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��������������
Detta examensarbete behandlar målföljning av markobjekt. Eftersom
markobjekt ofta är svåra att detektera med sensorer tappas ett målspår lätt
vid markmålföljning. Huvudfrågeställningen i detta examensarbete rör
huruvida information om närliggande fordon och observationer av dem
kan användas för att göra målföljningen mer tillförlitlig.

En algoritm som använder kalmanfilter med JPDA-association för att
skapa ett gruppmålspår för fordon som färdas tillsammans har
implementerats i Matlab. Med hjälp av gruppcentrums tillstånd kan
tillståndet för ett fordon i gruppen som inte observerats uppdateras.
Resultatet av att uppdatera fordonens tillstånd med hjälp av
gruppcentrums tillstånd är att den relativa förbättringen av andelen
tappade målspår är upp till 53 %.

�	��
���
This Masters Thesis considers tracking of ground targets. Since ground
targets often are difficult to detect with sensors a track is easily lost in
ground target tracking. The main question in this thesis is whether
information on close targets and observations of them can be used to
make the tracking more reliable.

An algorithm using Kalman filters and JPDA-association to create a
group track for vehicles travelling together has been implemented in
Matlab. Using the state of the centre of the group the state of a vehicle in
the group can be updated. The result of updating vehicles states with the
state of the centre of the group is that the relative decrease in lost tracks
is improved with up to 53 % in the studied case.
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���� ������������������

Detta examensarbete behandlar gruppmålföljning av markobjekt. Det är
utfört vid SAAB Aerospace Framtida Produkter i Linköping i samarbete
med institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet. Syftet har
varit att utveckla en algoritm för mer tillförlitlig målföljning i miljöer där
sannolikheten för att observera ett objekt är låg.

����	���
���

����������	 innebär att utifrån brusiga sensordata beräkna ett objekts
position och hastighet vilket i praktiken innebär att man med hjälp av en
radar eller motsvarande sensor håller reda på hur ett objekt rör sig. En
vanlig sensor är radarsensorn men det är också vanligt att utnyttja en IR-
sensor eller kamera för synligt ljus. Valet av sensor är till stor del
beroende av tillämpningen, d v s vad för slags objekt ska följas och i
vilken miljö kommer följningen att ske. Målföljning görs ofta av
flygplan, såväl militärflygplan som trafikflygplan, men det är även
vanligt att spana på fartyg på havet. En tillämpning som får allt större
betydelse är målföljning av fordon som rör sig på marken, [18], och det
är inom det området detta examensarbete är utfört.
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Den signal som sensorn ger kan efter viss signalbehandling översättas till
koordinater i något koordinatsystem och eventuellt information som kan
hjälpa till att bestämma vilken typ av objekt det är. Detta kan t ex vara
information om temperatur, hastighet eller storlek. En sensor mäter dock
inte exakt varför man inte kan veta ett objekts placering enbart utifrån en
enda 
�������
�. För att göra positionsbestämningen bättre kan gamla
sensordata utnyttjas, som visar hur objektet rört sig hittills. En modell av
objektet som visar dess förväntade uppförande kan också utnyttjas för att
förbättra värdena. Objektets position, hastighet och övriga intressanta
egenskaper benämns ���������. Att försöka återskapa dessa tillstånd med
hjälp av observationer av objektet kallas att skatta tillståndet. När dessa
������������������	�� binds samman över en tidsperiod bildas det som
kallas målspår. Ett vanligt sätt att göra detta är att använda ett
�����������. [3]

Det kan finnas flera objekt som påminner om varandra i det område som
betraktas, vilket betyder att, förutom det faktum att sensorn inte mäter
exakt, kan man heller inte veta säkert vilket objekt den mätt på. Detta
problem kallas ���
�����
�sproblemet och handlar om att associera rätt
observation till rätt objekt utifrån den information som finns tillgänglig
om var objektet förväntas vara och andra eventuella identifierande
egenskaper som till exempel temperatur eller hastighet. Ofta är alla
objekt i området intressanta att följa och de som inte är det måste ändå
följas för att särskilja observationer av dem från observationer av ett
intressant fordon. Förutom att det finns flera verkliga objekt kan det även
finnas annat i området som sensorn inte kan särskilja från ett objekt av
den typ som följs. En radar kan till exempel inte alltid se skillnad på ett
fordon och ett djur som rör sig medan en IR-sensor kan ge samma
reaktion på en sten med en annan temperatur än omgivningen som den
skulle ge på en bil. Dessa falska observationer kallas även för ��
���. [1]

Ytterligare ett stort problem är att sensorn inte alltid gör en observation
av objektet. Olika sensorer har olika krav på omvärlden för att de ska
fungera. En radar kräver att det inte finns något i vägen för objektet,
sannolikheten att en IR-sensor ska detektera ett objekt försämras avsevärt
i regn eller dimma och en kamera kräver dagsljus för att kunna detektera
ett objekt. Om en bil som kör på en skogsväg betraktas med en radar i ett
flygplan kommer den stundtals att vara dold för sensorn på grund av
träden vid sidan av vägen. Fordon som rör sig på marken har alltså
betydligt lättare att gömma sig för en radar än flygplan som rör sig i
luften. När mätningar uteblir är det lätt att tappa ett objekt. Om inte
tillståndsskattningen uppdateras tillräckligt ofta blir osäkerheten till slut
så stor att man inte kan säga något om var objektet befinner sig. Detta
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leder till att man får små målspårsbitar som det inte går att avgöra hur de
hänger ihop, eller i värsta fall till att man inte får något målspår alls. [9]

�����
�	���	���
������

Många typer av fordon färdas ofta i grupp. Det är till exempel vanligt att
man vill följa militärfordon som rör sig truppvis eller hjälptransporter
som färdas i konvojer. Detta faktum kan utnyttjas för att göra
målföljningen bättre. Om ett fordon mitt i en lastbilskonvoj döljs under
ett träd så att man inte får någon observation är det troligt att den trots
detta följer resten av konvojen. Det gör att man kan approximera det
skymda fordonets position med hjälp av information om fordonsgruppens
rörelse.

Ett vanligt filter för att estimera fordonets troligaste position utifrån
sensordata är kalmanfiltret. I filtret jämförs de förutsägelser utifrån
fordonsmodellen om var fordonet befinner sig med de sensordata som
finns till hands. Detta filter består av två delar, en tidsuppdaterande
(predikterande) och en mätuppdaterande (estimerande). I tids-
uppdateringen förutspås var fordonet kommer att vara vid den tidpunkt
då nästa observation görs. Detta görs utifrån en ������
��� som
beskriver ett förväntat framtida beteende hos fordonet beroende av dess
tillstånd. När sedan en observation gjorts, som kan knytas till detta
fordon, uppdateras den predikterade positionen med hjälp av
observationen och en ny, estimerad position beräknas. Här beräknas även
ett nytt förväntat rörelsemönster i nästa tidsintervall som får ligga till
grund för nästa tidsuppdatering. Då filtret inte kan mätuppdateras
kommer osäkerheten att öka eftersom rörelsemodellen bara är en
approximation. Detta kompenseras av att även observationer längre bort
från den skattade positionen associeras till fordonet. På detta vis kommer
alltid en mätuppdatering att kunna göras då fordonet återigen kan
detekteras av sensorn.

Då det finns flera objekt i området eller falska observationer kommer inte
alltid kalmanfiltret att hitta rätt objekt igen. Om filtret mätuppdateras
med en falsk observation kommer osäkerheten felaktigt att minska och
därmed även det tillåtna avståndet för att en observation ska kunna
associeras. På detta sätt kommer aldrig den äkta observationen att vara
tillräckligt nära och målspåret tappas.

Antag att några lastbilar färdas i kolonn. En av lastbilarna är i
mättidpunkten dold för sensorn. Med en linjär rörelsemodell där fordonet
antas färdas med konstant hastighet skulle den dolda lastbilen predikteras
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att fortsätta rakt fram. När vägen svänger skulle en bättre förutsägelse
vara att lastbilen kommer att följa vägen, och därmed konvojen. Detta
innebär alltså att denna lastbils målspår skulle kunna uppdateras med
hjälp av resten av konvojen för att få robustare målföljning. Detta
illustreras i figur1.1.

��	��� ��������������� �������
�������� ���������� ������� �� �� �
��
�������	� ���
��������� �������������
����������� ���������������������������
������
���� ����������������� 
� � �� ������ ��������� ���������� ��� ����� ����� ���	�
��� ����	���������!���������������
����������������� ��	������ ������� �
�������������	��
���
��
��"��������
������������������

Att uppdatera ett fordons målspår med hjälp av information om hurresten
av gruppen rör sig. Viker det däremot av och lämnar gruppen är
förutsägelsen sämre än den att fordonet fortsätter i samma riktning. Det
är därför viktigt att veta vilka fordon som verkligen hör till samma grupp.
För att kunna dra nytta av att fordonen rör sig i grupper krävs alltså dels
att man vet vilka fordon som tillhör en viss grupp vid en viss tidpunkt
och dessutom hur denna grupp rör sig.

����	��
 �������


Då detta arbete varit starkt tidsbegränsat har det inte varit möjligt att
implementera alla delar från grunden. Omvärldsmiljön är en förenklad
värld där marken är platt och fordonen rör sig på samma sätt varje gång
de kör samma väg. Den simulerade sensorn kan göra avläsningar i alla
riktningar samtidigt och tidsintervallet mellan avläsningarna kan ställas
in godtyckligt.

Det filter som har använts är en tvåfilters IMM med linjära
rörelsemodeller. Ett sådant filter fanns att tillgå på SAAB vilket till stor
del avgjort filtervalet. Detta filter har delvis gjorts om för att anpassas till
resten av systemet, men det har inte trimmats in mer än nödvändigt vilket
kan ge onödigt stora fel i vissa situationer.
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Gruppadministrering är ett stort område i sig och har till så stor del som
varit möjligt undvikits vid implementationen. Systemet förutsätter i dess
nuvarande utförande att alla fordon är i samma grupp och att gruppen
inte splittras.

Antalet simuleringar har hållits nere i vissa fall eftersom beräkningarna
är tunga och därför kräver mycket datorkraft och tid.

�������
����

I kapitel 2 beskrivs målföljningsproblemet i allmänhet och vissa
grundläggande metoder. Teori för kalmanfilter, rörelsemodeller och IMM
presenteras liksom en beskrivning av associationsproblemet, närmsta
granne-association, JPDA och grindning.

Kapitel 3 beskriver tidigare arbete som är mindre grundläggande och mer
specifikt anknutet till gruppmålföljning än i kapitel 2. Här återfinns
modeller för gruppmålföljning och gruppadministration.

Det system som implementerats i detta arbete beskrivs i kapitel 4 medan
resultat och utvärdering återfinns i kapitel 5. I kapitel 6 diskuteras
resultaten och i kapitel 7 ges förslag till framtida arbete inom området.

I appendix A beskrivs kalmanfilter mer ingående än i kapitel 2 och i
appendix B finns de använda algoritmerna beskrivna.
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���� ����������������������

Målföljning innebär att estimera tillståndet för objekt i luften, på marken
eller till sjöss med hjälp av t ex radarobservationer. Vid markmålföljning
handlar det om fordon som rör sig på marken och sensorn sitter t ex i ett
flygplan. Utsignalen från sensorn är koordinater för de observationer som
för den ser ut som ett fordon. Dessa koordinater är brusiga, har dålig
noggrannhet och uppdateras inte kontinuerligt vilket ger problem då man
vill ha fordonets exakta position i en viss tidpunkt. För att förbättra
noggrannheten och för att kunna förutsäga var fordonet befinner sig i en
tidpunkt då ingen observation görs utnyttjas gamla sensordata. Ett vanligt
sätt att lösa detta är att använda ett kalmanfilter.

Utsignalen från sensorn består i varje tidpunkt av flera observationer.
Dels kan det finnas flera objekt i området, dels kan det finnas andra
föremål som för sensorn ser likadana ut som de objekt som ska följas.
Detta innebär att målföljningsalgoritmen måste klara av att bestämma
vilken av dessa observationer som kommer från vilket objekt. Detta
kallas association.
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Kalmanfiltret finns både som tidskontinuerligt och tidsdiskret filter. Det
är ett linjärt filter men det kan utvidgas så att det klarar av att hantera
icke-linjära system. Kalmanfiltret förutsätter en viss kunskap om det
system det ska appliceras på eftersom det väger samman förväntat
systemuppförande med mätningar. [3]

Antag att det finns en skattning (ett estimat) av var objektet befann sig
och med vilken hastighet det rörde sig i den tidpunkt då det senast
observerades. Det kan även finnas fler tillståndsvariabler som t ex
acceleration. Antag dessutom att det finns en modell för hur objektet rör
sig som beror av några av, eller alla, dessa tillståndsvariabler. Utifrån
modellen och estimatet beräknas (predikteras) tillståndsvariabler för den
tidpunkt då en observation återigen gjorts. Denna prediktion vägs sedan
ihop med observationen och ett nytt estimat beräknas utifrån prediktion
och observation. Beroende av vad som anses ge det mest sanna värdet,
sensorn eller rörelsemodellen låter man dessa väga olika tungt när
estimatet beräknas. Detta estimat kan nu i sin tur användas för att
prediktera nästa tillstånd.

Trots att det mesta vi vill reglera eller följa rör sig kontinuerligt används
idag sällan tidskontinuerliga reglersystem [2]. Möjligheten att kunna
implementera systemet i en dator där det är lätt att göra ändringar har så
många fördelar att de tidsdiskreta systemen praktiskt taget slagit ut de
tidskontinuerliga. Eftersom det system som använts i detta arbete är
tidsdiskret kommer kalmanfiltret endast att härledas i det tidsdiskreta
fallet. För en härledning av det tidskontinuerliga kalmanfiltret och

���������, se appendix A.

���������� 
����������
��������������

Antag ett system där man vill veta var ett visst objekt befinner sig.
Lämpliga tillstånd skulle t ex vara objektets placering och hastighet i ett
kartesiskt jordfast koordinatsystem. D v s ett koordinatsystem som har en
fast placering och riktning i förhållande till jorden. Antag också att
mätningarna inte görs i samma koordinatsystem, t ex på grund av att
sensorn rör sig. Här kan alltså inte tillstånden mätas direkt varför en
observatör används. Kalmanfiltret är en observatör. Det som skiljer
denna observatör från andra är sättet att beräkna de vikter som används
när estimatet beräknas utifrån skattning och mätvärden. [3]

Rörelseekvationerna för objektet kan med approximationen att objektet
rör sig med konstant hastighet modelleras som
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kkk H ��� += , (2.3)

där � och � är oberoende vitt brus.

Eftersom vi inte försöker styra objektet kommer det inte att finnas någon
insignal �.� Detta ger enl (A.16)–(A.17) följande observatör med
direktterm:

1-k|1-k1-kk| ˆF  ˆ �� = (2.4)

)ˆH(K
~ˆ  ˆ 1-kk|k1-kk|kk| ���� −+= (2.5)

För att få en så bra observatör som möjligt vill man minimera väntevärdet
av skattningsfelet, E{ T~ ~ �� }. Följande K

~  minimerar skattningsfelet under
förutsättning att objektet rör sig linjärt och modellfel samt mätbrus är
oberoende normalfördelat vitt brus med kovarianserna Qk resp Rk.

1

K
~

k= Pk|k-1 H
T (HPk|k-1H

T + Rk)
-1 , (2.6)

där P är kovariansmatrisen för skattningsfelet �~ . Förutsatt att
rörelsemodellen och modellfelet är riktiga ger den ett mått på hur bra
skattningen är. När kovariansen är stor tas mer hänsyn till mätningen
(stort K) medan en liten kovarians ger en mindre korrigering efter
mätningen (litet K).

Kovariansmatrisen för innovationen 1-k|kkk ˆ H~ ��� −= , brukar betecknas S:

Sk = (H Pk|k-1 H
T + Rk) (2.7)

                                          
1 R är, med en viss osäkerhet, givet av sensortillverkaren. Då Q kommer av
förenklingar i rörelsemodellen kan även det vara känt.
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som alltså är summan av intensiteten hos mätbruset och kovarians-
matrisen P, transformerad till det koordinatsystem mätningarna görs i. [3]

K
~

k= Pk|k-1H
T S-1

k , (2.8)

P är en symmetrisk matris som löser den s k riccatiekvationen

Pk|k =Pk|k-1– (FPk-1|k-1H
T) S-1

k (FPk-1|k-1H
T)T , (2.9)

Även uppdateringen av P görs i två steg

P k|k-1 = FP k-1|k-1 F
T + Qk-1 (2.10)

P k|k = P k|k-1 ( I – HT S-1
k

 H P k|k-1 ) (2.11)

Kalmanfiltret drar nytta av att beräkningarna går att utföra i två steg. Den
första delen av filtret kallas predikterande eftersom den förutsäger,
predikterar, var mätningen kommer att hamna. Den andra delen kallas
estimerande eftersom den även tar hänsyn till mätningen och väger ihop
mätdata med prediktionen. Denna nya sammanvägda punkt ligger sedan
till grund för nästa prediktion.

��	��� %���� &��������	� ��� ������������� '
����
�� ���	�� (%��)*(%���)�
+
����
��� ���������� ���	�� ��� ���	�� ������ !�� 
�������
�� ������ �� ������

� � ����������� ������������� ���	�� ��� ������  ����	��� ������ !��������
������  ��� �
��������� ����� ���� �������
��� 
� � �������� ���
������������	��

~y

Xk+1|k

v Tk

Pk+1|k

Xk|k

Pk|k

Pk+1|k+1

Xk+1|k+1

vk+1

vk
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I figur 2.1 visas hur kalmanfiltret uppdateras. Först predikteras en punkt
utifrån det gamla tillståndet. Därefter beräknas ett P för denna punkt.
Eftersom denna punkt bara är en förutsägelse blir kovariansområdet stort.
I steg två vägs prediktionen och mätningen ihop och ett nytt P beräknas.
Detta kovariansområde är väsentligt mindre än det för prediktionen
eftersom man nu har kunskap om hur långt ifrån mätningen objektet
predikterades. Hur mycket mindre det är beror på hur stor
residualkovariansen är och därmed alltså mätosäkerheten. Denna process
upprepas varje tidssteg och ekvationerna (2.4) – (2.11) evalueras varje
gång. [3]

�������*�������������������
�+���,
Extended Kalman filter (EKF) är en utvidgning av kalmanfiltret så att det
även hanterar olinjäriteter både i objektets rörelsemodell och i mät-
ekvationen. Olinjäriteter i rörelsemodellen uppstår t ex då det objekt som
betraktas rör sig olinjärt i förhållande till det koordinatsystem det
beskrivs i, t ex accelererar. Olinjäriteter i mätekvationen uppstår t ex då
mätningarna görs i ett annat koordinatsystem än det som objektet
beskrivs i. Ett exempel på detta är då ett fordons tillstånd uttrycks i
kartesiska koordinater medan mätningar görs i sfäriska koordinater. I det
allmänna fallet ges då tillståndsbeskrivningen av:

��� +=  )f(  � (2.12)

.)h( ��� += (2.13)

Denna tillståndsbeskrivning linjäriseras för att kalmanekvationerna ska
kunna tillämpas. För att anpassas till att observationerna är tidsdiskreta
diskretiseras tillståndsbeskrivningen. I EKF-filtret löses detta genom att
ekvationerna taylorutvecklas i varje tidpunkt. F och H i ekvationerna
(2.4) – (2.11) ovan byts ut mot F’ och H’. F’ = eAT  och A och H’ ser ut
som

k|km

n

m
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2

1

1
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(2.14)

kk|ˆ
)(hH

[[

�
=

∇=
[ , (2.15)
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där derivatorna är utvärderade i den senaste skattade punkten k|k�̂ . F’ och

H’ är med andra ord Jacobianen av f och h i punkten k|k�̂ . [3], [2]

������
�
�����������

Ett kalmanfilter innehåller en modell för hur det objekt som ska följas rör
sig. Denna modell kallas objektets rörelsemodell. Idealt vill man att
denna rörelsemodell beskriver fordonets rörelse med god säkerhet och
noggrannhet. Detta är dock inte möjligt eftersom man inte kan veta hur
fordonet kommer att röra sig. I stället approximerar man hur fordonet
kommer att röra sig och kompenserar för att modellen är förenklad
genom att uppdatera tillstånden med hjälp av observationer. För ett
fordon som manövrerar häftigt som t ex ett militärflygplan kommer
rörelsemodellen att vara mycket sämre än för en oljetanker som kan ha
samma hastighet under en mycket lång tid.

En vanligt använd enkel rörelsemodell är den linjära modell där fordonet
antas ha konstant hastighet. I kalmanfiltrets tidsuppdatering kommer då
fordonet att predikteras att färdas med samma hastighet som den skattade
hastigheten i det förra tidsintervallet. Tidsuppdateringen för detta
kalmanfilter i en dimension ser ut som
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x
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�� ,

(2.16)

Då rörelsemodellen med konstant hastighet inte är tillräckligt bra kan
man istället använda en modell med konstant acceleration. Analogt med
modellen med konstant hastighet kommer fordonet att predikteras så att
det har samma acceleration i nästa tidsintervall som det hade i det förra.
Tidsuppdateringen blir då i en dimension
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(2.17)

En något mer avancerad modell kallas ”coordinated turn” och där
förutsätts fordonet istället svänga med konstant svängradie kring samma
centrum. Vanligare är att använda ”nearly coordinated turn” där
svängradien är konstant i varje tidsintervall men okänd och uppdateras
med övriga tillståndsvariabler. Vid tidsuppdateringen predikteras
fordonets nya position så att det i hela tidsintervallet svänger med samma
svängradie som det i medeltal hade i förra tidsintervallet. Detta ger
följande tidsuppdatering för kalmanfiltret. [20]
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(2.18)

����������
�����������������������+���,
För ett fordon som manövrerar mycket kommer inte ett kalmanfilter med
en enda rörelsemodell att fungera. Då den äkta observationen är mycket
längre ifrån prediktionen än vad närmaste falska observation är kommer
mätuppdateringen att bli fel och därmed kommer även nästa prediktion
att ske i fel riktning. För ett fordon som inte svänger så mycket eller i en
miljö där klottertätheten är låg har detta inte så stor betydelse men då
fordonet svänger mycket kommer estimeringen att stämma dåligt överens
med verkligheten. Därför vill man använda flera filter med olika
fordonsmodeller och i varje tillfälle välja det som stämmer bäst. Denna
lösning kallas multipla modeller. Det fungerar så att flera filter med olika
fordonsmodeller parallellt predikterar och estimerar fordonets position.
Därefter mixas estimaten ihop till en slutgiltig position.

En vanlig multipel modell kallas ”Interacting Multiple Models” (IMM).
Insignalen till varje kalmanfilter i IMM-filtret är ett viktat medelvärde av
utsignalerna från samtliga filter i IMM-filtret. Man antar här att det
kalmanfilter som ska matas med insignalen är det rätta att använda i detta
tidsintervall. Som vikter i beräkningen av medelvärdet används
sannolikheten för att det kalmanfilter som utsignalen kommer ifrån var
det rätta i förra intervallet betingat att det kalmanfilter som insignalen ska
in i är det rätta i detta intervall. Denna sannolikhet betecknas µij.

µij(k) = sannolikheten att filter � var rätt vid tid k-1 betingat att filter �
är rätt filter vid tid k.

(2.19)

µij beräknas utifrån två andra sannolikheter. Den ena är sannolikheten för
övergång mellan två filter, d v s sannolikheten för att filter � ska vara rätt
filter givet att filter � var rätt filter i förra tidsintervallet. Denna
sannolikhet betecknas pij och samlas ofta i en matris som benämns
övergångsmatrisen.

pij(k) = sannolikheten att filter � är rätt filter vid tid k betingat att 
filter � var rätt filter vid tid k-1

(2.20)
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Den andra sannolikhet som krävs för att beräkna µij är sannolikheten för
att filter�� var rätt filter. Denna variabel betecknas µi.

µi (k) =  sannolikheten att filter i är rätt filter vid tiden k. (2.21)

µi är i sin tur beroende av både övergångssannolikheten, tidigare värde på
µi och en variabel som säger hur troligt det är att filter � är rätt filter
enbart utifrån de observationer som gjorts. Denna variabel betecknas λi.

λi = f(ν,S) , (2.22)

där ν är innovationen och S är residualkovariansen. Då beräknas µi som

∑ ∑
∑

=

m
iijm

i
iij

ii ) p(

 p

M

,
(2.23)

vilket ger

∑ ⋅=
i

iji
0
j x̂x̂ (2.24)

och

j
i

iji
0
j �PP +⋅= ∑ , (2.25)

där ∆Pj är

∑ −=
i

0
jiijj )xx( � . (2.26)

Även utsignalen från IMM-filtret är ett viktat medelvärde av utsignalerna
från de olika filtren. Här används sannolikheten µi för att det filter som
utsignalen kommer ifrån som vikt. Detta ger följande sammanviktade
estimat och kovariansmatriser

j
j

jx̂x̂ ∑= (2.27)

j
j

jPP ∑= , (2.28)

Strukturen för en IMM med två filter visas i figur 2.2.
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En IMM kan alltså användas när ett objekts rörelse inte kan beskrivas
med en enda rörelsemodell. Med hjälp av IMM-filtret kan flera enkla
rörelsemodeller kombineras för att få ett bra resultat. T ex kan man
använda två filter med rörelsemodellen konstant hastighet, men med
olika osäkerhet. På detta sätt kommer filtren att prediktera tillstånden lika
då de har samma indata. De kommer däremot inte att tidsuppdatera
kovariansmatrisen lika eftersom de har olika modellfel. Skillnaden i
kovariansmatriserna gör sedan att de lägger olika stor vikt vid
observationer och därför mätuppdateras olika. Därmed kommer de inte
heller att matas med samma tillstånd i nästa tidsuppdatering och ger
därmed ytterligare skilda resultat. Vilket filter som kommer att dominera
beror på hur mycket fordonen manövrerar, klottertäthet samt hur stor
detektionssannolikheten är. För utförligare beskrivning se [1] eller [5].

���������������

När följning ska göras i en miljö som innehåller klotter och/eller mer än
ett objekt måste rätt mätningar knytas till målspåren på något sätt. Detta
kallas association. Resultatet av en mätning kan ses som en punkt i ett
koordinatsystem. När man får flera punkter trots att det bara finns ett
objekt i området uppstår ett nytt problem. Vilken av mätningarna är den
rätta och vilka är falska observationer, s k klotter? Förekomsten av flera
objekt inom ett område komplicerar problemet ytterligare. Detta problem
kallas associationsproblemet och det finns ett antal olika, mer eller
mindre väl fungerande, lösningar på det. [1]

Observationer
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Närmsta granne-association är den enklaste associationsalgoritmen. Den
observation som har det kortaste avståndet till den predikterade
positionen anses vara den rätta mätningen. När det finns flera objekt i
området kan olika kriterier väljas för att optimera associeringen. Det
enklaste är att för varje objekt välja den närmaste observationen oavsett
om ett annat objekt också har den som närmaste observation. Här inses
lätt att om två objekt delar på samma punkt kan den inte vara den rätta
mätpunkten för båda. För att komma ifrån detta är det vanligt att använda
en girig algoritm som bara låter varje observation associeras till ett
målspår. [1] Närmsta granne-association illustreras i figur 2.3.

��	��� %�.�� '������� 	����*���
�����
��� /�������� ���������� ��
�����������
����
����������
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� ������������������
�������
���
��� �������� 	����*���
�����
�� �
���� ��� �������� ������� ���� ��������
���� ������������	�� ��� �������� ������� �������� �� 	����"� �� ������
%�%�.�

Denna urvalsalgoritm blir genast mer komplicerad eftersom alla målspår
måste behandlas samtidigt för att inte ordningen ska påverka vilket
målspår som får vilken observation. För att välja vilket objekt mätningen
ska höra till, när flera objekt gör anspråk på den, kan olika
optimeringsmetoder väljas. Det är vanligt att använda en global
optimeringsalgoritm, d v s att minimera det totala avståndet mellan
mätningar och prediktioner. En enklare variant är lokal optimering där
alltid den observation som har kortast avstånd till den skattade positionen
associeras. Den globala optimeringen är i regel bättre men den är
samtidigt avsevärt mer beräkningstung än den lokala. [1]

�������������
�	�	�������������������������+����,
Joint Probabilistic Data Association (JPDA) är en mer avancerad
associationsalgoritm än närmsta granne. Istället för att välja en
observation tar den hänsyn till alla observationer innanför en så kallad
associationsgrind, d v s inom ett visst område kring den predikterade
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positionen. Ett antal hypoteser ställs upp, där varje hypotes säger att en
viss observation är den rätta, samt en hypotes för att ingen av
observationerna kom från objektet. För varje hypotes beräknas en
sannolikhet för att den är sann. Denna sannolikhet används sedan för att
beräkna ett viktat medelvärde av mätpunkterna. Detta medelvärde
används som observation vid mätuppdateringen. [1] Figur 2.4 visar
JPDA-association.
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∑
=

=
N

1j
ijiji

~p ~ �� � (2.29)

N är antalet observationer inom grinden, pij är sannolikheten att
observation � kommer från objekt � och i

~�  är innovationen för
observation ��i förhållande till objekt��s predikterade position.

Tillståndsuppdateringen ser ut som i ett vanligt kalmanfilter medan
kovariansen kompenseras för den osäkra associationen.

kk1-k|kk|k
~Kˆ  ˆ ��� ⋅+= (2.30)

kk|k
0

k|k PP  P ∆+= (2.31)

 )Pp-(1Pp P k|k
*

i01-k|ki0k |k
0 += (2.32)

T
k1-k|kk

* H]K-[IPH]K-[I Pdär ⋅⋅= (2.33)

]~~~~p[K P
N

1j
iiijijijkk ∑

=

−⋅=∆ ���� , (2.34)

där N är antalet mätningar, � indexerar observation och � objekt. pij är
sannolikheten att observation �� kommer från objekt � och pi0 är
sannolikheten att ingen observation kommer från objekt �.
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Genom att använda P0 istället för P*, som är den normala
tidsuppdateringen, har hänsyn tagits till att en tidsuppdatering görs trots
att den rätta observationen inte säkert finns inom grinden. ∆P är ett
tillägg som kompenserar för att flera mätningar utnyttjas vilket ger en
extra osäkerhet i associationen. [1]

�������
�������
Då avståndet mellan den predikterade positionen för ett visst målspår och
en observation är mycket stort är det inte troligt att observationen
kommer från det fordon målspåret representerar. Därför sätts en gräns
upp för hur stort avståndet får vara för att observationen ska associeras
till detta målspår. Detta minskar beräkningsmängden och motverkar
felaktig association då objektet inte observerats och närmsta falska
observation är långt bort.

Denna gräns kallas associationsgrind och är viktig för associationen
framför allt i JPDA-algoritmen. Då vägs de associationer som ligger
innanför grinden ihop till den slutliga observationen medan de som ligger
utanför inte räknas med. Därmed påverkar grindstorleken alltid var den
beräknade observationen placeras. I närmsta granne-algoritmen påverkas
associationen då den observation som är närmast inte ligger inom grinden
vilket leder till att tillståndet inte mätuppdateras. I samtliga algoritmer
påverkar grindstorleken beräkningsarbetet. Hur associationsgrinden
fungerar illustreras i figur 2.5.
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Ett vanligt sätt att bestämma storleken på grinden är att säga att de
observationer som ligger innanför grinden har en högre sannolikhet för
att vara observationer av objektet än att vara falska observationer.
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Sannolikheten för att en viss observation kommer ifrån objektet är
normalfördelad och avtar med avståndet mellan objekt och observation.
Objektets exakta position är dock aldrig känd varför man istället
använder avståndet �~ , d v s innovationen (se kapitel 2.1). Det statistiska
avstånd som bildas då �~  normeras kallas även Mahala-Nobis-avståndet
och brukar betecknas d. Det beräknas som:

d2 = �~ S-1 �~ T , (2.35)

där S är kovariansen som består av osäkerheten i sensorn och
osäkerheten i fordonets placering. Detta ger en sannolikhetsfördelning på
formen:

( ) |S|2

e
S),~p(

2
M

2

2
d−

=� ,
(2.36)

där M är antalet dimensioner för mätningen.

Sannolikheten för att en observation ska vara klotter betraktas som
konstant i området. Detta gör att grinden representeras av en nivåkurva
hos fördelningsfunktionen där

FAP  S),y~p( = , (2.37)

Om PD är sannolikheten för att ett objekt ska detekteras, PFA är
sannolikheten för att en observation är falsk, och VC är den minsta volym
sensorn klarar av att upplösa kan det visas [1] att grinden ges av

( ) ( ) 












⋅⋅⋅−
⋅⋅≅

S P 2 P1

VP
ln2   G

FA
M/2

D

CD
0 , (2.38)

då antalet falska observationer är betydligt större än antalet korrekta
observationer.

Detta värde jämförs sedan med d2 så att alla observationer vars statistiska
avstånd till prediktionen är mindre än G0 tas med vid associationen. [1]
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Sannolikheten att med radar detektera fordon som rör sig på marken är
ofta låg. Detta beror på att de ofta rör sig genom skogar eller liknande
miljöer där det är lätt att gömma sig under träd, frivilligt eller ofrivilligt.
Fordon på marken rör sig dock ofta i grupp vilket gör att sannolikheten
att få en observation från något av fordonen i gruppen är större än den för
vart och ett enskilt. Då ett fordon inte kan observeras kommer inte dess
målspår att kunna mätuppdateras. Detta innebär förlust av viktig
information. Om inte målspårets tillstånd mätuppdateras kommer
osäkerheten efter en tid att bli så stor att målspåret inte kan ges någon
tillförlitlighet. Detta gör att målföljningssystemet tappar tillförlitlighet i
en målföljningsmiljö där sannolikheten för att detektera ett fordon är låg.
Genom att utnyttja att framför allt militära fordon på marken ofta rör sig i
grupp kan man vinna tillförlitlighet för målföljningen.

Det material som finns publicerat om att utnyttja faktumet att fordon rör
sig i grupp för att få mer tillförlitlig målföljning är begränsat.
Grundläggande information kan man finna bland annat i [1]. Delar av
området behandlas i [4], [11], [21], [13], [14], [15], [16], [17], [18]och
[19]. Blasch m fl presenterar i [5], [6], [7], [8], [9] och [10] en lösning
som täcker in en stor del av området. De viktigaste delarna ur denna samt
delar av lösningar från övriga artiklar kommer att beskrivas i detta
kapitel. Dessa artiklar har legat till grund för det system som
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implementerats. Ingen av de presenterade lösningarna har dock använts i
sin helhet.

�����
��������������

För att kunna dra nytta av olika metoder för gruppmålföljning räcker det
inte att bestämma vilka fordon som ingår i en grupp. Gruppen måste även
representeras så att informationen kan utnyttjas. För att kunna uppdatera
enskilda målspår med hjälp av gruppen krävs någon motsvarighet till
tillståndsvektor för gruppen. För uppdateringen av denna finns det två
huvudmodeller: i den ena grupperas målspår som kommit till på vanligt
sätt, i den andra görs bara ett målspår för hela gruppen. Den förra
varianten ger ett visst extra beräkningsarbete och kräver mer minne för
att kunna lagra även gruppmålspåren medan den senare istället kräver
mindre beräkningskraft och minne eftersom endast ett målspår per grupp
behöver uppdateras och sparas. Samtidigt försvinner all information om
de enskilda objekten då de följs med denna metod.

I [8], [9] och [10] beskrivs två sätt att uppdatera målspåret med hjälp av
gruppen då ingen observation kunnat associeras till det enskilda spåret.
Det ena sättet kallas ”Group Update Occluded Tracking”, eller GUT och
det andra ”Coast Individual Occluded Tracking”, eller CIT. Båda dessa
modeller bygger på antagandet att fordonen i en grupp behåller samma
inbördes positioner.

�������
���������������������
������
Group Update Occluded Tracking (GUT) använder sig av
gruppmålföljning vilket innebär att endast ett gruppmålspår för varje
grupp skapas och uppdateras på vanligt sätt med kalmanfiltrering. För de
enskilda fordonen skapas inga riktiga målspår. I tidsuppdateringen antas
varje fordon röra sig som gruppen oavsett dess egen hastighet. Utifrån
denna grupprediktion uppdateras sedan de enskilda målspåren i gruppen
enligt följande

∑
=

−− +=
m

1n

gt,
kn,

gt,
kn,

gt,
k

gt,
1k|1k

gt,
k|k    K

~
  ˆ  ˆ �� , (3.1)

där gt,
k|k�̂  är det skattade tillståndet för objekt � i grupp 	 vid tiden �. Enligt

samma mönster är ν�"�
�"	� 3� ��"�� *�  (� ��

�"	� ), d v s innovationen för varje
observation � i förhållande till spår � och β n,k

t,g är en viktfunktion som
säger hur mycket hänsyn som ska tas till varje observation � vid
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uppdateringen av tillståndet för objekt �. W��J

N/
~

 ges av kalmanfiltret för
gruppen. På detta sätt uppdateras de enskilda målspåren i gruppen med
de observationer som kan associeras till dem men endast gruppmålspåret
kalmanfiltreras.

Då GUT-algoritmen detekterat att ingen observation kunnat associeras
till ett visst målspår i gruppen kommer det inte att kunna uppdateras på
vanligt sätt. Istället uppdateras det med medelvärdet av uppdateringarna
för övriga fordon i gruppen. Detta kan skrivas som

∑ ∑
= =

−− 
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1n
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gt,
nk

gt,
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1k|1k
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~
 

N

1
 ˆ  ˆ 00 �� ,

(3.2)

Notationen är densamma som i (3.1) med tillägget att ' är antalet fordon
i gruppen som fått en observation associerad till sig och �4 är det
oassocierade målspår som ska uppdateras.

���������������������������������
������
Coast Individual Occluded Tracking (CIT) beräknar istället avstånd och
vinkel mellan de enskilda målspåren i gruppen vid varje tidpunkt och
utnyttjar detta för att uppdatera ett målspår som inte fått någon
observation associerad till sig. En förväntad position för det
ouppdaterade målspåret kan beräknas utifrån varje enskilt uppdaterat
målspår då det innehåller information om egen position och det
ouppdaterade målspårets relativa position. När ett målspår i gruppen inte
kan associeras till några observationer uppdateras det oassocierade
målspåret med medelvärdet av de förväntade positionerna på följande sätt
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(3.3)

där W�J

N_N
$̂  står i denna ekvation liksom i GUT-algoritmen ovan för

tillståndet för objekt � i grupp 	 vid tiden �. 0 tt,
1-kd  är avståndet mellan spår

� och spår �4 vid tiden �*� och θk-1 är vinkeln i planet mellan målspåren i
tiden �*�.

Enligt [8] och [9] ger GUT- algoritmen ett bättre resultat än vad CIT-
algoritmen gör. Under de förutsättningar i vilka testerna är utfört är
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RMS2 av positionsfelet för GUT mindre eller lika med positionsfelet för
målföljning utan uteblivna observationer.

����������	�������
�	�	������������������������

En associationsalgoritm som arbetats fram för gruppmålföljning kallas
Joint Belief Probabilistic Data Association, eller JBPDA och beskrivs i
[5], [6], [7], [8], [9] och [10]. Liksom detta arbete koncentrerar sig Blasch
m fl på att dra nytta av att fordonen kunnat grupperas för att skapa
robustare målföljningsalgoritmer. JBPDA-algoritmen förutsätter att det
förutom en sensor som mäter kinematisk storhet, t ex radar, även finns
tillgång till en identifierande sensor. Artikelförfattarna har själva valt att
använda en högupplöst radar, HRR. Som namnet antyder grundar sig
JBPDA-algoritmen på den vanligare associationsalgoritmen JPDA med
skillnaden att den behandlar association för grupper och inte bara
enskilda målspår och att den dessutom tar hänsyn till id-information.

Den vanliga JPDA-algoritmen har en variabel som talar om huruvida en
observation ligger inom associationsgrinden för ett visst målspår eller
inte. I JBPDA-algoritmen motsvaras denna variabel av elementen i vad
som kallas TCJA-matrisen (Tracking and Classification Joint
Association). I denna matris står varje rad för en observation och varje
kolumn för en grupp. Matriselementen är binära variabler som talar om
huruvida en viss observation ska associeras till en viss grupp. Dessa
variabler beror av om observationen ligger inom gruppens
associationsgrind, dess identitet och om det fordon det antas vara rör sig.

Gruppens associationsgrind definieras som unionen av de
associationsgrindar som hör till de målspår som ingår i gruppen. Här
används alltså de vanliga JPDA-associationsgrindarna för varje ingående
målspår och inte en grind som direkt beskriver en omgivning kring
gruppcentrumet, se figur 3.1. På detta sätt kan observationer som ligger
nära gruppcentrum men inte nära något av de ingående fordonen
uteslutas. Den position som används vid mätuppdateringen är liksom i
JPDA-algoritmen ett viktat medelvärde av de observationer som
associerats till målpåret. Vid viktningen används det statistiska avståndet
till varje enskilt målspår och inte till gruppmålspåret vilket ytterligare

                                          
2 RMS står för Root Mean Square och är ett sätt att beräkna ett medelvärde. RMSE

där E står för error ges av ∑
=

1

L

L


1

2  där ei är felet
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motiverar detta val av associationsgrind. Att en observation ligger inom
associationsgrinden beskrivs av den binära variabeln ω��.





=
0;

1;
 tj, 

då dt j
2 < G0,t

annars

(3.4)

där ��"� är det statistiska avståndet mellan målspår � och observation � och
54"� är associationsgrinden för målspår �. Hur det statistiska avståndet och
grinden beräknas beskrivs i kapitel 2.2.
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För att kunna hålla reda på fordon som stannat så att det tidigare
målspåret kan fortsätta då de återupptar sin färd har JBPDA-algoritmen
en variabel som talar om när det fordon som representeras av ett visst
målspår färdas med en hastighet som är mindre än en viss
minimihastighet, ����. När fordonets hastighet underskrider denna
kommer det inte att tas med i beräkningarna annat än för att det ska vara
möjligt att återuppta målspåret. Då kan fordonet fortsätta representeras av
samma målspår. Huruvida fordon � rör sig eller inte representeras av den
binära variabeln ω�"�





=
0;

1;
 tm,

då |vt| > vmin   

annars ,

(3.5)

där �� är hastigheten hos fordon �.

JBPDA-algoritmen förutsätter som sagt att det finns någon form av
identifierande sensor som kan typbestämma varje observation med en
viss säkerhet. Med denna information kan fordon av en typ som inte
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ingår i gruppen sorteras bort direkt vilket minskar antalet falska
observationer avsevärt. Denna egenskap representeras av den binära
variabeln ω��"�"�





=
0;

1;
 tj,id,

då observation � med en viss säkerhet kom från fordon �.

annars.

(3.6)

Den sista viktiga variabeln härrör från grupperingsalgoritmen och
berättar om ett målspår tillhör gruppen eller inte. Denna egenskap
representeras av den binära variabeln ω	"�.





=
0;

1;
 tg,

då fordon � med en viss säkerhet hör till grupp 	.

annars.

(3.7)

För att få fram elementen i TCJA-matrisen måste nu dessa variabler
kombineras. Blasch m fl gör detta med följande resonemang.

Association ska ske:

• då observationen är inom ett fordons grind eller kan identifieras
som ett fordon.

• då detta fordon även tillhör gruppen.

• då fordonet dessutom rör sig.

Uttryckt i de variabler som introducerats ovan innebär detta att
association sker då den binära variabeln

( ) tg,tm,tj,id,t j,tg,j,    ⊗⊗⊕= (3.8)

är ett. Symbolen ⊕  står här för ”logiskt eller” medan ⊗ representerar
”logiskt och”.

Detta uttryck utvärderas för varje observation, målspår och grupp och
resultatet läggs i den matris som kallas TJCA-matrisen och illustreras i
figur 3.2. Varje rad står för en observation och varje kolumn för en
grupp. Den första kolumnen representerar grupp 0 dit alla observationer
kan associeras oavsett om de tillhör en grupp eller inte.
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JBPDA-algoritmen använder samma princip som GUT-algoritmen för
uppdatering av de enskilda målspåren i gruppen. Detta innebär att endast
gruppmålspåret kalmanfiltreras medan övriga målspår endast
mätuppdateras utifrån gruppens prediktering. Detta minskar beräknings-
mängden väsentligt jämfört med att använda ett kalmanfilter för varje
målspår. Att prediktera att ett fordon kommer att röra sig med samma
hastighet som gruppen även då fordonet nu har en hastighet i en helt
annan riktning kan dock ge problem. Detta visar sig tydligt då ett fordon
lämnar gruppen. Då kommer fordonets associationsgrind att ligga nära
gruppen samtidigt som fordonet förflyttat sig ifrån gruppen och det
kommer därför inte säkert att finnas någon observation inom grinden. I
detta fall mätuppdateras fordonets målspår med hjälp av gruppen och det
kommer att skilja mer och mer mellan tillståndet och verkligheten.
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För att det ska vara möjligt att dra nytta av kunskapen om att fordon
färdas i grupp måste kriterierna för vad som är en grupp vara tillförlitliga.
Då grupperingen används för att uppdatera målspår som inte fått någon
observation associerad till sig är det viktiga om fordonen har för avsikt
att fortsätta färdas tillsammans eller inte. Eftersom målspåren vid vissa
tillfällen uppdateras utifrån sin grupptillhörighet finns risken att felaktiga
resultat erhålls om man utgår från felaktiga data om grupptillhörighet.
Om ett fordon i en grupp uppdateras med hjälp av gruppen samtidigt som
det lämnar denna kan det få oönskade konsekvenser. En felaktigt
sammansatt grupp kan alltså ge mer problem än fördelar i vissa
situationer.

Svårigheten med gruppindelning är att hitta rätt mönster. Fordon kan
färdas ihop av många anledningar, t ex kan de ha samma mål, de kan råka
slå följe ett stycke eller de kan ha problem att ta sig förbi varandra.
Dessutom kan fordon som inte färdas i direkt anslutning till varandra
höra ihop truppmässigt. Fordon som rör sig på marken är mycket svårare
att identifiera än flygplan i luften, eftersom de saknar vissa identifierande
attribut som t ex radar. Många sensorer ger dessutom väldigt
knapphändig information om de fordon de observerar, men genom att
kombinera olika typer av sensorer, tillsammans med kunskap om hur
olika fordon normalt rör sig (hastighet, terrängtyp mm), kan man till viss
del typbestämma eller åtminstone särskilja olika fordon. Eftersom de
olika sensortyperna mäter olika egenskaper är det dock svårt att fusionera
deras olika data vilket ger upphov till falska observationer. Att utifrån
dessa data om fordonen gruppera dem kallas aggregering och behandlas
bland annat i [12].

Även då kriterier för vad som ska räknas till en grupp finns uppsatta är
det svårt att skapa algoritmer som grupperar fordon efter dessa kriterier
på ett användbart och pålitligt sätt. Beroende av situationen kan det vara
olika viktigt om fordonen verkligen hör ihop. På en smal väg i tät skog är
det troligt att samtliga fordon kommer att följas åt oavsett om de har
samma mål och de kan utan vidare betraktas som en grupp, kommer det
däremot en korsning är det viktigt att veta vilka som faktiskt hör ihop.
Den stora svårigheten ligger i avvägningen mellan att gruppera fordonen
för att kunna dra nytta av gruppen och att göra gruppindelningen
tillräckligt dynamisk för att tillåta att fordon lämnar gruppen.

Skapandet av grupper är väsentligen mycket lättare än att splittra dem, då
gruppkriterierna  direkt kan tillämpas och det spelar inte så stor roll om
det är en sammanslagning mellan grupper eller ett fordon som läggs till.
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Vid splittring av en grupp eller då ett fordon lämnar gruppen krävs
mycket mer av algoritmen. Om inte alla inbördes relationer betraktas
utan bara avstånd till närmaste gruppmedlem kan t ex två fordon lämna
gruppen och samtidigt ha tillräckligt nära till varandra för att uppfylla
kriteriet för att tillhöra gruppen. Används istället avståndet till
gruppcentrum är det lätt att splittra en grupp som egentligen skulle ha
delats i två. Det är dessutom viktigt att veta vilket fordon det är som
lämnar gruppen. Detta problem kompliceras av att fordonen i gruppen
ofta rör sig nära varandra i förhållande till sensorns mätnoggrannhet
vilket gör det svårt att lösa upp fordonen och lätt att blanda ihop dem.

Ett exempel där det är svårt att dela en grupp rätt är då en konvoj delas i
två genom att den främre delen kör fortare än den bakre. Fordonet längst
fram i den bakre delen kommer då att vara för långt från gruppen och
hakas av. Då kommer med ens alla de övriga i den bakre gruppen att ha
för långt till något målspår som faktiskt tillhör gruppen och dessa
kommer inte att tillhöra någon grupp. Därför betraktas alla inbördes
relationer samtidigt för att denna grupp ska kunna delas i två
undergrupper direkt vid ett sådant tillfälle.

Administrationen av grupper och de i grupperna ingående målspåren
behandlas i [13]. Där beskrivs en algoritm för att skapa, slå ihop och
splittra grupper. Algoritmen bygger på att varje fordon har ett eget
målspår som uppdateras var för sig och som sedan grupperas ihop. Den
är sammansatt av enkla regler för att vara intuitiv och grundläggande.
Översiktligt består algoritmen av fem viktiga delar: uppdatera målspår,
splittra grupper, lägg till målspår, beräkna centrum och slå ihop grupper.
Dessutom finns det en databas med målspår och en med
gruppinformation. En skiss över denna struktur visas i figur 3.3.

��	���.�.��,����������������������	����������������
���
������������9�.:�
��	������	�����9�.:�

Splittra
grupper

Uppdatera
spårdata

Ta emot
målspår

Tilldela
grupper

Beräkna
gruppcentrum

Slå ihop
grupper

Uppdatera
GruppdatabasSpår-

databas
Grupp-
databas

Dynamiskt (inre) lager

Bestående (yttre) lager



�
��������������������
��	�������������������������������������������������������������������������

                                                                                                                         30

Grundkriteriet för att slå ihop två målspår till en grupp är att de ligger
tillräckligt nära varandra. För att avgöra detta används i [13] grindar på
samma sätt som vid association, se grindning i kapitel 2.2.3. För att inte
ett målspår ska läggas till gruppen i ett steg, tas bort från det i nästa och
på det viset skapa ett instabilt gruppmålspår använder de olika stora
grindar för att slå ihop och splittra grupper. En mindre grind används för
att slå ihop eller lägga till ett målspår medan en större används för att
avgöra om en grupp ska splittras. På detta sätt kommer ett målspår som
lagts till gruppen att bli kvar även om avståndet ökar något och
gruppindelningen blir därmed stabilare. För att reducera beräknings-
arbetet slås först enskilda målspår ihop till grupper varefter de som
fortfarande är ensamma testas för att läggs till i grupper och till sist slås
befintliga grupper ihop.
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För att utvärdera den algoritm som tagits fram i detta arbete har ett
system för gruppmålföljning implementerats. Det innehåller: omvärlds-
simulering, mätning, filtrering och administrering av målspår. I detta
system utvärderas sedan algoritmen i en jämförelse med motsvarande
algoritm som inte använder sig av gruppinformation.

�����.�������
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Det system som implementerats för utvärdering av de algoritmer som
tagits fram kan delas upp i olika block. En naturlig indelning är:
generering av mätdata, kalmanfiltrets tids- och mätuppdateringar,
association, uppdatering av oassocierade målspår, grupp- och målspårs-
administration samt initiering. Dessutom finns det två databaser: en som
innehåller målspår och en som innehåller gruppinformation. Hur dessa
block hänger ihop illustreras i figur 4.1.
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I blocket ”generering av mätdata” genereras själva omvärldsmiljön och
positioner för de fordon som rör sig i området. Här simuleras också en
radar som är monterad i en flygande plattform t ex ett flygplan eller en
obemannad farkost (UAV) som flyger över området. radarn kan även
vara fast monterad i en viss position. De data som kommer ur blocket är
fordonens positioner i förhållande till sensorn, med ett normalfördelat
mätfel, samt klotter. Associationsblocket läser in de positioner som
”inläsning av mätdata” genererar för att kunna associera dem med de
tillståndsskattningar som kommer från tidsuppdateringsblocket. Här
associeras både de målspår som representerar enskilda fordon och de som
representerar gruppcentrum. Utsignal från detta block är observationer
associerade till olika målspår och de observationer som inte kunnat
associeras till något målspår.

De associerade observationerna från associationsblocket är tillsammans
med de målspår de assoicierats med insignaler till mätuppdaterings-
blocket. I detta block utförs kalmanfiltrets mätuppdatering för de målspår
som fått en observation associerade till sig. Utsignaler är de
mätuppdaterade målspåren.
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De målspår som inte fått någon observation associerad till sig uppdateras
i blocket ”uppdatering av oassocierade målspår”. Insignaler till detta
block är de målspår som inte kunnat mätuppdateras och de målspår som
representerar gruppcentrum. Från gruppadministrationsblocket kommer
även information om vilka fordon som hör till vilken grupp. De enskilda
målspåren uppdateras här med hjälp av gruppcentrums mätuppdatering.
Utsignal från detta block är de nu uppdaterade målspåren.

De uppdaterade målspår som är utsignaler från blocken ”mät-
uppdatering” och ”uppdatering av oassocierade målspår” fungerar som
insignal till blocket ”målspårsadministration/-initiering”. Insignaler till
detta block är även de observationer som kunnat associeras till något
målspår. I detta block skapas nya målspår då oassocierade observationer
kunnat knytas till varandra till ett tillräckligt långt temporärt målspår.
Här avslutas också de målspår som inte fått någon observation associerad
till sig på en viss tid. Dessa data lagras sedan i målspårsdatabasen.

Gruppadministrationsblocket har även det målspåren från ”mät-
uppdatering” och ”uppdatering av oassocierade målspår” som insignaler.
I detta block slås grupper ihop och isär. Data om hur fordonen är
grupperade och målspåren för gruppcentrum lagras i gruppdatabasen.
Utsignal från detta block är gruppernas målspår och data om vilka fordon
som hör till vilken grupp.

I blocket tidsuppdatering sker kalmanfiltrets tidsuppdatering både för de
målspår som representerar enskilda fordon och de som representerar
grupper. Insignaler är därmed dessa målspår.

Systemets mer väsentliga funktioner beskrivs förenklat i pseudokod i
appendix B.
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Det vägnät som använts i simuleringarna är beskrivet på lantmäteri-
format. Detta innebär att vägarna har approximerats med raka vägstycken
som beskrivs med hjälp av koordinaterna för dess ändar. En väg består
således av många små sammanbundna vägstycken. Vägarna är numrerade
och för att underlätta i simuleringen anges även vilka andra vägar en viss
vägände ansluter till.

En bil genereras som en vektor av koordinater i samma koordinatsystem
som vägarna beskrivits. En vektor med vägnummer anger hur bilen
kommer att färdas och med hjälp av denna avgörs åt vilket håll bilen
kommer att åka på varje väg. Utifrån start- och slutpunkt för det första
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vägstycket beräknas i vilken riktning bilen kommer att åka. Farten följer
en modell som gör att bilen accelererar upp till en maxhastighet där den
ligger kvar tills dess att vägstycket börjar ta slut. Då börjar bilen
retardera, hur mycket är beroende av vinkeln till nästa vägstycke. Enligt
detta mönster beräknas bilens position med ett visst tidsintervall.

En sensor mäter inte exakt och därför är det viktigt att även modellera
denna så att också mätfelet finns med i simuleringen. Den sensormodell
som används beskriver en radar som ger information om avstånd och
vinkel i bärings- och höjdled till det objekt som observeras. Radarn antas
kunna vara monterad på ett flygplan eller motsvarande och kan därför
ändra position med tiden. Den kan också placeras i en punkt som om den
vore monterad på en mast.

Själva sensorn är modellerad så att bilens positionsvektor läses in och
omvandlas till sfäriska koordinater med origo i radarns nuvarande
position. Detta för att vägen är uttryckt i kartesiska koordinater och en
radar mäter i sfäriska koordinater. Bilens position är nu alltså uttryckt i
de koordinater som sensorn optimalt skulle ge. För att modellera mätfelet
läggs därefter ett normalfördelat brus på denna nya positionsvektor.
Standardavvikelsen för detta brus är en konstant hos radarn. Sensorn
antas kunna observera objekt i alla riktningar och har därför ingen
egentlig sveptid. Tidsintervallet mellan avläsningarna kan ställas in till
valfri konstant.

Även felaktiga observationer har modellerats. Dessa genereras på samma
form som de verkliga observationerna av fordonet och adderas till
matrisen med observationer innan bruset läggs på. De falska
observationerna placeras ut efter två modeller: den ena fördelar
observationerna rektangulärt (sannolikheten är lika stor i varje punkt att
en observation ska placeras just där) medan den andra placerar ut
observationer normalfördelat kring en punkt. Den senare modellen
simulerar områden eller föremål som oftare ger falska observationer än
andra.
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Valet av filter och rörelsemodeller är till stor del beroende av den
kunskap som finns om systemets uppförande men också en avvägning
mellan noggrannhet, beräkningsmängd och implementeringsarbete. I
detta arbete har en tvåfilters IMM använts. IMM-filtret består av två
kalmanfilter med linjär rörelsemodell och linjäriserad mätmodell. Se
kapitel 2.1 för mer detaljer om rörelsemodeller och IMM.
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Valet att använda kalmanfilter grundar sig framför allt på att de är lätta
att implementera och ger ett tillräckligt bra resultat för att inte störa
undersökningen. Med ett olinjärt filter, t ex ett partikelfilter, hade bättre
resultat kunnat uppnås men det har inte givits tid att implementera en
sådan lösning. Även det faktum att två linjära filter valts är beroende av
att det är lätt att implementera och lätt att följa vad som händer i filtren
samtidigt som det ger ett tillräckligt bra resultat. Valet att använda en
IMM istället för att använda ett enkelt kalmanfilter beror på att en IMM
fanns att tillgå och att det generellt ger ett bättre resultat att använda en
sådan än ett enkelt kalmanfilter.
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Huvudproblemet i det här arbetet är att skapa robustare målföljning då
detektionssannolikheten är låg. För att uppnå detta måste man på något
sätt påverka prediktioner eller estimat. Då en linjär rörelsemodell
används predikteras ett fordon att fortsätta med den hastighet det hade i
senaste tidsintervallet. Då fordonet inte är dolt för sensorn kommer
tillståndet därefter att mätuppdateras. Då uppdateras förutom positionen
även hastigheten så att den stämmer bättre överens med verkligheten. Då
fordonet är dolt för sensorn kommer varken positionen eller hastigheten
att mätuppdateras vilket resulterar i att prediktionerna kommer att göras i
fel riktning om fordonet svängt under tiden. Om fordonet tillhör en grupp
och resten av fordonen i gruppen också svänger kommer förutsägelsen att
fordonet kommer att ha samma hastighet som gruppen att vara en bättre
förutsägelse. Svänger däremot gruppen åt andra hållet kommer denna
förutsägelse att vara ännu sämre än den att fordonet åker rakt. Detta
problem illustreras i figur 4.2.
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Att inte utnyttja skattningen av de enskilda fordonens hastighet vid
predikteringen av nya tillstånd skulle innebära en informationsförlust och
göra att de enskilda målspåren blir beroende av gruppmålspåret. Ju
mindre information som används och ju större beroendet mellan
gruppens och de enskilda målspårens uppdateringar är desto större blir
osäkerheten i resultaten. Då de enskilda målspåren predikteras gruppens
hastighet istället för med sin egen hastighet och dessa skiljer sig från
varandrakan kan associationsgrinden placeras så att den korrekta
observationen inte ligger inom grinden. För att undvika detta predikteras
de enskilda målspåren med sin egen skattade hastighet. Detta ger
samtidigt större möjlighet att låta ett fordon lämna gruppen eftersom
hänsyn tas till dess individuella hastighet.

Den modell som implementerats för uppdatering av målspår som inte
associerats bygger på teorin bakom GUT- och CIT-modellerna som
beskrivs i kapitel 3.1.1 och 3.1.2. Dessa modeller har dock kombinerats
och modifierats för att stämma bättre in på det önskade systemet. För att
varje fordon ska representeras av ett riktigt målspår skapas dessa på
vanligt sätt med kalmanfiltrering. När några fordon grupperats ihop
skapas även ett gruppmålspår som representerar ett centrum för gruppen.
Gruppmålspåret tidsuppdateras på samma sätt som ett enkelt målspår
med antagandet att gruppens centrum har konstant hastighet, jfr
rörelsemodellen där varje fordon har konstant hastighet på sidan 12. Vid
mätuppdateringen utnyttjas alla de observationer som associerats till
något av de målspår som ingår i gruppen. Av dessa beräknas ett viktat
medelvärde på samma sätt som i JPDA-algoritmen. Detta viktade
medelvärde får sedan representera en grupp-observation och det är denna
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som används vid själva mätuppdateringen. Se närmare beskrivning i 4.5.
Associationsgrinden beräknas liksom i JBPDA-algoritmen som unionen
av de ingående målspårens associationsgrindar.

Då ett målspår för gruppcentrum skapas skattas tillstånden för
gruppcentrumet. Detta innebär att hastigheten för gruppcentrum är känd
och kan alltså utnyttjas för mätuppdatering av de målspår som inte fått
observation associerade till sig. När ett målspår inte fått någon
observation associerad till sig tidsuppdateras det normalt av kalmanfiltret
och antas därmed behålla sin hastighet. En alternativ prediktering vore att
tilldela fordonet gruppcentrums hastighet. Fordonet antas då ha en
hastighet som i någon mening är medelvärdet av de i gruppen ingående
fordonens hastigheter.

Då ett målspår inte får någon observation kan man inte säga om fordonet
lämnat gruppen eller inte. Det vore därför lika fel att alltid prediktera
fordonet i samma riktning som gruppen som att alltid prediktera det rakt
fram. Därför har stödet för uppdatering av oassocierade målspår
implementerats så att två möjliga fortsättningar på målspåret skapas och
sedan utvärderas. I praktiken skapas två temporära målspår varav det ena
predikteras med den hastighet fordonet hade i det förra tidsintervallet och
det andra predikteras med gruppens hastighet i detta intervall. Efter några
tidsintervall utvärderas de två målspåren och det som fått minst antal
mätuppdateringar förkastas. Det riktiga målspåret tilldelas i efterhand de
tillstånd som det valda tillfälliga målspåret består av.

���������������

Den observation som används i mätuppdateringen beräknas enligt JPDA-
algoritmen för varje enskilt målspår. Gruppmålspåret behandlas vid tids-
och mätuppdateringen som om det vore ett vanligt målspår som
representerar ett fordon. Det som skiljer gruppmålspåret från de vanliga
målspåren är associationen. Grundprincipen för associationen är
densamma som då de enkla målspåren uppdateras enligt JPDA-
algoritmen. Den stora skillnaden är associationsgrinden som inte
beräknas utifrån avståndet mellan den skattade positionen för
gruppcentrum och observationen. Det avståndet säger ingenting om hur
sannolikt det är att en observation härrör från ett fordon som tillhör
gruppen eftersom fordonen i gruppen är spridda runt centrum. Därför
används en associationsgrind som består av unionen av de grindar som
beräknats för varje enskilt målspår i JPDA-algoritmen. Detta är samma
associationsgrind som används i JBPDA-algoritmen. De observationer
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som befinner sig innanför associationsgrinden vägs ihop på samma sätt
som i JPDA-algoritmen. De vikter som används beräknas utifrån
avståndet till det målspår observationen ligger närmast enligt samma
princip som i JPDA-algoritmen vilket illustreras i figur 4.3. Vikterna i
medelvärdesberäkningen är på samma sätt som i en JPDA sannolikheten
för att observationen kommer ifrån det fordon till vars målspår det nu
associeras.
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Den implementerade algoritmen förutsätter inte att observationerna kan
typbestämmas vilket JBPDA-algoritmen gör. Denna information skulle
kunna användas som stöd vid associationen och därmed förbättra
associationsresultatet genom att utesluta många falska observationer.
Detta gör dock att det är svårare att urskilja de förbättringar som görs på
grund av att oassocierade målspår uppdateras med hjälp av information
från gruppen. Detta gör att associationen också blir mer lik normal
JPDA-association.
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Att gruppera de fordon som ska följas är ett stort och komplext problem i
sig. I en simuleringsmiljö kan problemet förenklas genom att förutsätta
vissa samband och t ex sätta vissa variabler konstanta, men trots detta
skulle det krävas omfattande arbete att implementera en väl fungerande
algoritm för ihop- och isärslagning av grupper. Eftersom den
huvudsakliga undersökningen i detta arbete inte är beroende av att det



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

                                                                                                                         39

finns en fungerande gruppadministrering har denna därför utelämnats till
förmån för viktigare delar av systemet.

För att kunna använda grupptillhörigheten som en variabel krävs ändå
någon form av enkel grupperingsalgoritm. En sådan har därför
implementerats. Denna algoritm förutsätter att ett målspår kommer att
tillhöra samma grupp så länge det existerar och grupperar målspår enbart
efter avstånd mellan fordon och endast då ett målspår skapas. Det innebär
att fordon som kör tillräckligt nära varandra när simuleringen startar
kommer att tillhöra samma grupp under hela simuleringen.
Fordonsmodellen är implementerad så att då dessa fordon har getts
samma rutt kommer de att följas åt hela tiden. Denna grupperingalgoritm
är därmed tillräcklig då de fordon som startar nära varandra har samma
rutt och då splittring och sammanslagning av grupper ej är nödvändig.

��������-�������

JPDA-algoritmen tar hänsyn till alla observationer inom ett visst område
och beräknar en ny sammanvägd observation av dessa. I en miljö med
mycket klotter ger denna metod ett bättre resultat än närmsta granne-
algoritmen som enbart tar hänsyn till den observation som ligger närmast
den predikterade positionen. Då de fordon som följs färdas för nära
varandra övergår dock denna styrka hos algoritmen till en svaghet. Då
två fordon befinner sig på ett tillräckligt litet avstånd från varandra för att
JPDA-algoritmen ska ta hänsyn till samma observationer för de båda
fordonen kommer dessa att estimeras närmare varandra. Om fordonen
fortsätter att dela observationer kommer efter en tid tillstånden för dem
att vara desamma. När detta har skett kan inte de båda målspåren delas
igen eftersom de alltid kommer att uppdateras med samma observation
[1]. Detta illustreras i figur 4.4.
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Då målspåren går ihop på det sätt som beskrivs ovan så att det inte går att
skilja dem åt uppdateras de av varandras observationer. Då drar
algoritmen automatiskt nytta av att fordonen färdas tillsammans vid
tillståndsuppdatering då ett fordon är dolt. Skulle dock fordonen lämna
varandra kommer algoritmen aldrig att upptäcka detta. Detta ger inte
utrymme för att en grupp splittras varför den algoritm som
implementerats här använder en algoritm som kombinerar JPDA med
närmsta granne. För att målspåren inte ska gå ihop då fordonen färdas
nära varandra övergår algoritmen till en närmsta granne-algoritm då
fordonen estimeras närmare varandra än ett visst avstånd. Detta avstånds
storlek är beroende av osäkerheten i sensor och fordonsmodell och
övriga variabler som påverkar associationsgrinden. Det avståndsmått som
används i närmsta granne-algoritmen är det statistiska avstånd som
används i JPDA-algoritmen. Denna variant på närmsta granne kallas
ibland NN-JPDA. (Nearest Neighbour-JPDA) [1]

Ett annat sätt att kringgå detta problem vore att inte använda JPDA-
algoritmen alls. Att använda närmsta granne-algoritmen ger dock inte ett
tillförlitligt resultat i alla miljöer varför den bara använts där inte JPDA-
algoritmen fungerar. Metoden med JPDA kombinerat med närmsta-
granne har implementerats för att undersöka om den fungerar som metod
för att undvika att JPDA-algoritmen kollapsar.
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Huvudmålet med detta arbete har varit att utnyttja faktumet att fordon
ofta färdas i grupp för att utveckla en algoritm för mer tillförlitlig
målföljning i miljöer med låg detektionssannolikhet. För att uppnå detta
har information om närliggande fordon använts. Då ett fordon inte
observeras kan dess position ändå uppdateras med hjälp av observationer
av närliggande fordon. En algoritm har utvecklats som skapar ett målspår
för en grupp av fordon. Gruppens tillstånd används sedan för att
uppdatera tillståndet för ett fordon som ingår i gruppen och inte
observerats.
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Den algoritm som utvecklats i detta arbete är tänkt att förbättra resultatet
av målföljning i en miljö där fordon lätt döljs för en sensor. Det är därför
intressant att undersöka hur väl den algoritmen fungerar jämfört med en
algoritm som inte utnyttjar gruppinformation för olika detektions-
sannolikheter. För att göra jämförelsen rättvisande används samma
algoritm i båda fallen, men utan att återkoppla gruppinformationen i det
ena fallet. Detektionssannolikheten, PD, varieras mellan 0 och 1 i steg om
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0,1 och för varje PD görs 50 simuleringar med varje algoritm. De båda
algoritmerna är körda på exakt samma indata. D v s de slumpmässigt
utplacerade falska observationerna och mätfelet hos radarn har varit
samma i de båda fallen. Fordonen åker den väg som markerats ut med
punkter på kartan i figur 5.1 med start i triangeln och stopp i cirkeln.
Radarn antas vara fast monterad på 100 m höjd i den punkt som markeras
med * på kartan i figur 5.1. De falska observationerna är jämnt fördelade
över området. Övriga data återfinns i tabell 1.

Parameter Värde

Antal simuleringar 150 st

Antal fordon 3 st

Fordonsavstånd ca 35 m

PD 0-1

Mätfelets σR 9 m

Mätfelets σϕ 0,015 rad

Mätfelets σθ 0,015 rad

Klottertäthet 2,7 st/km2

Uppdateringstid 2 s

Maxhastighet 90 km/h

8��������+���������������������	������������������
������
��� ��
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I figur 5.2 visas RMS av avståndet mellan estimat och verklig position
för varje fordon. Dessa värden har plottats mot simuleringstiden. I figur
5.2a) används algoritmen som utnyttjar gruppinformationen, medan den
som inte gör det har använts i b). Då ett målspår tappats estimeras det
inte och det avstånd som plottats är istället det mellan origo och den
verkliga positionen, varför avståndet för de tappade målspåren gör ett
hopp och sedan följs åt. För de flesta av målspåren är avståndet under
150 m varför dessa inte går att särskilja. De målspår vars avstånd är stort
men som inte har utseendet av ett tappat målspår följer falska
observationer.
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I figur 5.3 har andelen tappade målspår plottats mot sannolikheten för
detektion, PD, för de olika algoritmerna. Då sannolikheten för detektion
ökar minskar andelen tappade målspår för båda algoritmerna. Den
algoritm som utnyttjar gruppinformationen tappar dock färre målspår än
den som inte gör det för samtliga värden på detektionssannolikheten. För
PD=0,7 är den relativa förbättringen 37 % och för PD=0,8 är den så stor
som 53 %.

I figur 5.2 kan man tydligt se att betydligt fler målspår tappas eller följer
falska observationer i b) än i a). Detta innebär att färre målspår tappas då
gruppinformation utnyttjas för att estimera ett fordons placering vid
utebliven detektion än då gruppinformationen inte utnyttjas. Grafen i
figur 5.3 visar att gruppinformationen kan ge ett avsevärt bättre resultat
vad det gäller att följa fordon i miljöer med en viss sannolikhet för
detektion. Då samtliga fordon detekteras i samtliga observations-
tidpunkter kan ingen skillnad påvisas. Då följer båda algoritmerna
fordonen bra. På motsvarande sätt ger båda algoritmerna ett dåligt
resultat då detektionssannolikheten är mycket låg. Däremellan ger det
dock en väsentlig förbättring av resultatet att utnyttja information från
gruppen för att få bättre målföljning.
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Det är inte bara mängden tappade målspår som är intressant utan också
när målspåren tappats. Ett frekvenspektrum som visar hur många målspår
som tappats vid varje tidpunkt har därför plottats i figur 5.4. I figuren kan
urskiljas att då algoritmen som inte utnyttjar gruppinformationen använts
tappas målspåren relativt jämnt fördelat över tiden. Då
gruppinformationen utnyttjas tappas istället fler målspår senare under
simuleringen. I början a simuleringen, kring T = 50-60, svänger den väg
fordonen rör sig på vilket gör målföljningen svårare. här syns den
tydligaste skillnaden mellan algoritmerna. Båda tappar målspår, men den
som inte utnyttjar gruppinformationen tappar betydligt fler än den som
gör det. Gruppinformationen är framför allt tänkt att vara ett stöd då
fordonen svänger vilket denna plot visar att den gör. Att den algoritm
som utnyttjar gruppinformationen ger ett sämre resultat senare i
simuleringen där vägen är rak än där den är krokig kan förklaras med att
felet hela tiden växer och att därför fler och fler målspår tappas.
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Huruvida målspåren tappas är ett intressant mått på hur bra en algoritm
är. Det säger dock inget om hur väl fordonet följs innan målspåret tappas.
I figur 5.5 har medelvärdet av avståndet mellan fordon och estimat
beräknats och plottats för olika värden på detektionssannolikheten, PD.
Här visas att algoritmen som utnyttjar gruppinformationen för samtliga
värden på PD har ett mindre medelfel än vad motsvarande algoritm som
inte utnyttjar gruppinformationen har. Det genomsnittliga felet ökar då
detektionssannolikheten minskar vilket är naturligt med tanke på att det
finns färre och färre korrekta observationer att basera estimatet på.
Medelfelets faktiska storlek är inte av någon större vikt i denna
undersökning eftersom det intressanta inte är hur väl trimmat filtret är
utan skillnaderna mellan då gruppinformationen används eller inte.

Standardavvikelsen för medelvärdet av estimeringsfelet hos målspåren är
stort. Som figur 5.6 illustrerar är standardavvikelsen ibland större än
själva medelvärdet. Detta beror på att många av målspåren har ett litet
fel, d v s de följer fordonet bra, medan andra har ett mycket stort fel
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innan de till sist tappas. Att standardavvikelsen är så stor tyder också på
att algoritmen pressas genom att parametrarna inte är inställda på för
snälla värden för att ge ett givande resultat.
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En parameter som har betydelse för målföljning är klottertätheten. I detta
försök har den varierats för en fast detektionssannolikhet. Den algoritm
som utvecklats jämförs i fallen då den utnyttjar gruppinformation och då
gruppinformationen inte är återkopplad. De båda algoritmerna har haft
exakt samma indata. Vilka parameterinställningar som använts anges i
tabell 2.



��������������������������������������������������������������������������������
�������������� 
��
���

                                                                                                                         49

Parameter Värde

Antal simuleringar 50 st

Antal fordon 3 st

Fordonsavstånd ca 35 m

PD 0,7

Mätfelets σR 9 m

Mätfelets σϕ 0,015 rad

Mätfelets σθ 0,015 rad

Uppdateringstid 2 s

Klottertäthet 2,7-10,8 st/km2

Maxhastighet 90 km/h

8�����%�+���������������������	���������������
������ ��

Med gruppinfo Utan gruppinfo

Klottertäthet Andel
tappade

Medelfel
(m)

Andel
tappade

Medelfel
(m)

2,7 st/km2 0,04 54 0,34 67

5,4 st/km2 0,18 92 0,24 171

8,1 st/km2 0,60 135 0,64 222

10,8 st/km2 0,20 188 0,30 240
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I tabell 3 visas hur användandet av gruppinformation påverkas av
klottertätheten, Andelen tappade målspår och medelvärdet av RMS av
felet för de båda algoritmerna har beräknats för olika klottertäthet. Här
syns en markant skillnad mellan resultatet för de olika algoritmerna. Då
gruppinformationen använts har en avsevärt mindre andel målspår
tappats än då ingen gruppinformation utnyttjats för samtliga värden på
klottertätheten. Även medelfelet är i samtliga fall mindre då
gruppinformationen utnyttjas än då den inte gör det.

Andelen tappade målspår är markant större för 8.1 klotter per km2 än för
övriga klottertätheter vilket endast kan förklaras med att det troligen är
tillräckligt mycket klotter för att målföljningen ska störas avsevärt av det
men inte tillräckligt mycket för att algoritmen ska följa klotter någon
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längre tid. Denna teori stöds av att medelfelet för klottertätheten 8,1
klotter per km2 är lägre än den för klottertätheten 10,8 klotter per km2

som har lägre andel tappade målspår.

Resultatet av detta försök är att det hjälper att använda grupp-
informationen på det sätt som den utvecklade algoritmen gör även då
klottertäheten är högre än i tidigare försök.

��������
������
����


Då gruppen är utspridd och vägen svänger kraftigt kommer grupp-
centrums estimerade position att ligga bredvid vägen. I försöket nedan
utvärderas hur detta påverkar resultatet av att använda gruppinformation.
Den algoritm som utvecklats här har använts med och utan
gruppinformation och dessa simuleringar har jämförts då fordonen startar
70 – 100 m ifrån varandra. 50 simuleringar har gjorts där de båda
algoritmerna haft samma indata. Övriga parametervärden återfinns i
tabell 4.

Parameter Värde

Antal simuleringar 50 st

Antal fordon 3 st

Fordonsavstånd 70-100 m

PD 0,7

Mätfelets σR 9 m

Mätfelets σϕ 0,015 rad

Mätfelets σθ 0,015 rad

Uppdateringstid 2 s

Klottertäthet 2,7st/km2

Maxhastighet 90 km/h

8�����0��+���������������������	������
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Då fordonen är långt ifrån varandra mätuppdateras gruppmålspåret med
utspridda observationer vilket kan leda till att gruppcentrum estimeras
långt från vägen. Figur 5.7 illustrerar vad som händer när fordonen i
gruppen är spridda och vägen svänger. I a) där fordonen startats med ett
avstånd av ca 70 – 100 m från varandra estimeras gruppmålspåret långt
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bredvid vägen då denna svänger. I b) har fordonen startats med ett
avstånd av 35 m och gruppmålspåret följer då vägen mycket bättre.
Gruppens estimat är i någon mening ett medelvärde av de ingående
fordonens placeringar. Då fordonen är spridda kommer medelvärdet att
ligga långt ifrån fordonen vilket påverkar negativt då vägen svänger.

I detta försök var andelen målspår som inte tappats 0,28 för algoritmen
som använder gruppinformation såväl som den som inte gör det. Detta är
avsevärt mycket mindre än för motsvarande försök med fordonen
närmare varandra. Detta kan förklaras av att JPDA-associationen som
båda algoritmerna utnyttjar redan i grundutförandet kan dra nytta av att
det finns flera fordon i närheten eftersom samma observation kan
associeras till flera fordon. Att gruppmålspåret estimeras så långt från de
ingående fordonen och vägen gör att utnyttjandet av gruppinformation
inte kan anses pålitlig då gruppen är för spridd. Detta styrks av resultaten
som säger att lika stor andel målspår skapas korrekt oavsett om
gruppinformationen utnyttjas eller inte.
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JPDA-algoritmen fungerar dåligt då de fordon som följs färdas för nära
varandra. Eftersom den tar hänsyn till alla observationer i ett visst
område kommer målspåren att närma sig varandra och till slut gå ihop.
När målspåren flutit ihop kommer de att ha samma grind och därför alltid
associeras lika. När då ett fordon lämnar gruppen kommer inte dess
målspår att visa detta eftersom det får samma observationer som övriga
målspår i gruppen. Alternativt följer alla målspår efter det avvikande
fordonet.

Här jämförs den vanliga JPDA-algoritmen med en algoritm som fungerar
som JPDA så länge avståndet mellan de estimerade positionerna för
fordonen är 20 m. När avståndet är mindre än 20 m används istället en
närmsta granne algoritm för associationen. I detta försök har en
simulering gjorts för att illustrera hur JPDA-algoritmen utan närmsta
granne kollapsar där JPDA med närmsta granne håller isär målspåren.
Dessutom har 50 simuleringar gjorts för att beräkna medelavstånd mellan
fordonen, medelfel och användningsfrekvens för närmsta granne. I tabell
5 anges vilka parametervärden som använts vid simuleringarna.

Parameter Värde

Antal simuleringar 50 st

Antal fordon 3 st

Fordonsavstånd 70-100 m

PD 0,7

Mätfelets σR 9 m

Mätfelets σϕ 0,015 rad

Mätfelets σθ 0,015 rad

Uppdateringstid 2 s

Klottertäthet 2,7st/km2

Maxhastighet 90 km/h

8�����2��+���������������������	�����
���������1+���

Figur 5.8 a) och b) visar samma sekvens ur en simulering där två
algoritmer har haft samma indata. I figur 5.8 a) används en vanlig JPDA-
algoritm. Målspåren, som representeras av streckade linjer med ett
plustecken i de punkter estimaten är beräknade, flyter då ihop när
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fordonen kommer för nära varandra. I figur 5.8b) däremot används en
JPDA-algoritm som övergår till närmsta granne när fordonen kommer
närmare varandra än 20 m. Med denna algoritm flyter inte målspåren
ihop och kollapsar på samma sätt som i figur 5.8a). Denna algoritm
fungerar alltså som alternativ till JPDA då fordonen färdas nära varandra.
I b) kan man se att ett estimat ligger en bit ifrån vägen. Detta är en effekt
av att närmsta granne algoritmen används som ofta ger ett kantigare
målspår än JPDA. Att närmsta granne ibland ger sämre tillförlitlighet är
nackdelen med att använda den algoritmen när JPDA kollapsar. Detta
måste vägas mot fördelarna med att målspåren inte flyter ihop.
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a) 

b) 
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I figur 5.9 illustreras kollapsande JPDA genom att medelvärdet av det
estimerade avståndet mellan fordonen har plottats i varje tidpunkt. Den
vanliga JPDA-algoritmen som beskrivs av prickade linjer estimerar
fordonen mycket närmare varandra än det verkliga avståndet. När
fordonen estimerats tillräckligt nära varandra kommer målspåren i
princip inte att dela på sig igen eftersom de delar observationerna med
varandra. Den algoritm som övergår från JPDA till närmsta granne då
fordonen estimerats närmare varandra än 20 m har ett medelavstånd
mellan fordonen som är större än det verkliga avståndet. Detta är särskilt
tydligt efter T = 80. Detta beror på de spår som inte följer fordonet väl, d
v s de som har ett stort fel.

Trots att det estimerade avståndet mellan fordonen i medeltal är stort då
JPDA-algoritmen med närmsta granne används estimeras fordonen i
många fall nära varandra. Detta illustreras i figur 5.10 där
användningsfrekvensen för närmsta granne-algoritmen har plottats för
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varje tidpunkt i simuleringen. Efter T = 20 är det bara ett fåtal tidpunkter
där närmsta granne används mer sällan än var femte simulering.
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I många miljöer ger närmsta granne sämre målföljning än JPDA. För att
undersöka hur detta påverkar algoritmen som använder närmsta granne
då fordonen estimerats nära varandra har medelfelet hos de båda
algorimerna plottats i figur 5.11. Grafen visar att JPDA som övergår till
närmsta granne, den streckade linjen, efter T = 30 har ett större fel än den
vanliga JPDA-algoritmen. Detta är förstås en nackdel med att låta JPDA-
algoritmen övergå till närmsta granne då fordonen estimerats för nära
varandra. Vinsterna med metoden kan dock anses överstiga förlusterna.
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Målet med detta examensarbete har varit att utveckla implementera och
utvärdera en algoritm för att förbättra markmålföljning i miljöer med låg
detektionssannolikhet. Den algoritm som utvecklats utnyttjar faktumet att
fordon ofta färdas i grupp och återkopplar information om gruppens
rörelse för att få robustare målföljning. Då ett målspår kan mätuppdateras
utan information från gruppen används inte denna information. Vid de
tillfällen då ett målspår inte kan uppdateras på vanligt sätt utnyttjas
istället information om gruppens estimerade rörelse för att uppdatera
målspåret för det enskilda fordonet.

För att utvärdera algoritmen har ett antal simuleringar gjorts där
algoritmen i det ena fallet utnyttjat gruppinformationen som beskrivits
ovan och i det andra fallet haft denna funktion frånkopplad.
Sannolikheten för detektion, antalet falska observationer som placerats ut
i området och startavståndet har varierats mellan de olika simuleringarna.
Utvärderingen har visat att den relativa förbättringen genom att utnyttja
gruppinformationen vad gäller andelen tappade målspår är upp till 53 %.
Detta värde gäller för PD = 0,8 och 2,7 falska observationer per km2

jämnt fördelade i området, men även för andra värden på dessa
parametrar ser resultatet mycket bra ut. Då gruppinformationen
utnyttjades förbättrades även det genomsnittliga avståndet mellan estimat
och verklig position jämfört med då gruppinformationen inte utnyttjades.
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Då gruppen är utspridd geografiskt ger inte gruppmålspåret något stöd.
Det kan i själva verket försämra resultatet. Därför bör inte grupp-
informationen utnyttjas då gruppen är för spridd. Ett sätt att komma runt
detta problem då gruppen är stor och därför utspridd på en längre sträcka
är att dela upp gruppen i mindre grupper. Målföljningen blir över huvud
taget sämre då fordonen färdas längre ifrån varandra vilket kan förklaras
med att JPDA-algoritmer drar nytta av observationer från de närliggande
fordonen även utan information om grupptillhörigheter.

I gruppmålföljning är det viktigt att algoritmen klarar av att fordonen
färdas nära varandra. Att de gör det är en förutsättning för att
gruppinformationen ska kunna utnyttjas. Den vanliga JPDA-algoritmen
kollapsar då avståndet mellan estimaten av fordonens positioner blir för
litet. I kapitel 5.5 visades att detta kan undvikas. Genom att byta
associationsalgoritm till närmsta granne då fordonen estimeras för nära
varandra hålls estimaten isär. Att detta fungerar är tack vare att närmsta
granne-algoritmen, till skillnad mot JPDA, är girig, d v s varje
observation kan bara associeras till ett fordon. Denna metod ger ett större
genomsnittligt fel än då en vanlig JPDA-algoritm används den ger dock
möjlighet att detektera att ett fordon lämnar gruppen.

I utvärderingen av den framtagna algoritmen har endast försök där
fordonen behåller sin grupptillhörighet genom hela simuleringen använts.
Den främsta orsaken till detta är att grupperingsproblemet endast
studerats översiktligt. Ingen algoritm för splittring av grupper har därför
implementerats.
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Detta examensarbete behandlar endast en del av området grupp-
målföljning. Det lämnar stora möjligheter till vidare arbete framför allt
inom gruppering och gruppadministrering. Det system som
implementerats kan byggas ut så att det kan hantera sammanslagning och
delning av grupper på ett tillfredsställande sätt. Den förenklade
sensormodellen skulle kunna byggas ut så att genererandet av mätdata
stämmer bättre överens med verkligheten.

Ett intressant område att undersöka skulle vara hur gruppinformationen
kan användas tillsammans med mer avancerade metoder för filtrering och
association. Går det att använda gruppinformationen för att förbättra
målföljningen då multihypotesassociation används? Kan grupp-
informationen vara ett stöd även för olinjära filter som partikel-filter?

JPDA-algoritmen som övergår till närmsta granne då fordonen estimerats
för nära varandra skulle även den kunna utvecklas mer. Det skulle vara
intressant att ta fram ett beroende mellan det avstånd där algoritmen bör
bytas ut och parametrar som sensorns osäkerhet
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Här följer en härledning av det tidskontinuerliga kalmanfiltret. För den
som vill veta mer rekommenderas [1], [2] eller [3].

�	��
����
�

När ett system modelleras beskrivs det ofta med differentialekvationer.
Från dessa ekvationer kan ett antal variabler väljas så att systemet
beskrivs fullständigt. Dessa variabler kallas tillstånd och motsvarande
differentialekvationer kallas tillståndsekvationer. Ett linjärt tidsinvariant
system kan på tillståndsform skrivas som:

(t)N  (t)B(t)A(t) ���� ++=� (A.1)

(t)  (t)D  (t)C  (t) ���� ++= (A.2)

där � är en tillståndsvektor, � insignalen och � mätsignalen.
Modellosäkerheten � och mätbruset � är båda vitt brus. [3]

Det är dock vanligt att tillstånden inte är direkt mätbara. I det fallet kan
systemet simuleras så att tillstånden skattas. Antag att
systemparametrarna A, B, C och D är kända, då kommer observatören att
ges av:

(t)B(t)ˆA(t)ˆ ��� +=� (A.3)
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där �̂  är det skattade tillståndet. [3]

På grund av modellosäkerheten kommer skattningen inte att vara exakt.
Eftersom det sanna värdet på x inte går att mäta låter man:

(t)D (t)ˆC (t)    (t)ˆ(t)    (t)~ ������ −−=−= (A.4)

vara ett mått på hur dålig skattningen är. �~ kallas innovationen och är
den nya information som mätningen tillför. Innovationen kallas även
residual och en vanlig beteckning är ν. Genom att återkoppla
innovationen till observatören kan skattningen förbättras:

(t))D- (t)ˆC- (t)K(  (t)B  (t)ˆA   (t)~K  (t)B  (t)ˆA   (t)ˆ ��������� ++=++=� (A.5)

Genom att sätta in (A.2) i (A.5) och kombinera detta med (A.1) kan man
visa att skattningsfelet, ������� ˆ~ = , som visar hur långt ifrån det sanna
värdet skattningen ligger varierar enligt:

(t)N  (t)K - (t)~KC)-(A  (t)~ ���� +⋅=� (A.6)

För att få observatören så nära det verkliga systemet som möjligt
minimeras skattningsfelet. I (A.6) ser man att K är den parameter som
påverkar detta. i ett brusfritt system har (A.6) en lösning på formen

KC)t(Ae(t)~ −=� . Egenvärdena för A-KC måste alltså vara negativa för att
inte felet ska växa exponentiellt med tiden. Hur K väljs är därmed en
avvägning mellan att minimera A-KC och att minimera inverkan av
mätbruset �. [3]

��������
�����.����
Trots att det mesta vi vill reglera eller följa rör sig kontinuerligt både i tid
och rum används idag sällan tidskontinuerliga reglersystem. Möjligheten
att kunna implementera systemet i en dator där det är lätt att göra
ändringar har så många fördelar att de tidsdiskreta systemen praktiskt
taget slagit ut de tidskontinuerliga. [2]

Ett tidsdiskret system kommer inte att få samma tillståndsbeskrivning
som motsvarande tidskontinuerliga system. Däremot kommer de båda
systemen att ha ett samband. Antag att mätsignalen � inte påverkas direkt
av insignalen �. Det tidsdiskreta systemets tillstånd brukar då skrivas
som:

kkk1k   G  F   ���� ++=+ (A.7)

kkk H ��� += (A.8)

där �k = �(t)|{t=kT} = �(kT), �k+1 = �(t+T) och:
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As ⋅= ∫ (A.10)

H = C (A.11)

Detta ger en observatör på formen:

)ˆHK(G ˆF  ˆ kkk1k ����� −++=+ (A.12)

I denna observatör finns en fördröjning så att mätningen inte påverkar
tillståndet förrän i nästa tidpunkt vilket ger en onödig tröghet i systemet.
Genom att använda en observatör med direktterm kan observatören
uppdateras med mätningar från den senaste mätningen. [2]

��
�����
�
I den observatör som beskrivits påverkar mätsignalen inte tillstånden
direkt utan genom derivatan, i det kontinuerliga fallet, eller först i nästa
tidpunkt, i det diskreta fallet. I en observatör med direktterm återkopplas
däremot mätsignalen direkt till tillståndet. I en tidskontinuerlig
observatör vill man oftast inte ha någon direktterm eftersom mätsignalen
�� kan innehålla högfrekvent brus som man inte vill ge för stor
genomslagskraft hos skattningen av tillståndet. Låter man det däremot
påverka derivatan kommer bruset att integreras innan det påverkar
tillståndet. Detta problem existerar inte på samma sätt för den
tidsdiskreta observatören där man i stället förlorar på att inte använda
senaste tillgängliga data vid uppdateringen. Direkttermen införs här för
ett tidsdiskret system men samma ekvationer gäller för ett
tidskontinuerligt. [3]

Då mätfelet återkopplas ges observatören av:

)ˆHK(GˆF  ˆ 1-k|kkk1-k|kk|1k ����� −++=+ (A.13)

)ˆH(K
~ˆˆ 1-k|kk1-k|kk|k ���� −+= (A.14)

där notationen �̂ k|k visar att �̂ har en direktterm. Det första indexet står
för att skattningen har uppdaterats fram till tidpunkt k medan det andra
indexet står för att mätdata fram till tidpunkten k har använts.

(A.13) kan skrivas om som:

)ˆH)(K
~

F-K(GˆFˆ 1-k|kkkk|kk|1k ����� −++=+ (A.15)
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Här kan man se att om K väljs så att K = K
~

F kommer (A.15) att bli
oberoende av mätsignalen. Detta innebär att tillståndsuppdateringen kan
göras i två steg. Det första utnyttjar enbart gamla data och kan beräknas
innan mätningen görs medan steg två är beroende av mätdata från den
tidpunkt uppdateringen gäller för. (A.14) och (A.15) kan då skrivas som:

kk|kk|1k GˆFˆ ��� +=+ (A.16)

)ˆH(K
~ˆˆ k|1k1kk|1k1k|1k +++++ −+= ���� (A.17)

Skattningsfelet k|k
~�  blir i detta fall:

kk1-k|1-kk|k NK
~~HF)K

~
(F~ ���� +−−= (A.18)
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I detta appendix ges de viktigaste funktionerna översiktligt i pseudokod.

�������������(starttider, vägar)

generera mätdata(starttider(vägar)

tidsuppdatering(målspår)

association(målspår, observationer)

mätuppdatering(x_ass, observationer)

uppdatering av associerade målspår(x_ass, målspår)

spara data

end

����������������(starttider, vägar)

skapa sensorns färdväg()

skapa fordonets färdväg(starttider, vägar)

omvandla till sensorns koordinatsystem()

addera mätosäkerhetsbrus()

end
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���������������(målspår)

�k+1 = �k + �K⋅T +Q

end

�����������(målspår,observationer)

for a = 1 : antal malspar

for b = a : antal malspar

if abs(�a –�b) < minavst

nn = true

end

end

for c = 1 : antal observationer

dac
2 = (xa –xc) / residualkovarians

end

if nn

x_assa = globalt min(d2)

else

x_assa = JPDAsammanvägning(d2)

end

end

end

��������������(x_ass, målspår)

for a = 1: antal målspår

if x_assa

xk+1 = K ν

end

end

end

������������������������������ ����(x_ass, målspår)

for a = 1:antal malspar

if not(x_assa)

remove(malspara , malspar)
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xr1 = xk-1

xg1 = xk-1

add(hjälpspårantal hjälpspår+1, hjälpspår)

end

end

for d = 1 : antal hjälpspår

if antal gånger ouppdaterad <3

xrd, ant ggr ouppdat = xrd, ant ggr ouppdat + VR⋅ T

xgd, ant ggr ouppdat = xgd, ant ggr ouppdat + VG⋅ T

for c = 1 : antal observationer

drdc
2 = (xrd –xc) / residualkovarians

dgdc
2 = (xgd –xc) / residualkovarians

end

end

end

x_assr = globalt min(dr2)

x_assg = globalt min (dg2)

for d = 1: antal målspår

if x_assrd

xrk+1 = K ν

uppdat_rd = uppdat_rd +1

end

if x_assga

xrk+1 = K ν

uppdat_gd = uppdat_gd +1

end

end

for d = 1 : antal hjälpspår

if uppdat_g ~= 0 or uppdat_r ~= 0

if uppdat_g < uppdat_r

xantal målspår+1,k-3:k = xrd

else

xantal målspår+1,k-3:k = xgd

end
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remove(hjälpspård , hjälpspår)

add(målspårantal målspår +1 , målspår)

else

remove (hjälpmålspård , hjälpmålspår)

end

end

end

x = tillstånd

xr = tillstånd för hjälpmålspårets raka hypotes

xg = tillstånd för hjälpmålspårets grupphypotes

xc = positionsvektor för observation c
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ick-
ekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid
en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna
sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i
sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konst-
närliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se för-
lagets hemsidahttp://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring excep-
tional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Sub-
sequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of
the document are conditional on the consent of the copyright owner. The pub-
lisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be men-
tioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please
refer to its WWW home page:http://www.ep.liu.se/

© Johanna Solli
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