه

بـا رسـم   . گيـرد  تري انجام مـي  بررسي ناسازگاري به صورت دقيق
قـرار بگيـرد، بـه ايـن      هر كجا كـه نمـودار آن بـاالتر از     

) ب. (تخمـين داراي بايـاس قابـل توجـه اسـت     ) آ(: معناست كـه 

خطاها در مقايسه با كواريانس محاسبه شده توسط تخمين بسيار 
تـراز   كواريانس محاسبه شده بسـيار كوچـك  ) ج( .تر هستند بزرگ

گوينـد فيلتـر    در اين حالت به اصطالح مي. مقدار واقعي آن است
از روي مطالب مقاله  .است عمل كرده بينانه  خوش

توان فهميد كه نوع ناسازگاري موجود در مسـئله   مي] 2[حاضر و 
EKF-SLAM از اين نوع است عموما.  

  سازي شبيه يجنتا -3
سازي يكي براي ربات ساكن و ديگري  در اين بخش دو شبيه

ها  سازي نتايج اين شبيه. براي ربات متحرك آورده شده است
  تواند  تنها مي-د كه استفاده از معادله مشاهده جهتنده نشان مي

نتايج بهتري از ديد سازگاري بدست دهد و در عين حال 
به عنوان مثال در  محاسبات مربوط به آن كمتر باشد

گردد و  گيري مربوط به گين كالمن محاسبات نصف مي معكوس
ها زياد باشد قابل توجه خواهد  اين مزيت زماني كه تعداد ويژگي

 بود

   ساكن ربات سازي شبيه -3-1
انتخـاب شـده تـا     [3] هماننـد سازي  شرايط مربوط به شبيه
سـازي بـه    شـبيه تمام طـول  ربات در  .امكان مقايسه موجود باشد

قرار دارد و كواريانس بـردار حالـت ربـات    ] 0،0[صورت ساكن در 
0.7 , 0.7 ,  ربات بوده و نويز معادله حركت 5

 مختصـــاتيـــك ويژگـــي در . شـــود مقـــداردهي مـــي 0
در حالي گام متوالي  500و ربات در قرار گرفته ]٧٠.١،٩٧.٨٩[

اين ويژگي را مشاهده صورت ساكن قرار دارد  كه در جاي خود به
در حالت استفاده از معادله مشـاهده   نويز معادله مشاهده .كند مي

است  °1كه در آن ه شدمقدار دهي  تنها -جهت
ــاهده     ــه مش ــتفاده از معادل ــت اس ــراي حال ــتو ب ــله -جه فاص

0.5 , انس مشاهده مد نظر به عنوان كواري 1°
مشـخص اسـت بـا     )4و3(هـاي   طور كه از شـكل  همان .واقع شده

تنها  عالوه بر اينكه عدم قطعيـت  -استفاده از مدل مشاهده جهت
يابـد، خطـاي تخمـين موقعيـت      گيري ربـات كـاهش نمـي    جهت
حالت مربـوط بـه معادلـه مشـاهده     ها هم در آن نسبت به  ويژگي
بررسـي كنـيم كـه آيـا ايـن       حال بايـد . تر است فاصله كم-جهت

  .ماند كند پابرجا مي خاصيت زماني هم كه ربات حركت مي

   متحرك ربات سناريوي -3-2
در حـال   )5(سازي ربات در محيطي بـه شـكل    در اين شبيه

سـناريوي حركـت ربـات و محاسـبه تخمـين بـردار       حركت است 
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جهت فاصله  تنها و-حالت آن با استفاده از دو مدل مشاهده جهت
. بار به صورت مستقل اجرا شد 42بار و براي دومي  50ي براي اول

بـراي هـر    هاي مربوط به  نمودار، NEESبا استفاده از تست 
طـور كـه مشـاهده     آمده است همان )7و6(هاي دو حالت در شكل

تنهـا در ايـن حالـت    -شود، استفاده از معادله مشـاهده جهـت   مي
در واقع از . ار عمل كنددر بازه بيشتري سازگ شود  باعث مي

گامي حركت ربـات، بـراي حالـت اسـتفاده از معادلـه       2500بازه 
برقـرار   NEESگام، شـرط سـازگاري    803تنها در-مشاهده جهت

اين مقدار بـراي حالـت اسـتفاده از معادلـه مشـاهده       گردد و نمي
كند هم  بنابراين وقتي ربات حركت مي. است 1569فاصله -جهت

  .دهد سازگارتري بدست مي روش پيشنهادي تخمين

  گيري نتيجه -4
 EKF-SLAMدز ايــن مقالــه ســازگاري تخمــين در مســئله 

نشان داده شد كه وقتي حسگر مـورد   و بررسي قرار گرفت مورد 
توان به جاي  فاصله است، مي-استفاده بر روري ربات از نوع جهت

-فاصله از معادله مشاهده جهت-استفاده از معادله مشاهده جهت
  ستفاده نمود و نشان داده شد كه در اين صورت عالوه بر تنها ا

  
تنها استفاده شده - زماني كه از معادله مشاهده جهت نمودار : 7 شكل

 .آيند ها بدست مي خطوط افقي از آزمون فرض. است

كاهش محاسبات، تخمين بدست آمـده داراي سـازگاري بهتـري    
    .خواهد بود
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فاصله استفاده - زماني كه از معادله مشاهده جهت نمودار : 6شكل 
 .آيندها بدست ميخطوط افقي از آزمون فرض. شده است

  
شكل با استفاده از اطالعات .ربات مثلث : سناريوي حركت ربات: 5شكل 

هاي ستاره شكل  مربوط به نقاط راهنماي سبز رنگ حركت كرده و ويژگي
ها  تخمين و عدم قطعيت تخمين مكان ربات و ويژگي.كند را مشاهده مي

 .استشدهبا رنگ قرمز نمايش داده

0 500 1000 1500 2000 2500
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Consistency of EKF using bearing-only observation model

0 500 1000 1500 2000 2500
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Consistency of EKF using range-bearing observation model

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

-20

-10

0

10

20

30

40

metres

m
et

re
s

145




