
Sammanfattning — I det här arbetet presenteras en pågående 
studie riktad mot positionering och automatisk kartering för 
rökdykare. Fokus är på metoder för fusion av visuella och 
termiska kameror samt fotmonterad tröghetsnavigation. 

I. INTRODUKTION 

Ett robust och noggrant positioneringssystem, som även 
genererar kartor i okända miljöer, förväntas öka säkerheten 
och effektiviteten för rökdykare. Vi utvecklar och utvärderar 
algoritmer för positionering av rökdykare samt automatisk 
kartering av insatsmiljön. Målet är att integrera bildalstrande 
sensorer med fotmonterade tröghetssensorer till ett multi-
sensorsystem med hög noggrannhet. Genom att kombinera 
visuella och termiska kameror kan positionering och kartering 
utföras även i svåra insatsmiljöer med kraftig rökutveckling 
och i mörker. Prov och försök genomförs med rökdykare i 
syfte att undersöka möjligheter och begränsningar med de 
olika teknikerna. 

II. LOKALISERING OCH KARTERING 

Med simultaneous localization and mapping (SLAM) avses 
tekniker för att bygga upp en karta över en miljö samtidigt 
som systemet lokaliserar sig självt relativt den skapade kartan. 
Teknikerna löser både positionerings- och karterings-
problemet parallellt. Eftersom kartan byggs upp efter hand 
behövs ingen tidigare kännedom om miljön och metoderna är 
inte heller beroende av förinstallerad infrastruktur. 

Kamerasystemet Chameleon [1,2] är ett experimentsystem 
som består av två termiska IR-kameror, en visuell 
stereokamera och sensorer för tröghetsnavigation (se figur 1). 
Tröghetssensorerna används för att uppskatta systemets 
ungefärliga position, hastighet och orientering, medan 
kamerorna används för att korrigera felen i dessa estimat. De 
termiska IR-kamerorna ger ökade möjligheter till 
positionering och kartering i mörka och rökfyllda miljöer.  

I varje bild längs rörelsebanan beräknas avståndet till alla 
punkter som stereokameran ser. Genom att utnyttja 
information om kamerans position och orientering är det 
möjligt att skapa ett stort punktmoln, en 3D-karta, där varje 
punkt ligger på ytan av något objekt som har observerats. 
Översiktskartor kan enkelt genereras genom att projicera 
punktmolnet i horisontalplanet (se figur 2). 

Det fotmonterade systemet består av tröghetssensorer som 
används för att beräkna en ungefärlig position. Vid varje steg 
är foten stilla och då är sensorernas hastighet approximativt 
noll. Positionsnoggrannheten kan förbättras avsevärt genom 
att återkoppla denna information till sensorfusionsfiltret [3]. 

 
Figur 1: Kamerasystemet Chameleon bestående av stereokameror 

(visuell och termiskt infraröd) och tröghetssensorer.  

 
Figur 2: Exempel på karta (svart) och estimerad rörelsebana (röd). 

De båda systemen kan användas var för sig, men de har 
kompletterande egenskaper och genom sensorfusion 
möjliggörs kartering och lokalisering i de flesta miljöer där 
rökdykare opererar [4].  
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