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Estimering og navigasjon



Kjetil Bergh Ånonsen – seniorforsker FFI

• Jobber med navigasjon
– AUV (Hugin)

– Andre autonome systemer

– Kjøretøyer

– Personer/soldater (innendørs og utendørs)

• TEK4050 – Stokastiske systemer
– Lineære stokastiske systemer

– Simulering 

– Estimering

– Kalmanfilter

Hvem er jeg?



Treghetsnavigasjon

• Navigasjon: Bestemme egen posisjon, hastighet 
og orientering

• IMU (Inertial measurement unit)
– 3 akselerometre
– 3 gyroskoper

• Gitt startposisjon og målinger av akselerasjon og 
rotasjon, kan posisjon/orientering som funksjon av 
tid beregnes 

• Støy i sensorene -> Drift (økende usikkerhet) i 
posisjon

– Behov for støttesensorer (f.eks. GPS)

• Navigasjonsgruppen på FFI: Fokus på GPS-
uavhengig navigasjon



Increased demand for navigation technology

• MEMS IMUs and GNSS receivers are becoming 
cheaper, smaller, lighter 
=> More vehicles/objects can use navigation systems

• Increased use of unmanned vehicles
=> More vehicles need (accurate) navigation systems

• Cameras/radars/sonars get higher resolution
=> Higher accuracy of georeferencing is needed

• More processing power available
=> Complex, computer intensive navigation algorithms 
feasible (e.g. based on small/cheap cameras)

IMU (Inertial Measurement Unit)
= 3 accelerometers + 3 gyros



Autonom undervannsfarkost (HUGIN)

• Navigasjonskjerne basert på treghetsnavigasjon (INS)

• Støttet av ulike sensorer (aiding):
– DVL

– Kompass

– Trykkmåler

– Akustisk posisjonering

– GPS

– Terrengnavigasjon

– +++



Image based navigation
• Image tokens are identified in a picture

• They are geo-referenced using INS, 
giving landmarks (with or without DTM)

• In the next picture, the expected position 
of an image token is estimated using INS 
(and a projection of the landmark)

• The difference between the expected 
and measured positions of an image 
token gives a measure of the INS drift.



Eksempler på anvendelser av FFIs navigasjonsteknologi



Mulige temaer for masteroppgaver

• Terrengbasert navigasjon:
– Karakterisere havbunn for bruk i terrengnavigasjon for AUV(dyp læring?)
– Korrelasjon mot landkonturer (kamera, evt. Radar)

• Kameranavigasjon (Kamera + INS)
– Flere ulike scenarier

• Innendørs
• AUV, USV, UAV, UGV

– Teoretiske studier

• Innendørs navigasjon
– INS på mobiltelefon med ulike støttesensorer

• Kamera
• Wi-Fi
• Bluetooth
• Ultralyd



Kontakt

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt for ytterligere info:

Epost: kjetil-bergh.anonsen@ffi.no

Telefon: 971 48 745


