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Abstract 
Positioning at sea has been important through all times. Thousands of years ago sea men used the 

stars to navigate. Today GPS is the most used positioning system at sea. In this thesis an 

alternative positioning method is described and evaluated. The advantage with the method is that 

it is independent of external systems which make it harder to interfere with than GPS. By 

calculating the distance to land using radar echoes (measured from the ship), and compare the 

distances to a digital sea chart a position can be estimated. There are several problems that have 

to be solved when using this method. The distance calculation and the comparison with the sea 

chart result in a non-linear system. One way to handle this non-linearity is the particle filter, 

which is used in this thesis. When using authentic radar data to estimate a position from an area 

of 784 km
2
, the system can isolate a small region around the correct position in two iterations. 

The system also manages to estimate the position with the same precision as GPS when the ship 

is moving. 
 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Att kunna positionera sig har varit livsviktigt i alla tider. Redan för tusentals år sedan använde sig 

sjöfararna av stjärnor för att veta var de befann sig på jorden. Idag är det satellitbaserade 

positioneringssystemet GPS som används mest. I rapporten diskuteras en alternativ metod att 

positionera sig till sjöss. Denna metod är svårare att störa ut än GPS då den är oberoende av 

kommunikation med yttre system. Genom att använda sig av radarn på fartyget mäter man 

avståndet till de kringliggande kusterna. Avstånden jämförs sedan på ett statistiskt sätt mot ett 

digitalt sjökort för att göra en skattning om fartygets position. Det finns flera svårigheter som 

måste övervinnas när det gäller positionering med hjälp av radar. Både tolkningen av 

radarmätningen samt jämförelsen mellan kartan och radarmätningen resulterar i ett högst olinjärt 

system. Ett angreppssätt för att hantera dessa olinjäriteter är partikelfilter vilket används i det här 

examensarbetet. 

 

Modellering av radar, fartyg samt karta har en avgörande betydelse för hur pass exakt 

positionering som kan göras med hjälp av partikelfiltret. Även parametrar i själva partikelfiltret 

har stor betydelse för precisionen. Därför fokuserar detta examensarbete på att få så hög precision 

som möjligt vid positionering, främst genom att modellera radar. Resultatet blev ett 

positioneringssystem som fungerar bra. Systemet kräver typiskt endast två iterationer (med 20 

radarekon i olika riktningar per iteration) för att isolera ett mindre område som stämmer väl med 

fartygets korrekta position ur en yta som täcker 784 km
2
. Då en mindre yta är isolerad är det 

genomsnittliga felet mellan den skattade positionen och positionen uppmätt med GPS i samma 

storleksordning som för GPS.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Saab har under en längre tid arbetat med terrängnavigering: I slutet av sjuttiotalet började Saab att 

utveckla ett terrängnavigeringssystem för flygande farkoster, vilket kom att kallas TERNAV. I 

början användes så kallade mängdfilter för att representera lösningen. Under nittiotalet övergick 

Saab till att använda punktmassefilter. Ett alternativ till dessa metoder är partikelfilter som är 

användbart i flera tillämpningar, bland annat vid positionering och målföljning till sjöss, vilket 

Rickard Karlsson har beskrivit i sin avhandling som publicerades år 2005 [2].  

 

En intressant navigeringsmetod är radar map matching vilket innebär att ett fartygs position 

bestäms genom att passa in en radarbild på ett sjökort. Metoden har använts länge manuellt. Den 

har fördelen att vara robust och oberoende av till exempel GPS. Saab är intresserade av att 

automatisera den här metoden. För att få underlag till att utvärdera olika metoder att automatisera 

radar map matching genomfördes under 2005 mätningar i Stockholms skärgård med radar. 

Ett flertal metoder har sedan utvärderats, bland annat partikelfiltermetoden, bildkorrelation och 

ICP (Iterative Closest Point).  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att vidare utreda om radar och partikelfilter lämpar sig som 

sensor respektive metod för positionering till sjöss. Detta kommer att genomföras genom att 

modellera radar, fartyg och karta och sedan utvärdera modellerna tillsammans med en 

positionerings-algoritm som bygger på partikelfilter.  

1.3 Genomförande 

Examensarbetet har genomförts på Saab Bofors Dynamics (SBD) i Linköping under våren 2007 

med Pelle Carlbom som företagshandledare. Från Linköpings universitet vid institutionen för 

systemteknik har Rickard Karlsson varit handledare och Fredrik Gustafsson examinator. 

 

Arbetet inleddes med att studera det befintliga systemet med dess funktionalitet. Sedan gjordes en 

litteraturstudie på radar och partikelfilter. Då tillräckligt med kunskap hade inhämtats byggdes en 

simuleringsmiljö för att säkerställa att partikelfiltret konvergerade med simulerade mätdata. Här 

återanvändes funktionalitet för avståndsbestämning från kartan, omsamplingsalgoritmen i 

partikelfiltret samt inläsning av radardata och GPS. Mätvärden från testkörningen som SBD 

genomförde år 2005 har använts. Fokus på arbetet har varit att ta fram en förbättrad modell för 

tolkning av radardata. En stor del av arbetet har lagts på att studera och förstå radarekots utseende 

med dess variationer och undantag. I rapporten presenteras och utvärderas tre vinkelmodeller, två 

avståndsmodeller och två utökningar till den andra avståndsmodellen.  

 

Mycket tid har ägnats åt att studera radarekot. Många olika fall har identifierats och ett urval av 

dessa samt en generell modell presenteras i avsnitt 6.3.1. Kunskapen har sedan verkat som 

inspiration till avståndsmodellerna.  

 

Vid experiment har en utvald sträcka från SBDs mätning år 2005 använts. Detta för att 

avståndsmodellerna och utökningarna ska få en rättvis utvärdering. För validering av den skattade 
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positionen har positionsangivelsen från en GPS vid samma mätning använts som referens. Vid 

bestämning av parametrar har 30 slumpmässigt utvalda radarbilder från ett område skilt från 

teststräckan använts. Den största begränsningen har varit exekveringstiden för partikelfiltret. 

Detta har lett till att experimentmöjligheterna har varit begränsade och bästa resultatet kanske inte 

kunnat presenteras. Jämförelsen mellan modellerna anses dock vara rättvis, även om varje modell 

i sig skulle kunna prestera bättre. 

 

Figur 1 och Figur 2 illustrerar hur systemet skattar en position. I Figur 1a och Figur 1b visas 

bilder på en radarbild från mätningen i Stockholms skärgård samt ett digitalt sjökort från samma 

område. I Figur 2 presenteras hur positionen utvinns genom att jämföra avstånd från radar med 

avstånd på sjökortet. Endast ett fåtal riktningar i radarbilden krävs för att ta fram en unik position. 

Den korrekta positionen är framtagen med GPS från samma tidpunkt och motsvarar samma 

tidpunkt som radarbilden. 

 

 

 
Figur 1a och 1b Radarbild från mätningen [10] samt sjökort från samma område. Strecken i figurerna 

                                  motsvarar avståndet från fartyget till land i olika riktningar. Avstånden som är uppmätta  

                                  med radarn används för att hitta en unik position på sjökortet.  
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Figur 2 Radar Distance Positioning System. Radarbild överlagrad på ett digitalt sjökort. Korrekt position 

                 från GPS är markerad med ’X’.
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2 Positionering 
Positionering innebär att hitta en position med hjälp av information från omgivningen och 

presentera positionen i förhållande till en eller flera referenspunkter (vanligtvis jorden) i 

positionens omgivning. Det finns idag flera positioneringssystem på marknaden, exempelvis GPS 

som är det mest utbredda vid positionering till sjöss.  

 

En skillnad på olika positioneringssystem är hur positionen representeras. En position kan 

representeras på flera olika sätt. De vanligaste formaten i Sverige är RT90 (Rikets triangelnät) 

och WGS84 (kallas också SWEREF99). RT90 använder sig av en x-koordinat och en y-koordinat 

för att representera en position på jordytan. WGS84 använder sig av longitud och latitud för att 

representera en position på jordytan. GPS stöder WGS84-formatet.  

2.1 Dödräkning 

Dödräkning innebär att man beräknar sin position med hjälp av startposition och integrering av 

hastighet och kurs. Den här metoden användes till exempel av Columbus då han gjorde sina resor 

över haven.  

 

Man utgår från att man vet var man startade sin resa, alltså startpositionen. Sedan använder man 

information om vilken riktning och hastighet man färdas i för att hela tiden skatta sin nya 

position. Under ideala förhållanden skulle detta fungera men svårigheten med dödräkning är att 

informationen om riktningen och hastigheten inte är helt korrekt. Detta beror på mätfel samt yttre 

faktorer såsom strömmar och sidvindar som gör att fartygets position driver. Detta gör att 

skattningens korrekthet minskar med tiden. I Figur 3a visas ett exempel på dödräkning där kurs- 

och fartmätningar från en GPS har använts jämfört med den skattade positionen från GPS vilket 

här räknas som korrekt position. Färdvägarna är ritade på ett digitalt sjökort. I Figur 3b visas 

estimeringsfelet för positionsskattningen. Estimeringsfelet innebär skillnaden i avstånd mellan 

GPS-positionen och den skattade positionen. Estimeringsfelet skulle antagligen vara större om en 

annan typ av sensor än GPS användes för att mäta farten då precisionen på dessa är betydligt 

sämre än GPS.   

 
Figur 3a och 3b Dödräkning tillsammans med GPS på sjökortet samt estimeringsfel. Estimeringsfelet ökar  

                        med tiden, vilket gör att dödräkning inte är en tillräckligt exakt metod för positionering.  
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2.2 Global Positioning System (GPS) 

GPS är idag det mest använda positioneringssystemet till sjöss. Positioneringen är baserad på 

satellitinformation. Satelliterna skickar kontinuerligt ut information om exakt tid och datum, 

vilken satellit det är som sänder, status samt uppgifter om var satelliten befinner sig vid varje 

given tidpunkt. Satelliterna cirkulerar runt jorden två gånger per dag i en förutbestämd bana, se  

Figur 4. GPS-mottagaren på jorden tar emot signalen från satelliten och omvandlar sändningstid 

och mottagningstid till ett avstånd till den specifika satelliten. Då tillräckligt många avstånd har 

beräknats kan positionen bestämmas med hjälp av triangulering. Teoretiskt krävs avstånd från 

fyra satelliter för att kunna bestämma en position i longitud, latitud och höjd. 

 

 

 
 

Figur 4 Tagen från [20], jorden med dess 24 satelliter som används i GPS-systemet. 

 

 

Det finns flera nackdelar med GPS-systemet. Ibland är informationen från systemet inte korrekt. 

Detta beror på att GPS kan störas antingen oavsiktligt eller avsiktligt.
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3  Radar Distance Positioning System (RDPS) 
Tanken är att RDPS ska kunna användas som ett komplement till GPS. RDPS använder sig av 

dödräkning men kompenserar för yttre störningar såsom sidvindar och strömmar genom att mäta 

avståndet från fartyget till närmaste kustlinje i olika riktningar med hjälp av radarn på fartyget. 

Avståndsinformationen jämförs sedan mot ett digitalt sjökort. Detta möjliggör en korrigering av 

den beräknade positionen från dödräkningen. Fördelen med RDPS är att systemet är oberoende 

av yttre signaler vilket gör det väldigt svårt att störa ut.  

3.1 Systemets uppbyggnad 

Systemet är utvecklat för att användas på fartyg till sjöss. Systemet består huvudsakligen av tre 

delar; radarn på fartyget, digitalt sjökort över det aktuella området samt ett positioneringssystem 

som innehåller funktionalitet för att beräkna den aktuella positionen. I Figur 5 visas hur systemet 

skulle kunna konstrueras. Det stora blocket representerar hela systemet. De pilar som är utanför 

blocket är nödvändig indata till systemet; radarmätning, kurs- och fartmätning samt ett digitalt 

sjökort på S57-format. Systemet är indelat i flera delsystem för att göra det mer överskådligt. 

Dessa representeras som mindre block. I blocket Partikelfilter utförs själva navigeringen. 

Navigeringsalgoritmen behöver indata från Avståndsberäkning för radarekon, Kurs- och 

farthantering samt Avståndsberäkning för kartan. Information från kurs- och farthantering 

används för att skatta fartygets position med hjälp av dödräkning. Avstånden från kartan och 

radarn jämförs sedan för att korrigera den skattade positionen. För mer information om hur detta 

går till, se kapitel 5. Då beräkningarna är utförda skickas resultatet vidare till GUI. Blocket GUI 

sköter kommunikationen mellan användaren och systemet, dels genom att presentera resultatet 

från navigeringsalgoritmen och dels genom att låta användaren själv ändra inställningar som 

krävs för att utföra beräkningarna. 

 

För att säkerställa att partikelfiltret konvergerar är det lämpligt att först anpassa systemet efter 

simulerade indata. Dessa visas som en streckad pil till blocket Partikelfilter i Figur 5. Det finns 

flera alternativ för att skapa lämplig simulerad indata. Ett alternativ är att använda avståndet 

beräknat från kartan och addera ett brus. Ett annat alternativ är att addera ett brus i vilken riktning 

avståndet beräknas på kartan. I Figur 6 visas ett exempel på hur det skulle kunna se ut i praktiken.  
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Figur 5 Systemets uppbyggnad. 

 

 

 

 
 

Figur 6 Fartyg utrustat med radar mäter avstånd till kust i olika riktningar. Fartyget färdas i en specifik   

              riktning och mäter avståndet till kust i olika riktningar. Avstånden markeras i bilden med streck 

                  från fartyget. Dessa avstånd används sedan för att hitta en unik position på sjökortet.
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4 Radar 
Radar är ett system som med hjälp av elektromagnetiska vågor kan bestämma position, hastighet 

och kurs på stillastående objekt eller objekt i rörelse. Radarn består av antenn, sändare och 

mottagare, se Figur 7. Oftast delar mottagaren och sändaren samma antenn. Mottagaren stängs av 

vid sändning för att undvika problem med att mottagaren stör sändaren [12]. Man kan se det som 

att antennen kan kopplas till två lägen, sändare och mottagare. Sändaren skickar korta 

högfrekventa radarpulser med jämna mellanrum. Då en radarpuls är skickad kopplas antennen om 

till mottagare. Då radarpulsen träffar ett objekt reflekteras en del av pulsen och ett radareko 

återvänder till mottagaren. Så länge radarekot inte har mottagits och en maximal väntetid 

(baserad på radarns räckvidd) inte har utlöpt kommer sändaren inte att skicka en ny radarpuls. 

Detta innebär att radarpulser inte kan skickas och tas emot på samma gång.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Radarns uppbyggnad.  

 

 

Radarekona kommer att komma in till mottagaren med effekt av olika amplituder, så kallade 

intensiteter. Intensitetens amplitud beror på vilken typ av objekt radarpulsen har reflekterats mot. 

Pulserna färdas i ljusets hastighet vilket gör att sträckan de färdats kan beräknas genom att mäta 

tiden från att pulsen skickades tills den togs emot av mottagaren. Halva sträckan motsvarar 

avståndet till objektet från antennen [12]. I Figur 8 visas en radarbild (från mätningen i 

Stockholms skärgård [10]) då antennen har svept nästan ett helt varv.  

Sändare 

    Mottagare 

     Antenn 
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Figur 8 Radarbild från mätningen i Stockholms skärgård [10]. De röda partierna motsvarar radarekon med  

              intensitet högre än 100 vilket innebär att landytor antagligen har detekterats. 

 

 

En grundläggande kunskap användaren bör känna till är att radarns avståndsmätning är betydligt 

mer korrekt än riktningen. Detta beror på att ett litet vinkelfel ger stort utslag på stora avstånd. På 

stora avstånd gäller: 

 

 rr   , där   motsvarar vinkelfel, r  avståndsfel och r avstånd. (4.1) 

4.1 Radarstrålen 

Radarstrålen eller radarpulsen består av elektromagnetisk energi. Mängden energi beror på 

pulslängden vilken definieras som tiden det tar att skicka radarpulsen. En längre pulslängd 

innebär att radarpulsen innehåller mer energi. Fördelen med att radarpulsen innehåller mer energi 

är att mindre objekt och objekt på långt avstånd kommer att detekteras till en högre grad. Detta 

beror på att det finns mer energi som kan reflekteras och återvända som radarekon till 

mottagaren. Andelen energi som återvänder till mottagaren ges av radarekvationen [18]: 

 

 
4

 
r

E
E skickad

mottagen  . (4.2) 

 

Radarstrålen skulle ha ett utseende där bredden ökar med avståndet om omgivningen inte hade 

någon inverkan, se Figur 9. Även om antennen kommer att skicka radarpulserna i en specifik 

riktning kommer radarstrålen att spridas i sidled. Dock kommer majoriteten av pulserna att 

återfinnas längs med strålaxeln (beam axis i Figur 9). Detta medför att den största energin 

kommer att finnas i strålaxelns riktning och att den sedan minskar snabbt i riktningar ifrån 
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strålaxeln. Strålaxelns bredd brukar definieras som vinkelbredden mellan så kallade half power 

points, se Figur 9. Dessa punkter befinner sig där vi har en minskning med 3dB från den 

maximala energin och innebär att ungefär 80 % av den totala energin finns innanför dem.  

 

 

 
Figur 9 Tagen från [18], radarstråle i luft. 

 

 

Vid navigering till sjöss skickas radarpulser i närheten av vattenytan. Pulser kommer att 

reflekteras av vattenytan, så kallade indirekta pulser, se Figur 10. De indirekta pulserna innebär 

att radarstrålen inte kommer ha ett konformat utseende som i Figur 9 utan kommer att bestå av 

flera strålaxlar.  

 

 

 
Figur 10 Direkt och indirekt puls då radarpulsen skickas längs med vattenytan. 
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De indirekta pulserna innebär också att radarekvationen (4.2) inte kommer att gälla eftersom 

andelen energi som reflekteras från en vattenyta är större än andelen energi som reflekteras från 

en landyta [18]. Detta resulterar i ett nytt förhållande mellan mottagen och skickad energi då 

radarpulsen reflekteras mot vattenytan: 

 

3
 

r

E
E skickad

mottagen  . (4.3) 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att andelen mottagen energi kommer att bero på både (4.2) och 

(4.3). 

4.2 Avståndsmätning med radar 

Det här avsnittet beskriver hur avståndsmätning med radar kan gå till och vilka parametrar som 

påverkar kvaliteten på mätningen. 

Beräkning av avstånd 

Det minimala avståndet radarn kan mäta beror på pulslängden. En längre pulslängd innebär att 

det minimala avståndet radarn kan mäta ökar, detta för att radarekon inte kan tas emot innan en 

hel radarpuls är skickad. Reflekteras radarpulsen för nära antennen kommer radarekon att 

inkomma innan antennen har kopplat om till mottagare vilket kommer leda till att informationen 

går förlorad. En pulslängd anges oftast i mikrosekunder. Det minimala avståndet betecknas här 

r0.  

 

Mottagaren innehåller information om hur starkt radareko som har inkommit vid varje sampel. 

Sampeltiden beror på radarstrålens frekvens och är känd av både sändaren och mottagaren. Då 

radarstrålen har träffat land kommer motsvarande sampel i radarekots intensitet att bli högre. 

Sampeltiden tillsammans med ljusets hastighet gör att avståndet radarstrålen har färdats mellan 

varje sampel kan beräknas. Detta avstånd betecknas här r . 

 

För att beräkna avståndet från fartyget till ett sampel kan följande formel användas, där i 

motsvarar sampelnummer: 

 irr  0r . (4.4) 

4.3 Parametrar som påverkar mätningen 

I det ideala fallet skulle radarekot kunna se ut på två sätt. Antingen skulle intensiteten vara 

konstant noll, vilket skulle motsvara att land inte existerar i den riktningen inom radarns 

räckvidd. Eller så skulle intensiteten vara skild från noll i ett enda sampel. Avståndet skulle då 

kunna beräknas med formel (4.4).  

 

I det verkliga fallet kommer andra parametrar att påverka radarekots utseende. Det kommer inte 

alltid vara enkelt att urskilja en topp från termiskt brus samt mätbrus. Radarekot måste tolkas för 

att försöka urskilja den eftersökta informationen. Nedan beskrivs några parametrar som kommer 

att påverka kvaliteten på radarekot. 
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Avstånd 

En delmängd av radarstrålens energi absorberas av luften vilket innebär att den resterande 

energin då radarstrålen träffar objektet kommer att bero på avståndet. Ett längre avstånd innebär 

att luften har absorberat mer energi. Därmed är då radarstrålens energi lägre då den träffar 

objektet än vid ett kortare avstånd. Detta resulterar i att objekt som ligger nära antennen kommer 

att reflektera radarstrålen starkare än objekt som ligger långt ifrån antennen. Radarstrålens 

strålaxelbredd påverkas också av avståndet radarstrålen färdas. Strålaxelns bredd ökar med 

avståndet vilket också kommer att påverka hur mycket av radarstrålen som reflekteras. Ju större 

spridning radarstrålen har desto mindre energi kommer att träffa det aktuella objektet. Även detta 

resulterar i att objekt som ligger nära antennen kommer att reflektera radarstrålen starkare än 

objekt som ligger långt ifrån antennen. Hur stor spridningen av radarstrålen blir beror på 

antennen. Problemet med att mindre energi träffar objektet är att radarekot kommer att få en lägre 

intensitet. Det kan leda till att objektet blir svårt att urskilja ur radarekot och användaren kan bli 

lurad att det inte finns något objekt i den specifika riktningen.  

Diffraktion 

Då radarstrålen träffar ett objekt kommer den att breda ut sig över en del av ytan bakom objektet. 

Detta fenomen, som kallas diffraktion, beror på att ljus böjer sig. För att illustrera diffraktion kan 

man tänka sig att man riktar en ficklampa mot ett hål i en vägg. Tittar man sedan på ljuspunkten 

på motstående vägg kommer den att vara större än hålet. På liknande sätt kommer radarstrålens 

träffyta att sträcka sig över ett område bakom den första träffpunkten. Problemet med att 

radarstrålen reflekteras över en större träffyta är att objekt som ligger nära varandra kan bli svåra 

att urskilja ur radarekot eftersom de ”smälter ihop”, och användaren kan bli lurad att radarn har 

detekterat ett objekt istället för två. 

Upplösning i avståndsmätning och riktning 

Problem kan uppstå då objekt ligger för nära varandra, både i strålens riktning och i sidled. De 

kan då uppfattas som ett objekt istället för två då radarekot undersöks. Förmågan att urskilja 

objekt i strålens riktning kallas avståndsmätningens upplösning (eng. Resolution in Range). 

Förmågan att urskilja objekt i sidled kallas riktningens upplösning (eng. Resolution in Bearing). 

Det minimala avståndet mellan två objekt som kan urskiljas i strålens riktning beror främst på 

bandbredden vilket gör att avståndets upplösning ökar då bandbredden ökar. Det minimala 

avståndet mellan två objekt som kan urskiljas i sidled beror på strålaxelns bredd och avståndet 

mellan antennen och objektet vilket gör att riktningens upplösning ökar då strålaxelns bredd och 

avståndet minskar. 

Objektstorlek 

Hur små objekt radarn kan urskilja beror främst på frekvensen, alltså hur många sampel per 

tidsenhet. Förmågan att urskilja små objekt ökar då frekvensen ökar. Problem som kan uppstå då 

mindre objekt detekteras är att det kan bli svårt att urskilja land från mindre objekt i vattnet. Dock 

uppstår även problem då frekvensen är för låg eftersom små landytor då inte kan urskiljas.  

Reflektionsytor och anfallsvinkel 

Problem kan uppstå då intensiteten på radarekot minskar. Detta inträffar bland annat då avståndet 

ökar. Det finns även andra faktorer som kommer att påverka radarekots intensitet. Den första är 

vilken typ av yta radarstrålen har träffat. En metallyta reflekterar ett starkare radareko än en 
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träyta. En sandstrand absorberar stora mängder av energin i radarstrålen vilket gör att radarekots 

intensitet kommer att minska avsevärt. Detta gör att radarekon kan se väldigt olika ut från objekt 

av samma storlek och avstånd. Den andra faktorn är från ur vilken anfallsvinkel radarstrålen 

träffar. En stråle som träffar en yta vinkelrätt kommer att reflekteras starkare än en stråle som 

träffar en yta icke vinkelrätt. Samma landyta kommer alltså att ge olika radarekon beroende på 

från vilken riktning mätningen genomförs. På samma sätt kommer ett fartyg sett från sidan ge ett 

starkare radareko än ett fartyg sett framifrån. Båda dessa faktorer kan påverka radarekots 

intensitet och på så sätt göra det svårt för användaren att tolka radarekot.  

Klotter 

Då radarstrålen sänds nära vattenytan kan delar av dess energi reflekteras av vattenytan och tas 

emot av mottagaren med olika intensitet. Andra oönskade objekt som kan reflektera radarstrålen 

är vågor, bojar, båtar etc. Dessa oönskade reflektorer kallas klotter. I detta fall är klotter 

radarekon från alla objekt som inte är landytor. Klottereffekten är typiskt störst runt själva 

fartyget men förekommer på alla avstånd. I den här rapporten kommer klottereffekten närmast 

fartyget kallas initialbrus. Problem som kan uppstå då radarekot innehåller klotter är att det kan 

vara svårt för användaren att urskilja landytor från andra objekt eller att objekt kan försvinna i 

klotter. 
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5 Estimeringsteori 
Följande kapitel ger en kort genomgång av den teori partikelfilter bygger på genom att först 

beskriva bayesiansk estimering och stokastisk integrering för att sedan presentera metoden 

partikelfilter.  

5.1 Introduktion 

Antag att följande tidsdiskreta tillståndsmodell beskriver ett generellt dynamiskt system  

 ),,(1 tttt uwxfx  , (5.1) 

 ),( ttt exhy  , (5.2) 

där tillståndsvektorn n

tx   representerar de okända tillstånden eller parametrarna vid den 

diskreta tidpunkten t och vektorn m

ty   representerar mätningarna vid samma tidpunkt. 

Modellfel och mätfel representeras av brusen tw  respektive te . Huvudmålet är att skatta 

)|( tt Yxp  med hjälp av ordnat mätdata fram till och med tiden t, },...,,{ 21 tt yyyY  . Det finns en 

mängd olika metoder för att ta fram en sådan skattning, den metod som använts i detta fall bygger 

på bayesiansk teori och kallas partikelfilter.  

5.2 Bayesiansk estimering 

Bayesiansk estimering [7] är en generell metod som kan tillämpas på olinjära och icke-Gaussiska 

problem. Låt nx   och my   vara två stokastiska variabler med täthetsfunktionerna )(xp  

och )(yp  där x  ska skattas med hjälp av y . Täthetsfunktionen )(xp  beskriver vad som är känt 

om tillstånden innan mätningen. Den bayesianska estimeringen bygger på att täthetsfunktionen 

för y givet x ,  )|( xyp , kan konstrueras [1]. Eftersom Bayes sats ger att: 

 
)(

)()|(
)|(

yp

xpxyp
yxp  , (5.3) 

kan då den betingade sannolikheten  )|( yxp  beräknas. Samma sak gäller för en serie mätningar 

tY : 

 )()|(
)(

)()|(
)|( xpxYp

Yp

xpxYp
Yxp t

t

t
t  . (5.4) 

5.3 Rekursiv Bayesiansk estimering 

Många tidsdiskreta rekursiva estimeringsproblem kan formuleras som (5.1) och (5.2). I rekursiv 

Bayesiansk estimering är en modellapproximation kallad markovantagandet gjord. Detta 

antagande innebär att varje mätning, ty , är obetingat oberoende av de tidigare mätningarna, 1tY , 

givet tillståndet tx , vilket ger att )|(),|( 1 ttttt xypYxyp  . Samma antagande görs för tillstånden 

vilket leder till att tillståndet i varje tidpunkt innehåller tillräckligt med information om systemet, 

)|(),|( 111 ttttt xxpYxxp   . Givet diskret tid och observationer fram till och med tiden t , tY , 

kan en rekursiv estimering, 
n

ttx |
ˆ , beräknas från: 

 


 
n

dxYxpxxpYxp tttttt )|()|()|( 11 , (5.5) 
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)|(

)|()|(
)|(

1

1




tt

tttt
tt

Yyp

Yxpxyp
Yxp . (5.6) 

Ekvationerna tidsuppdatering (5.5) och mätuppdatering (5.6) ovan kan beräknas med hjälp av 

Bayes sats, Markovantagandet och standardberäkningar från sannolikhetslära, se till exempel [3].  

5.4 Numerisk integrering 

Integralen av den typ som finns i (5.5) är på formen: 

  dxxpxgxg )()()]([ . (5.7) 

Om tillstånden är linjära och bruset antas vara gaussiskt fås en optimal lösning med hjälp av 

kalmanfiltret [15]. Om detta inte är fallet kan man till exempel lösa problemet med en numerisk 

approximation av integralen. Det finns flera olika approximationer av integralen som kan 

användas och många metoder baseras på en deterministisk integrering där integralen 

approximeras med en Riemannsumma. En annan metod som ofta är effektivare är att beräkna 

integralen med stokastisk integrering eller de besläktade Monte Carlo-metoderna [4]. Många av 

Monte Carlo-metoderna bygger på att man drar ett stort antal sampel fördelade enligt aktuell 

täthetsfunktion, ett exempel på en sådan metod är Importance Sampling (IS) [5]. Grundidén är att 

använda en godtycklig fördelning )(q  från vilken man kan dra sampel. Med hjälp av denna 

fördelning kan det förväntade medelvärdet från en godtycklig funktion, )(g , skrivas som: 

 dxxq
xq

xp
xgdxxpxgXg )(

)(

)(
)()()()]([   . (5.8) 

Således beräknas medelvärdet för )(xg  genom att beräkna medelvärdet för )(/)()( xqxpxg  med 

sampel från fördelningen )(xq . Om man kan dra  stycken sampel från en godtycklig fördelning 

 )(q så kan integralen i (5.7) approximeras enligt teorin för perfekt sampling [4]. Detta ger: 

 )(
)(

)(1
)]([ )(

1
)(

)(

)(

i

i
i

i

xg
xq

xp
Xg

i










, (5.9) 

där N

i

i

tx 1

)( }{   är oberoende identiskt distribuerade sampel från )(q  och vikterna beräknas som 

)(/)( )()()( iii xqxp .  

5.5 Partikelfilter 

Sekvensiella Monte Carlo-metoder, eller partikelfilter, [4], [16] och [17], kan användas för att 

lösa flera typer av problem där linjärisering och gaussapproximation är otillräckliga. 

Partikelfiltret approximerar täthetsfunktionen  )|( tt Yxp  med hjälp av en stor mängd partiklar 

 N

i

i

tx
1

)(


, där varje partikel tilldelas en relativ vikt )(i

t . Varje partikels tillstånd och vikt speglar 

värdet för täthetsfunktionen i det tillståndsområdet. tX  representerar en mängd tillståndsvektorer 

fram till och med tiden t, dvs },...,,{ 21 tt xxx . Om )(i

tX  är sampel som tagna ur föreslagna 

fördelningen  )|( tt YXq  kan partiklarnas tillstånd och tillhörande vikt uppdateras rekursivt för 

varje mätning enligt 

 )(

1)(

1

)(

)(

1

)()(
)(

),|(

)|()|( i

t

t

i

t

i

t

i

t

i

t

i

tti

t
YXxq

xxpxyp




  . (5.10) 
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Väljs )|(),|( )(

1

)()(

1

)( i

t

i

tt

i

t

i

t xxpYXxq    fås uppdateringsförfarandet  

 )(

1

)()( )|( i

t

i

tt

i

t xyp   . (5.11) 

Denna ansats leder dock till divergens, eftersom nästan alla partiklars vikter har noll i vikt. 

Genom att införa ett omsamplingssteg [17], ofta kallad för Bayesian bootsrap eller sampling 

importance resampling, kan detta hanteras. Grundidén är att partiklar med låg vikt troligtvis 

kommer att kastas bort och partiklar med hög vikt troligen kommer att kopieras, där antalet 

kopior speglar sannolikheten för en partikel. Därefter följer en normering av viktfaktorerna enligt  

 

 


N

i

i

t

i

ti

t

1

)(

)(
)(~




  (5.12) 

och tillsist följer en tidsuppdatering där de nya partiklarnas tillstånd vid nästa tidpunkt 

predikteras. I detta steg verkar ett processbrus på varje partikel )(i

tw  vilket leder till att partiklarna 

sprids ut i tillståndsrummet. Det finns flera varianter av partikelfilter, metoden som används här 

kallas Sampling Importance Resampling (SIR). Algoritmen återges i Algoritm 5.1. 

 

Algoritm 5.1 Sampling Importance Resampling ________________________________________  

1. Initiering: 

Sätt 0t , generera N partiklar  N

i

ix 1

)(

  enligt den initiala fördelningen )( 00
xpx . 

2. Mätuppdatering: 

Beräkna vikterna för varje partikel enligt )(

1

)()( )|( i

t

i

tt

i

t xyp    och normalisera 

viktfaktorerna 

 


N

i

i

t

i

ti

t

1

)(

)(
)(~




 . 

3. Omsampling: 

Generera N nya partiklar  N

i

ix 1

)(*

  enligt )()()*( ~)( i

t

ii

t xxP  . 

4. Tidsuppdatering: 

Prediktera nya partiklar enligt modellekvationen (5.1): ),( )*()(

1 t

i

t

i

t wxfx   

5. Inkrementera t  och gå till steg 2. 
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6 Modellering 
Det här kapitlet beskriver hur radarn, fartyget samt kartan har modellerats. Modeller för radarn 

och fartyget bygger på mätdata från mätningen i Stockholms skärgård [10], vilken gjordes innan 

examensarbetet påbörjades.  

6.1 Mätning 

För att utveckling av systemet ska vara möjlig har SBD gjort en testkörning i Stockholms 

skärgård. Testkörningen ägde rum december år 2005 där man spelade in rådata under en tre 

timmars mätrutt med Stridsbåt90. GPS har använts som referensposition. Mätningen 

genomfördes med en radar av typ BridgeMaster modell 250.  

 

Radarekots intensitet har omvandlats till logaritmisk skala i mottagaren under mätningen vilket 

innebär att skillnaden mellan intensitet på olika avstånd inte kommer motsvara de förhållanden 

som presenterades i (4.2) och (4.3). Skillnaden kommer att vara betydligt mindre.  

 

På grund av problem vid mätningstillfället uppmättes inte vinkeln relativt fartyget som planerat 

med bearingmarker. Vinkeln för radarn uppmättes istället en gång per varv, däremellan användes 

dödräkning för skattning av resterande vinklar så att radarbilden såg bra ut på monitorn. För mer 

information om mätningen, se [10]. 

 

Mätningen genomfördes med följande inställningar på radarn: 

 Samplingsfrekvens: 30MHz, innebär 5m upplösning per sampel. 

 Antal sampel per puls: 1024, innebär 5120m maximalt avstånd. 

 Strålaxelbredd: 2 grader, innebär spridning på cirka 180m på maximalt avstånd. 

6.2 Radarmodellering – Modellering av vinkel 

Det här avsnittet beskriver olika modeller för att bestämma i vilken riktning enligt kartan ett 

radareko är uppmätt. 

6.2.1 Studie av fartygets kurs 

Fartygets förflyttningskurs är uppmätt med hjälp av GPS. Detta innebär att kursen endast är 

baserad på fartygets förflyttningskurs och inte vilken riktning fören pekar, vilket kan variera 

kraftigt under sjögång. Detta innebär att det inte finns några mätdata som kan användas för att 

beskriva fartygets, och därmed även radarns, krängningar under sträckan på grund av vind, vågor, 

strömmar etc. Hur stora krängningar fartyget gjorde vid mätningen är okänt vilket försvårar en 

exakt vinkelmodellering. 

6.2.2 Studie av radarns vinkelmätning relativt fartyget 

Figur 11a visar önskat utseende på vinkelvärden för två radarekon. Figur 11b visar uppmätta 

vinkelvärden för två radarekon. Man kan tyda ett litet hack i början på varje varv (stort hopp från 

2π till 0 indikerar nytt varv), detta hack visas förstorat i Figur 11c. Det lilla hacket motsvarar 

korrigeringen av vinkeln vid en vinkelmätning. Detta betyder att vinkelvärdet (relativt fartyget) är 

bättre i början på varje varv. Felet ökar linjärt beroende på att dödräkningen är något för snabb. 

Hur väl vinkeln stämmer vid vinkelmätningen är dock oklart. 
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Figur 11a, 11b och 11c Önskat utseende på radarvinkeln relativt fartyget, uppmätt utseende på radarvinkeln         

                   relativt fartyget samt en inzoomad bild av hacket vid korrigering av vinkeln. 

 

6.2.3 Vinkelmodell I – Kurs från GPS samt uppmätt radarvinkel 

Det här avsnittet beskriver den första vinkelmodellen vilken bygger på kurs från GPS samt 

uppmätt radarvinkel. Mätning med GPS har skett en gång per sekund. En linjär interpolering har 

använts för att beräkna kursen för aktuellt radareko. 
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Beskrivning 

Genom att addera den uppmätta vinkeln från radarn och den linjärt interpolerade kursen enligt 

GPS har vinkeln för radarmätningen enligt det digitala sjökortet beräknats.  

Utvärdering 

Vinkelmodellen har utvärderats genom att överlagra radarbilden på det digitala sjökortet. Om 

kartan och radarbilden stämmer väl överrens har det räknats som att vinklarna för radarbilden är 

tillräckligt korrekta. Flera radarbilder överlagrade på kartan har studerats. Ett exempel visas i 

Figur 12. 

 

 
Figur 12 Radarbild överlagrat på ett sjökort då vinkelmodell I används. Intensiteter större eller lika med 100 

                 visas som rött och intensiteter under 100 visas som grått. 

 

 

I Figur 12 kan man tydligt se stora skillnader mellan radarbild och karta. En vridning räcker inte 

för att matcha radarbilden på sjökortet. 

Diskussion 

De stora skillnaderna mellan radarbilden och kartan beror på tre faktorer; rampfelet (som 

introduceras på grund av dödräkningen mellan vinkelmätningarna), vinkelmätningens precision 

samt fartygets krängning under svepningen. Fartygets krängning är antagligen det största 

problemet. Enkla beräkningar visar att en krängning på en grad leder till ett fel i sidled på 90 

meter på 5000 meters avstånd. Detta leder till att endast några graders krängning kommer att ge 

ett fel i sidled på flera hundra meter. Detta problem skulle kunna åtgärdas genom modellering 

men då skulle även fartygets krängning behöva mätas, exempelvis med ett gyro. En bättre 

överensstämmelse mellan radarbild och karta krävs för att systemet ska kunna utvärderas.  

6.2.4 Vinkelmodell II – Kurs från GPS, endast uppmätta vinklar används 

Den här vinkelmodellen försöker eliminera felet som uppstått på grund av dödräkning mellan 

mätpunkterna och kompensera för fartygets kursförändring under radarsvepningen. 
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Beskrivning 

Vinkelmodell II bortser ifrån de vinklar för radarn relativt fartyget som skattats med hjälp av 

dödräkning. Istället görs en linjär interpolering mellan två vinkelmätningar och en bättre 

skattning av vinkeln kan erhållas. För att interpoleringen ska fungera adderas 2π till den andra 

vinkelmätningen. På samma sätt som i vinkelmodell I används linjär interpolering för att beräkna 

kursen enligt GPS för aktuell tidpunkt.  

Utvärdering 

Två olika radarbilder då vinkelmodell II har använts visas tillsammans med kartan i Figur 13. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13a och 13b Två olika radarbilder, vid nästan samma position, överlagrat på ett sjökort då 

                  vinkelmodell II används. Intensiteter större eller lika med 100 visas som röd och  

                                             intensiteter under 100 visas som grått. 

 

 

Radarbilden i Figur 13a stämmer bra med kartan, betydligt bättre än radarbilden i Figur 12. 

Problemet med den här vinkelmodellen verkar dock vara variationen i resultat vilket visas i Figur 

13b där radarbilden inte alls stämmer överens väl med kartan. Trots att resultatet varierar kraftigt 

verkar vinkelmodell II alltid prestera bättre än vinkelmodell I. 

Diskussion 

Vinkelmodell II gav bättre resultat än vinkelmodell I. Dock varierade resultatet för mycket för att 

vinkelmodellen skulle kunna användas vid utvärdering av systemet. Tyvärr finns det inte mer 

mätdata att tillgå för att ta fram en bättre vinkelmodell baserad på mätdata.  

6.2.5 Vinkelmodell III – Visuell matchning 

Genom att plotta radarbilden på kartan och därefter manuellt justera start- och slutvinkel tills 

radarbilden stämmer bra med kartan kan en mer exakt vinkel utvinnas. Vinklarna mellan start- 

och slutvinkel antages vara jämnt fördelade. 
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Figur 14 Samma radarbild som tidigare med visuell korrigering. Intensiteter större eller lika med 100 visas 

                  som röd och intensiteter under 100 visas som grått. 

 

 

Radarbilden i Figur 14 stämmer bra överens med kartan vilket innebär att vinkeln stämmer 

tillräckligt bra för att jämförelse mellan avstånd från radarn och avstånd från kartan är möjlig.  

Diskussion 

Vinkelmodell III ger ett väldigt bra resultat som är fullt tillräckligt för att användas. En nackdel är 

att visuell matchning är subjektiv och beror på vem som bedömer den. Visuell matchning anses 

dock vara det enda alternativet för att utvärdera avståndsmodeller och parametrar i partikelfiltret 

varför vinkelmodell III kommer att användas framöver, trots att den inte skulle kunna användas i 

praktiken. 

6.3 Radarmodellering – Modellering av avstånd 

Det här avsnittet beskriver hur avståndsmodelleringen har gått till. Först genomförs en förstudie 

på hur radarekon ser ut. Sedan presenteras två avståndsmodeller. 

6.3.1 Studie av radarekon 

Syftet med att studera hur radarekon ser ut är att få en bild av hur man på bästa sätt kan ta fram 

avstånd från dem. Det finns flera problem som kan uppstå då man mäter avstånd med radar, se 

avsnitt 4.3. I detta avsnitt presenteras exempel av hur dessa problem kan visa sig i riktiga 

mätdata, sida vid sida med motsvarande radarstråle på sjökortet. 
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Allmän information 

För att illustrera två allmänna fall visas två radarekon i Figur 15. Bilderna innehåller information 

om radarekonas intensitet för 1024 olika sampel.  

 

 

          
Figur 15a och 15b Radareko med topp samt radareko utan topp. Notera initialbruset som sträcker sig till 

                                    sampel 200 i början av radarekot.  

 

 

Brus 

Initialbruset syns tydligt i Figur 15a och Figur 15b genom den sluttande intensiteten i början av 

radarekot. I detta fall verkar det vara en lösning att bortse från de första 200 samplen för att börja 

toppdetektering. Ett termiskt bakgrundsbrus från mottagaren kan även identifieras. Detta brus är 

oberoende av avståndet. 

 

Intensitet 

Om man bortser från initialbruset finns en tydlig topp i intensitet vid sampel 700 i Figur 15a. 

Detta motsvarar cirka 3500 meter från fartyget i den här mätningen. Antagligen är det en landyta 

som har reflekterat radarstrålen. Ur Figur 15a går att avläsa att intensiteten för toppen är ungefär 

150 vilket är avsevärt högre än det termiska brusets intensitet (ungefär 50). I detta fall skulle man 

alltså kunna undersöka när intensiteten blir högre än ett tröskelvärde efter ett specifikt antal 

sampel för att bortse från initialbruset, för att urskilja toppen från bruset. I Figur 15b finns ingen 

topp vilket antagligen tyder på att det inte finns land i den riktningen inom radarns räckvidd. 

Mätningar där land inte har detekterats tillför lite information till systemet och kommer därför 

inte att användas.  

 

Problem 

I detta fall är skillnaden mellan intensitet för topp och brus i Figur 15a stor vilket gör att man 

enkelt skulle kunna hitta vid vilket sampel toppen börjar. Dock kan det finnas andra problem 

inbakade i radarekot. De två smala topparna högst upp på den breda toppen skulle kunna 

motsvara två landytor. Anledningen till att de två topparna i så fall har smält ihop till en topp 

skulle kunna bero på att upplösningen i avstånd är för låg eller på diffraktion, se avsnitt 4.3. 

Genom att studera radarekot och toppen vet man att radarstrålen har reflekterats mot ett objekt, 
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men inte vilken typ av objekt. Kanske motsvarar toppen en landyta men den kan lika gärna 

motsvara ett fartyg eller en klippa. 

Studie av toppens bredd 

Syftet med denna studie är att undersöka om toppens bredd varierar då radarstrålen riktas mot 

små och stora objekt. Detta för att toppens bredd kan avspegla hur mycket energi som har 

reflekterats av det aktuella objektet.  

 

I Figur 16a visas exempel på två mätningar, en där radarstrålen är riktad mot en liten ö och en där 

radarstrålen är riktad mot ett objekt som finns i vattnet. I Figur 16b visas hur motsvarande 

radareko ser ut för mätningen då strålen är riktad mot ön. Det radareko som motsvarar objektet i 

vattnet har ett liknande utseende som radarekot i Figur 16b. Det enda som skiljer är placeringen 

på toppen. Toppen i dessa radarekon finns markerade som röda fält i Figur 16a. I Figur 17 visas 

en mätning där radarstrålen är riktad mot en landyta samt motsvarande radareko.  

 

 

 
Figur 16a och 16b Mätning där båt eller liten ö har detekterats samt motsvarande radareko. Notera att 

            toppen i radarekot är smal. De punkter där intensiteten på radarekot har överstigit 100  

            är röda.  
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Figur 17a och 17b Mätning där land har detekterats samt motsvarande radareko. I detta fall är toppen 

            betydligt bredare än då radarstrålen var riktad mot en ö eller ett objekt i vattnet. De  

            punkter där intensiteten på radarekot har överstigit 100 är röda.  

 

 

Man kan se en tydlig skillnad i bredd mellan topparna. Radarekot i Figur 17, som motsvarar 

mätningen där radarstrålen är riktad mot land, har en betydligt bredare topp än radarekot i Figur 

16. Detta beror på att landytan reflekterar mer energi än det mindre objektet. Andra faktorer som 

påverkar är diffraktion, se avsnitt 4.3. 

Studie av multipla toppar 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilka fall radarekon med multipla toppar kan 

förekomma.  

 

I Figur 18 och Figur 19 visas mätningar där radarstrålen är riktad mot en landyta samt 

motsvarande radarekon.  

 

 
Figur 18a och 18b Mätning där två landytor har detekterats samt motsvarande radareko. De röda 

 punkterna på radarstrålen visar att landytan bakom även har detekterats. Detta     

 skulle kunna bero på att vegetationen är låg på den första landytan och att en stor del    

 av energin har kunnat tränga igenom och även träffa landytan bakom. Det korrekta  

 avståndet beräknas från den första toppen. 
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Figur 19a och 19b Mätning där ett objekt i vattnet samt en landyta har detekterats samt motsvarande 

 radareko.  Radarn har även detekterat ett föremål i vattnet. Detta skulle kunna vara  

   ett fartyg eller en klippa. Det korrekta avståndet beräknas från den andra toppen. 

 

 

Multipla toppar existerar både då flera landytor har detekterats och då den ena toppen kommer 

från ett objekt i vattnet. Detta medför problem då avståndet ska beräknas. I det första fallet 

beräknas det korrekta avståndet från första toppen. I det andra fallet däremot beräknas det 

korrekta avståndet från andra toppen. Det finns alltså ingen generell regel för hur man hanterar 

avståndsberäkning i fallet med multipla toppar. Observera att intensiteten mellan den första och 

den andra toppen inte skiljer sig i något av fallen. Detta kan bland annat förklaras med den 

logaritmiska skalan på intensiteten i mottagaren. 

Studie av dolda multipla toppar och radarstrålens spridning 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilka fall dolda multipla toppar kan förekomma samt i 

vilka fall radarstrålens spridning försvårar avståndsbestämningen.  

 

I Figur 20 visas en mätning då radarstrålen är riktad mot en ögrupp samt motsvarande radareko.  
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Figur 20a och 20b Mätning där en ö och en ögrupp har detekterats samt motsvarande radareko. Radarn har 

  även detekterat den mindre ön framför och landytan bakom. De punkter där intensiteten    

  på radarekot har överstigit 100 är röda. Radarekot består av tre toppar varav den  

  andra toppen är en dold multipel topp och motsvarar ögruppen som bestod av två öar.  

  Detta kan förklaras med avståndets upplösning och diffraktion, se avsnitt 4.3. Intensiteten  

  på den första toppen är låg vilket beror på att radarstrålen inte har riktats rakt mot  

  landytan. Att radarekot uppstår beror på att strålaxelbredden ökar med avståndet. I  

 detta fall försvårar radarstrålens spridning avståndsbestämningen eftersom det korrekta  

 avståndet, beräknat från sjökortet, kommer att motsvara den andra toppen.  

 

Studie av intensitet och längd på initialbrus 

Syftet med denna studie är att undersöka hur intensiteten och initialbrusets längd beror på 

avståndet. 

 

I Figur 21 och Figur 22 visas exempel på mätningar där fartyget befinner sig nära land med 

motsvarande radarekon. I Figur 23 visas exempel på en mätning där fartyget befinner sig långt 

ifrån land med motsvarande radareko.  

 

 
Figur 21a och 21b Mätning där fartyget befinner sig nära land samt motsvarande radareko. De punkter där 

intensiteten på radarekot har överstigit 100 är röda. Notera att intensiteten är cirka 140     

innan land detekteras. 
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Figur 22a och 22b Mätning där fartyget befinner sig nära land samt motsvarande radareko. De punkter där 

intensiteten på radarekot har överstigit 100 är röda. Notera att intensiteten är cirka 40     

innan land detekteras. 

 

 
Figur 23a och 23b Mätning där fartyget befinner sig långt ifrån land samt motsvarande radareko. De punkter 

där intensiteten på radarekot har överstigit 100 är röda. Notera att initalbruset sträcker   

sig längre och att intensiteten på toppen är lägre i detta fall jämfört med mätningen nära 

land.  

 

 

Intensiteten är högre då fartyget befinner sig nära land. Att skillnaden inte är så stor beror på att 

intensiteten förstärks logaritmiskt med avseende på avståndet. Initialbruset verkar sträcka sig 

längre ifrån fartyget då avstånd längre ifrån land mäts. Två fall (Figur 21, Figur 22) då fartyget 

befinner sig nära land har identifierats. Dessa fall belyser problemet med att välja 

initialbrusgräns. I det ena fallet går intensiteten knappt under 150 då toppen startar medan i det 

andra fallet har intensiteten gått under 50 då toppen startar.  

Studie av pålitlighet vid avståndsbestämning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur generella de tidigare observationerna varit samt 

belysa eventuella ytterligare problem vid avståndsbestämning.  

 

I Figur 24, Figur 25, Figur 26 samt  Figur 27 visas exempel på fyra mätningar med motsvarande 

radarekon. Dessa mätningar är utvalda för att illustrera problem som är svåra att hantera.  
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Figur 24a och 24b Mätning samt motsvarande radareko. De punkter där intensiteten på radarekot har  

            överstigit 100 är röda. Det korrekta avståndet, beräknat från kartan, visas här som en 

            lodrät linje. Radarekot består av tre toppar varav den andra motsvarar det korrekta 

            avståndet. Mätningen visar att den första toppen motsvarar ett eko från något i vattnet. 

            Trots att den första toppen är bredare och har lika hög intensitet som den andra 

         motsvarar den andra toppen det korrekta avståndet. 

 

 

 
Figur 25a och 25b Mätning samt motsvarande radareko. De punkter där intensiteten på radarekot har  

 överstigit 100 är röda. Det korrekta avståndet, beräknat från kartan, visas här som en  

 lodrät linje. Radarekot består till synes av en svag topp. Det korrekta avståndet 

  motsvarar dock en topp som är inbakad i initialbruset. Mätningen visar att den lägre 

 toppen motsvarar ett eko från vattnet nära en landyta. Detta eko har antagligen  

 skapats genom att strålaxelbredden ökar med avståndet. Strålningens spridning har  

 alltså ökat till den grad att den har träffat den intilliggande landytan.  
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Figur 26a och 26b Mätning samt motsvarande radareko. De punkter där intensiteten på radarekot har  

             överstigit 100 är röda. Det korrekta avståndet, beräknat från kartan, visas här som en

 lodrät linje. Radarekotbestår av två toppar. Initialbruset är även toppigt vilket skulle  

 kunna innebära problem vid avståndsmätning. Det korrekta avståndet i detta fall 

  motsvaras av den andra toppen. Mätningen visar hur radarstrålen har träffat kanten  

 på en landyta vilket är anledningen till de två topparna. Denna mätning belyser  

 problemet med infallsvinkel mot land, vilket är beskrivet i avsnitt 4.3.  

 

 

 
Figur 27a och 27b Mätning samt motsvarande radareko. De punkter där intensiteten på radarekot har  

   överstigit 100 är röda. Det korrekta avståndet, beräknat från kartan, visas här som en 

  lodrät linje. Radarekot består av en topp. Det korrekta avståndet motsvaras dock inte  

 av den första delen av toppen utan av den andra. Mätningen visar att även detta beror  

 på infallsvinkel mot land vilket innebär problem vid avståndsbestämningen.  

              

 

Det har även observerats under arbetets gång att korrektheten på avståndsberäkningen skiljer sig 

beroende på vilket avstånd från fartyget man vill mäta. Allra närmast fartyget är det svårt att göra 

korrekta avståndsmätningar vilket beror på initialbruset. Då initialbruset har avtagit verkar 

korrektheten minska ungefär proportionellt med avståndet. Detta kan bero på diffraktion och att 

strålaxelbredden ökar med avståndet.  
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Slutsats 

Det här kapitlet beskriver hur ett radareko ser ut i det allmänna fallet samt vilka problem som 

uppstår mer frekvent än andra då man arbetar med radar. 

 

Det finns inga generella regler för hur radarekon kommer att se ut. Dock kan man göra försök att 

beskriva det allmänna fallet: 

 

1. Det korrekta avståndet motsvaras av en topp i radarekot. 

2. Då radarekot består av flera toppar motsvarar den första toppen det korrekta avståndet. 

3. Toppen är bredare då en landyta har träffats än då ett mindre objekt såsom ett objekt i 

vattnet har träffats. Detta beror på att mer energi har reflekterats till mottagaren. 

4. Intensiteten på en topp nära fartyget är betydligt högre än intensiteten på en topp långt 

ifrån fartyget.  

5. Initialbrusets längd är större då avstånd längre ifrån fartyget mäts. 

 

Radarekon följer inte alltid det allmänna fallet. Många mätningar är i princip omöjliga att tolka. 

De vanligaste problemen som har identifierats är: 

 

1. Bestämma initialbrusets längd. 

2. Bestämma tröskelvärde för toppdetektering.  

3. Urskilja topp från klotter. 

4. Urskilja initialbrusets toppar från korrekt avstånd. 

5. Beräkna avstånd då radarekot består av flera toppar. 

6. Urskilja landytors toppar från toppar som beror på strålaxelns spridning. 

7. Tolka radarekon då radarstrålen inte är riktad rakt mot landytan.  

8. Detektera mindre landytor såsom öar långt ifrån land. 

6.3.2 Avståndsmodell I – tröskelvärde och initialbrusgräns 

Det här avsnittet beskriver den första avståndsmodellen vilken är baserad på enkel tröskling då 

man bortser från initialbruset. 

Beskrivning 

Avståndsmodellen kräver ett tröskelvärde och en initialbrusgräns som beskriver från vilket 

sampel toppdetektering ska börja. Figur 28 visar exempel på hur dessa värden skulle kunna 

väljas, initialbrusgränsen är den lodräta linjen vid sampel 200 och tröskelvärdet är den vågräta 

linjen vid intensitet 100. I detta fall skulle alltså toppdetekteringen börja efter initialbrusgränsen 

och avståndet skulle beräknas då intensiteten överstiger tröskelvärdet.  
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Figur 28 Radarpuls med tröskelvärde 100 och initialbrusgräns 200. 

 

Val av tröskelvärde och initialbrusgräns 

För att kunna utvärdera olika tröskelvärden och initialbrusgränser har statistik förts på hur många 

av mätningarna som hamnar inom ett acceptabelt intervall. En godkänd mätning är definierad 

som att den ligger inom 50 meter från det korrekta avståndet, beräknat från kartan. Detta 

motsvarar 10 sampel i radarekot. För att få en generell bild av hur dessa parametrar ska väljas har 

30 radarbilder valts ut slumpmässigt och avståndet beräknats för alla motsvarande radarekon. 

Detta betyder att avståndet har beräknats för 56400 radarekon eftersom varje radarbild innehåller 

1880 radarekon (1880 riktningar på ett varv). Även mätningar där land inte har detekterats har 

tagits med i statistiken. Resultatet visas i Figur 29. 

 

 
 

Figur 29 Andel träffar för val av olika initialbrusgräns samt tröskelvärde. 
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Ur figuren går att utläsa att tröskelvärde 125 och initialbrusgräns 80 ger 56,7 % mätningar inom 

det acceptabla intervallet. Motsvarande siffra för riktningar där radarn har detekterat något är 

56,5 %, vilket är andelen acceptabla mätningar då partikelfiltret körs eftersom radarekon där 

ingen topp har detekterats då bortses från.  

 

I Figur 30 presenteras histogram för mätfelet från de slumpmässigt utvalda radarbilderna då 

tröskelvärde och initialbrusgräns som ovan används. Mätfelet här  

innebär skillnaden mellan avståndet beräknat från radarekot samt avståndet beräknat från 

rasterkartan (radaravstånd minus rasterkartaavstånd). Histogrammet har en huvudlob där en stor 

del av mätningarna har hamnat. Det finns ett brus på bägge sidor om huvudloben. Brusnivån på 

höger sida är något högre än brusnivån på vänster sida vilket beror på att tröskelvärdet är satt 

något för högt för en del av mätningarna. Detta leder till att land inte detekteras där det finns 

land.  

 
Figur 30 Histogram för mätfelet, avståndsmodell I. 

 

Diskussion 

Problemet med avståndsmodell I är att den kommer att fungera bättre för vissa avstånd eftersom 

man använder en fast initialbrusgräns och ett fast tröskelvärde. I detta fall blev initialbrusgränsen 

relativt låg vilket betyder att avståndsmodellen kommer att fungera bättre då fartyget befinner sig 

nära land bortanför initialbrusgränsen än då fartyget befinner sig långt ifrån land. Detta beror på 

att risken är större att initialbruset inte hunnit ner under tröskelnivån vid initialbrusgränsen då 

avstånd långt ifrån land mäts. Detta innebär att den här modellen skulle prestera betydligt sämre i 

ett område där landytor befinner sig längre ifrån varandra. För att kunna använda avståndsmodell 

I måste man alltså ha en viss kännedom om omgivningen för att anpassa parametrarna.  
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6.3.3 Avståndsmodell II – Multipla tröskelvärden, intensitetsförändring, toppens 
bredd och dynamisk initialbrusgräns 

Det här avsnittet beskriver den andra avståndsmodellen vilken är baserad på multipla 

tröskelvärden i kombination med hur hög intensitet som har detekterats jämfört med tidigare 

sampel. Toppens bredd används för att urskilja toppar som uppkommit på grund av klotter. 

Dessutom väljs initialbrusgränsen dynamiskt. Matlabkod för avståndsmodell II återfinns i 

Appendix A.  

Initialbrusgräns 

Eftersom initialbrusets bredd varierar kraftigt vore det lämpligt att på ett mer dynamiskt sätt välja 

den. I avståndsmodell II undersöks variansen för ett antal delområden med specifik steglängd i 

radarekot. När variansen har nått under en tröskelnivå väljs initialbrusgränsen till det första 

samplet på delområdet. Detta beskrivs i Algoritm 6.1. Ett exempel på hur initialbrusgränsen har 

valts med hjälp av variansen visas i Figur 31. Som synes så är detta bättre än om man hade en fast 

gräns på 80 sampel som i avståndsmodell I.  

 

  

Algoritm 6.1 Val av initialbrusgräns 

1. k = 1, m = steglängd, th = tröskelnivå, R vektor med intensiteter  

2. σ² = Var{Rk … Rk+m} 

3. Om  th2   k = k + m/2 och gå till steg 2. 

4. Om σ² < th   välj initialbrusgräns till k. 

 

 

 
Figur 31 Exempel på hur initialbrusgränsen väljs med hjälp av variansen. 

 

Landdetektering 

Intensiteten mellan olika radarekon varierar kraftigt, därför är det lämpligt att även studera 

radarekots intensitetsförändring. Det vill säga om förändringen är positiv och stor tyder detta på 

ett eko från land. Intensiteten mellan olika sampel i ett radareko skiljer sig beroende på om det 

tillhör initialbrusområdet eller ej. Detta innebär att olika krav bör ställas på intensitetsförändring 

samt intensitet beroende på vilken del av radarekot som undersöks. Landdetektering har delats 
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upp i två fall, ett innanför initialbrusområdet och ett utanför initialbrusområdet. Notera att 

avståndsmodell II kan detektera land även innanför initialbrusområdet till skillnad från 

avståndsmodell I. En landyta ger en bredare topp än ett objekt i vattnet, se avsnitt 4.3. Denna 

information används vid landdetektering för att urskilja land från klotter i båda fallen genom att 

krav ställs på toppens bredd. Toppens bredd bestäms genom att undersöka intensiteten på de 

efterkommande samplen. 

Inom initialbrusområdet 

Två typer av utseende på radarekot inom initialbrusområdet har identifierats, se Figur 21 och 

Figur 22. I ena fallet är intensitetsförändringen liten men intensiteten väldigt hög. Denna 

kombination tillsammans med toppens bredd resulterar i en landdetektering genom att 

tröskelvärdet sätts högt och intensitetsförändringskravet sätts lågt. I andra fallet är 

intensitetsförändringen stor vilket resulterar i en landdetektering genom att 

intensitetsförändringskravet sätts högt. I detta fall ställs inte lika höga krav på intensiteten (även 

om radarekot i figuren visar en väldigt hög intensitet).  

Utanför initialbrusområdet 

Även här har två typer av utseende på radarekot identifierats. I ena fallet används 

intensitetsförändring tillsammans med intensitet. Denna kombination tillsammans med toppens 

bredd resulterar i en landdetektering genom att tröskelvärdet sätts lågt och 

intensitetsförändringskravet sätts högt. I andra fallet används ett högt krav på intensitet 

tillsammans med toppens bredd vid landdetektering. I detta fall ställs inte några krav på 

intensitetsförändringen. Detta för att inte missa landekon som har en långsam intensitetsökning.  

 

Detta resulterar i Algoritm 6.2. 

 

Algoritm 6.2 Avståndsmodell II  

1. Bestäm initialbrusområdet enligt Algoritm 6.1. 

2. Påbörja landdetektering inom initialbrusområdet enligt ovan. 

3. Om land inte har detekterats   Påbörja landdetektering utanför initialbrusområdet enligt 

ovan. 

4. Om land har detekterats i steg 2 eller steg 3   Returnera avståndet till land.  

Val av tröskelvärde och initialbrusgräns 

Avståndsmodellen innehåller 13 parametrar vilket gör det svårt att simulera fram ett optimum. 

Därför har parametrar heuristiskt tagits fram som gör att avståndsmodell II fungerar bättre än 

avståndsmodell I. Med dessa parametrar fås 73,0 % mätningar inom det acceptabla intervallet, 

vilket är betydligt högre jämfört med 56,7 % för avståndsmodell I. Motsvarande siffra där radarn 

har detekterat något är 71,3 % jämfört med 56,5 % för avståndsmodell I. Alltså är andelen 

acceptabla mätningar då partikelfiltret körs 71,3 % eftersom radarekon där inget land har 

detekterats då bortses från av modellen.  

 

Modellen kan utvinna information om avståndet från fler radarekon vilket är positivt. Huruvida 

den kan ge en bättre precision vid positionering kan man dock ej dra några slutsatser om utan 

experiment. I Figur 32 presenteras histogram för mätfelet.  
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Figur 32 Histogram för mätfelet, avståndsmodell II. 

 

Diskussion 

En fördel med avståndsmodell II är att den inte kräver lika stor kännedom om omgivningen som 

avståndsmodell I. Detta beror på att modellen kan hantera fler olika utseenden på radarpulser som 

identifierats under förstudien jämfört med avståndsmodell I.  

 

Avståndsmodell II gav 71,3 % av mätningarna inom det acceptabla intervallet vilket är en 

betydligt högre andel än avståndsmodell I. Skillnaden mellan avståndsmodell I och 

avståndsmodell II skulle antagligen vara större om modellerna användes i ett nytt område 

eftersom parametrarna i avståndsmodell I beror mer på omgivningen.  

 

Sammanfattningsvis fungerar avståndsmodell II mycket bra. Andelen mätningar i det acceptabla 

intervallet är betydligt högre än för avståndsmodell I. Antalet parametrar gör att det blir svårare 

att anpassa parametrarna i modellen, dock har avståndsmodell II presterat bättre än 

avståndsmodell I med alla rimliga val av parametrar för den här radarmätningen.  

6.4 Fartygsmodellering 

En enkel modell för fartyget, baserad på fartygets position, hastighet och kurs, har använts. Som 

insignaler till systemet har kursförändringen 
t

u  samt hastigheten Vtu använts. För att skatta 

systemets insignaler, fartygets kurs och fart, har data från GPS-mätningen i Stockholms skärgård 

använts [10]. Detta innebär att kursen endast är baserad på fartygets förflyttningskurs och inte 

vilken riktning fören pekar.  
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Fartygets nya position och kurs vid tidpunkten t och samplingsperioden  beräknas som 

  wu
ttt  1 , (6.1) 

  tVVtt wuv  , (6.2) 

 X
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ttt wvXX 
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2
cos( 1
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Där t  står för fartygets kurs, tv  står för fartygets hastighet samt tX  och tY  för fartygets 

position i X- respektive Y-led. Processbrus introduceras i form av w , Vw , Xw och Yw . Dessa 

ser till att partiklarna sprids ut i tillståndsrummet runt de tillstånd som är sannolika. 

 

En utökad modell skulle kräva fler typer av mätdata (exempelvis mätdata som beskriver fartygets 

krängning). Detta innebär även att fler partiklar måste användas i partikelfiltret (vilket gör 

partikelfiltret mer beräkningskrävande) eller att en uppdelning görs där ett kalmanfilter [8][9] 

används för de linjära och partikelfiltret för de olinjära delarna av systemet [2].  

6.5 Kartmodellering - Rasterkarta 

Kartans huvuduppgift är att beräkna avstånd till närmaste land från en angiven position och 

riktning. Kartinformationen härstammar från data i en sjökortsdatabas på S57-format som främst 

kommer från digitalisering av de analoga sjökorten. Detta gör att informationen i databaserna 

håller samma kvalitet som de analoga sjökorten. S57 innehåller mycket information som inte är 

relevant för det här systemet, därför har den relevanta informationen sållats ut. I S57-formatet 

representeras öarna som en grupp av noder. För att snabba upp och förenkla beräkningen av 

avstånd till land har kartan konverterats till en rasterkarta vilket betyder att varje punkt i kartan 

kan ha värdet noll eller ett, där ett betyder land och noll betyder vatten. I Figur 33 visas ett 

exempel på en nodbaserad karta och en rasterkarta.  

 

 

 

 
Figur 33a och 33b Exempel på nodbaserad karta samt rasterkarta. 
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7 Utvärdering med partikelfilter 
Det här kapitlet introducerar partikelfiltret som används i RDPS. Antaganden och 

utvärderingsmetod presenteras. Avståndsmodellerna utvärderas tillsammans med vinkelmodell 

III i partikelfiltret. Två utökningar av den andra avståndsmodellen utvärderas.  

7.1 Partikelfiltret i RDPS 

I avsnitt 5.5 har en generell beskrivning av partikelfilter genomförts. Detta avsnitt förklarar hur 

partikelfiltret fungerar i RDPS. Notera att systemet använder sig av styrsignaler i form av kurs- 

och fartdata i tidsuppdateringen för att ge en skattning av fartygets position. Dessa kan användas 

som mätdata istället men här ses de som styrsignaler eftersom de påverkas av mänskliga faktorer 

vilket är svårt att modellera. 

Algoritm 7.1 RDPS  

1. Initiering: 

Sätt 0t , generera N partiklar (alla får samma sannolikhet) som sprids ut i ett angivet 

område där fartyget befinner sig. 

2. Mätuppdatering: 

Vikterna för varje partikel beräknas genom att för varje partikel och mätning: 

 analysera radarmätningen och skatta avstånd till land.  

 skatta avstånd till land i samma riktning för aktuell partikel enligt kartan.  

 slå upp felet i en utvald täthetsfunktion för skillnaden mellan radarmätningens 

avstånd och kartans avstånd, bestäm )|( )(i

tt xyp  och beräkna ny vikt. 

 normalisera viktfaktorerna. 

3. Omsampling: 

Generera N nya partiklar  N

i

ix 1

)(*

  enligt )()()*( )( i

t

ii

t xxP  . 

4. Tidsuppdatering: 

Med hjälp av indata från kurs- och fartmätningarna skattas en ny position fram till tiden 

för nästa mätuppdatering. Ett brus på båda sensorerna adderas för att sprida ut partiklarna 

i det rimliga området. 

5. Inkrementera t  till tiden för nästa mätuppdatering och gå till steg 2. 

7.1.1 Processbrus vid tidsuppdatering 

Tidsuppdateringssteget i algoritmen har förutom att uppdatera fartygets position efter kurs- och 

fartinformation funktionen att sprida ut partiklarna enligt avsnitt 5.5. Detta görs genom att 

introducera normalfördelat processbrus till modellekvationerna. Beroende på om positioneringen 

sker över ett väldigt stort område eller ett mindre har två processbrus med olika hög 

standardavvikelse använts. Brusen w  och vw  sprider ut partiklarna tillräckligt om det möjliga 

området är litet. Således har då Xw  och Yw  valts till noll eftersom området med troliga positioner 

är mer begränsat i detta fall. För att det inte ska krävas extremt många partiklar vid positionering 

över ett större område måste Xw  och Yw  vara större än vid ett litet område. Detta för att hjälpa 

till att sprida ut partiklarna ordentligt runt de positioner som är sannolika då avstånden mellan 



 

 40 

 

dem är större. Vid positionering över ett större område har standardavvikelsen på processbrusen 

Xw  och Yw  valts till 100 medan w  och vw har samma fördelning som vid experiment över ett 

mindre område. 

7.2 Antaganden 

Det totala felet från rasterkartan antages vara tillräckligt litet för att positionering ska kunna ske. 

Den nodbaserade kartan är, som tidigare nämnts, ingen exakt modell av verkligheten. En 

avvikelse på ett tiotal meter är att vänta vilket beror på mätningen, vattentillstånd, väder etc. 

Dessutom fås ett fel vid konvertering till rasterkartan, storleken på detta är beroende av vilken 

upplösning som används i rasterkartan. En hög upplösning ger bättre noggrannhet men avståndet 

till land blir därmed mer beräkningskrävande att beräkna då fler punkter behöver utvärderas. I 

alla resultat som presenteras i det här kapitlet har rasterkartan en upplösning på tio meter.  

 

Fartygets förflyttning antages vara linjär mellan GPS-mätningarna vilket används i 

tidsuppdateringen.  

 

Förflyttningen fartyget hinner göra under den tid som det tar för radarn att svepa ett varv är liten i 

förhållande till de avstånd som mäts upp av radarn. Därför har det antagits att fartygets 

förflyttning i färdriktningen under den tiden det tar för radarn att svepa ett varv inte påverkar 

radarbilden.  

 

GPS antages vara tillräckligt exakt för att kunna användas som validering.  

7.3 Likelihoodfunktion 

Partikelfiltret behöver en likelihoodfunktion för att kunna hämta sannolikheten för att en mätning 

är korrekt. En ansats till likelihoodfunktion är att utgå från histogrammet. Huvudloben skapas 

genom att falta [13] histogrammet för respektive avståndsmodell med en gausskärna. Detta ger en 

huvudlob med samma karaktäristik fast bredare och jämnare. Brusnivåerna antages vara 

konstanta och sätts till medelvärdet för bruset på respektive sida om huvudloben. Detta resulterar 

i tre delar som påverkar likelihoodfunktionens utseende: gausskärnans parametrar, brusnivå på 

vänster sida om huvudloben samt brusnivå på höger sida om huvudloben. En första ansats till 

likelihoodfunktion visas i Figur 34. 

 

En andra ansats till likelihoodfunktion skapas genom att addera en konstant till hela 

likelihoodfunktionen i Figur 34 så att vikterna på brusnivåerna är större än tidigare i förhållande 

till vikterna i huvudloben (ungefär 25 % av maxvärdet). Syftet med detta är att minska en 

mätnings betydelse så att partiklar inte utesluts lika snabbt då ett avstånd beräknat från ett 

radareko inte stämmer bra överens med kartans avståndsbestämning. Den andra ansatsen till 

likelihoodfunktion visas i Figur 35. 
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Figur 34 Likelihoodfunktion I. 

 

 
Figur 35 Likelihoodfunktion II. 

 

 

Utvärdering av likelihoodfunktionerna kommer att göras med avståndsmodell I och partikelfiltret. 

Den metod för att skapa en likelihoodfunktion som ger högst precision på positionsskattningen 

kommer sedan att användas vid resterande experiment.  

7.4 Experimentsträcka 

För att utvärdera avståndsmodellerna och utökningarna har en experimentsträcka från mätningen 

i Stockholms skärgård valts ut. Under experiment kommer riktiga radardata från den här sträckan 

att användas. Som validering av positionsskattningen kommer GPS-mätningar i samma 

tidpunkter som radardatat från samma mätning att användas. Experimentsträckan visas i Figur 36. 
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Observera att mätningarna som har använts för att skapa histogrammen inte har gjorts på 

experimentsträckan utan på ett helt annat område.  

 

Vid körning av partikelfiltret kommer 5000 partiklar att användas och 50 slumpade riktningar per 

radarbild. Detta innebär att resultaten från experiment till experiment kan skilja sig då olika data 

används vid varje körning. 56 % av mätningarna i avståndsmodell I hamnar inom det acceptabla 

intervallet vilket innebär att en stor andel av de 50 slumpade riktningarna kan innehålla felaktig 

information. Fler partiklar påverkar inte resultaten nämnvärt eftersom avståndsmodellen 

utvärderas över ett litet område och 5000 partiklar är tillräckligt många för att täcka hela. Fler 

riktningar bör dock ge ett något bättre resultat. 

 

För att minska slumpens påverkan har varje experiment genomförts 100 gånger. Därefter har ett 

representativt experiment valts ut för presentation. För utvärdering har det genomsnittliga 

estimeringsfelet beräknats. Estimeringsfelet innebär avståndet mellan den skattade positionen och 

positionen hämtad från GPS.  

 

 
Figur 36 Experimentsträcka från mätning. 

 

7.5 Avståndsmodeller 

I det här avsnittet utvärderas avståndsmodell I och avståndsmodell II tillsammans med 

partikelfiltret. 

7.5.1 Avståndsmodell I 

Resultatet från ett av experimenten med partikelfiltret, avståndsmodell I och likelihoodfunktion I 

(Figur 34), visas i Figur 37. Resultatet från ett av experimenten med partikelfiltret, 



 

 43 

 

avståndsmodell I och likelihoodfunktion II (Figur 35), visas i Figur 38. Den här 

likelihoodfunktionen visade sig fungera bättre än den första varför detta tillvägagångssätt väljs 

för att skapa likelihoodfunktionen vid resterande utvärderingar.  

 
 

 
Figur 37a och 37b Resultat då avståndsmodell I och likelihoodfunktion I används. Skattad position   

                tillsammans med position från GPS samt estimeringsfel. Det maximala  

              estimeringsfelet är 86,4 meter, dock är den skattade positionen 36,4 meter från GPS- 

                positionen i snitt. Det genomsnittliga felet från alla experiment blev 27,1 meter. Det  

                maximala felet från alla experiment blev 134,3 meter. 

 

 

 
Figur 38a och 38b Resultat då avståndsmodell I och likelihoodfunktion II används. Skattad position    

               tillsammans med position från GPS samt estimeringsfel. Det maximala  

  estimeringsfelet är 55 meter, dock är den skattade positionen oftast 24,3 meter  

         från GPS-positionen i snitt. Det genomsnittliga felet från alla experiment blev 22,6  

               meter. Det maximala felet från alla experiment blev 96,2 meter. 
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Diskussion 

Avståndsmodell I gav 56 % av mätningarna inom det acceptabla intervallet. Det betyder att en 

stor andel av mätningarna inte tolkas korrekt. För att anpassa systemet efter detta användes 

likelihoodfunktionen där brusnivåerna på varje sida om huvudloben var högre. Detta medförde att 

en enskild mätning som hamnade utanför huvudloben fick mindre betydelse vilket i sin tur 

medförde att partiklar (positioner) inte uteslöts lika snabbt. Det slutliga resultatet blev att den 

skattade positionen låg 22,6 meter från positionen från GPS i snitt vilket är godkänt. 

 

Sammanfattningsvis fungerar avståndsmodell I bra trots sin enkelhet. En stor del av pulserna 

bidrar inte till någon information men slutresultatet är ändå godkänt. Dock krävs kännedom om 

omgivningen för att kunna anpassa parametrarna korrekt. 

7.5.2 Avståndsmodell II 

Resultatet från ett av experimenten med partikelfilter, avståndsmodell II samt 

likelihoodfunktionen som skapats från histogrammet i Figur 32 visas i Figur 39.  

 

 
Figur 39a och 39b Resultat då asvtåndsmodell II och likelihoodfunktion som skapats från histogrammet i  

                            Figur 32. Estimeringsfel samt skattad position tillsammans med position från GPS. Det 

  maximala estimeringsfelet är 34,4 meter i slutet av experimentsträckan, dock är den  

 skattade positionen 13,4 meter från GPS-positionen i snitt. Det genomsnittliga felet från  

 alla experiment blev 17,2 meter. Det maximala felet från alla experiment blev 62,1meter. 

Diskussion 

Avståndsmodell II gav 71,3 % av mätningarna inom det acceptabla intervallet vilket är en 

betydligt högre andel än avståndsmodell I. Det slutliga resultatet blev att den skattade positionen 

låg 17,2 meter från positionen från GPS i snitt vilket är väl godkänt. Skillnaden mellan 

avståndsmodell I och avståndsmodell II skulle antagligen vara större om modellerna användes i 

ett nytt område eftersom parametrarna i avståndsmodell I beror mer av omgivningen.  
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7.5.3 Positionering över ett större område 

Det här avsnittet utvärderar avståndsmodell I och avståndsmodell II vid positionering över ett 

större område. Syftet med detta är att undersöka hur avancerad avståndsmodell som krävs för att 

isolera ett område ur en större yta. 

 

För att utvärdera systemets prestanda tillsammans med de olika avståndsmodellerna vid 

positionering används ett kvadratiskt område med sidor på 28 km. Vid körning används 20000 

partiklar och 20 slumpmässigt valda riktningar. Likelihoodfunktionen som har använts i båda 

fallen har skapats från histogrammet till avståndsmodell II. Huvudloben har breddats genom att 

falta med bredare gausskärna för att inte bortse från partiklar som ligger i närheten av den 

korrekta positionen. Spridningen av partiklarna vid mätuppdatering har ökats och ett 

normalfördelat brus med standardavvikelse 100 har adderats till partiklarnas position.  

 

Antalet riktningar gör att resultaten varierar. Detta beror på radarekonas utseende och hur bra 

avståndsmodellen lyckats utvinna information från dem. Därför har 100 experiment med varje 

avståndsmodell genomförts. Statistik har förts på hur många iterationer som krävts för att isolera 

ett område. Detta gjordes genom att undersöka spridningen på partiklarna efter omsampling. Om 

det endast fanns ett område med mindre spridning än 1000 meter i båda riktningarna ansågs det 

som att ett område var isolerat. Dessutom kontrollerades det att det estimerade avståndet var 

mindre än 200 meter från positionen enligt GPS. Avståndsmodell I visade sig i snitt kräva 2.64 

iterationer och avståndsmodell II visade sig kräva 2.29 iterationer. En skillnad mellan 

avståndsmodell I och avståndsmodell II är att avståndsmodell II presterar betydligt jämnare än 

avståndsmodell I. Som mest krävdes fem iterationer för båda avståndsmodellerna innan rätt 

område var funnet.  

 

För att illustrera hur ett område isoleras med partikelfiltret visas exempel på positionering med de 

båda avståndsmodellerna i Figur 40, Figur 41, Figur 42 samt Figur 43. De partiklar som har en 

sannolikhet större än eller lika med medelvärdet visas. I Figur 40 visas partiklarna som är 

utplacerade på sjökortet vid starttidpunkten. Alla partiklar har då lika stor sannolikhet. I Figur 41 

visas resultatet efter en mätuppdatering. Det finns då flera områden som fortfarande är sannolika 

vid användning av båda avståndsmodellerna. Dock är spridningen då avståndsmodell I används 

betydligt större. Detta kan förklaras med att andelen acceptabla mätningar är betydligt lägre för 

avståndsmodell I än för avståndsmodell II. I Figur 42 visas resultatet efter mätuppdatering vid 

nästa tidpunkt, det finns då endast ett område som är sannolikt då avståndsmodell II används. 

Detta område stämmer väl överens med GPS-positionen. Experimentet då avståndsmodell I 

användes krävde ytterligare en iteration för att ett område skulle kunna isoleras vilket visas i 

Figur 43. Även detta område stämmer väl överens med GPS-positionen.  
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Figur 40 Starttillstånd för avståndsmodell I och avståndsmodell II: sjökort med 20000 partiklar utplacerade  

                  på en yta som täcker 784 km
2
. GPS-positionen är markerad med ’X’.  

 
Figur 41 Partiklar med en sannolikhet högre än medelvärdet efter mätuppdatering vid iteration 1.  

                         Avståndsmodell I till vänster och avståndsmodell II till höger. GPS-positionen är markerad 

                         med ’X’. 
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Figur 42 Partiklar med en sannolikhet högre än medelvärdet efter mätuppdatering vid iteration 2. 

                          Avståndsmodell I till vänster och avståndsmodell II till höger. GPS-positionen är markerad  

                          med ’X’. 

 

 
Figur 43 Partiklar med en sannolikhet högre än medelvärdet efter mätuppdatering vid iteration 3.  

                          Avståndsmodell I används. GPS-positionen är markerad med ’X’. 

 

 

Diskussion 

Avståndsmodell I krävde 2.64 iterationer och avståndsmodell II 2.29 iterationer i snitt för att 

isolera ett område runt GPS-positionen. Dessa resultat är betydligt bättre än väntat. Viktigt att 

påpeka är att lösningen konvergerade då båda avståndsmodellerna användes. Därför är båda 

lämpliga för positionering.  



 

 48 

 

7.6 Utökningar av avståndsmodell II 

Det här avsnittet beskriver och utvärderar två utökningar av avståndsmodell II; kvalitetskontroll 

och användande av olika likelihoodfunktioner för olika avstånd. 

7.6.1 Kvalitetskontroll 

Utökningen av modellen utnyttjar faktumet att en stor del av mätningarna ger felaktig 

information genom att radarekons kvalitet utvärderas innan de används till positionering. Detta 

genomförs genom att undersöka utseendet på radarekot. Avsnitt 4.3 visade att problem uppstod 

då radarekot innehöll flera toppar. Problem uppstod även när toppar skapades av objekt i vattnet, 

men dessa toppar visades vara generellt smalare än toppar från landytor. Därför används endast 

radarekon som innehåller en enda tydlig bred topp. Utökningen av modellen sållar bort de 

riktningar som inte uppfyller dessa krav. Detta medför att 73,3 % av mätningarna hamnar i det 

acceptabla intervallet med den utökade modellen, vilket är något högre än motsvarande 73% för 

avståndsmodell II.  

 

I Figur 44 presenteras histogram för mätfelet. 

 
Figur 44 Histogram för mätfelet, kvalitetskontroll. 

 

 

Resultatet från ett av experimenten med partikelfiltret, avståndsmodell II med utökningen samt 

likelihoodfunktion visas i Figur 45.  

 



 

 49 

 

 
Figur 45a och 45b Resultat där den utökade avståndsmodell II används. Estimeringsfel samt skattad position  

                                 tillsammans med position från GPS. Det maximala estimeringsfelet är 34,6 meter, dock är  

                                 den skattade positionen 15,3 meter från GPS-positionen i snitt. Det genomsnittliga felet 

                                 från alla experiment blev 18,0 meter. Det maximala felet från alla experiment blev 63,4   

                                 meter. 

 

Diskussion 

Den utökade modellen innebär att partikelfiltret blir mer beräkningskrävande än tidigare. Dock 

visar statistik över experimenten att det inte är avståndsbestämning för radarn som anropas 

många gånger i partikelfiltret utan avståndsbestämning för rasterkartan (närmare 80 % av 

beräkningen ligger här). Därför kommer denna faktor inte tas med i slutsatsen. 

 

Avståndsmodell II med utökningen gav 73,3 % av mätningarna inom det acceptabla intervallet 

vilket är en liten förbättring från avståndsmodell II. Det slutliga resultatet blev att den skattade 

positionen låg 18,0 meter från GPS-positionen i snitt vilket är något högre än för avståndsmodell 

II utan utvidgningen. Detta visar att det finns både fördelar och nackdelar med att ställa högre 

krav på radarekon. Fördelen är att fler av mätningarna som används kommer att hamna inom det 

acceptabla intervallet. Detta leder till att korrektheten i positions-bestämningen kommer att öka. 

Nackdelen är att det finns en risk att kraven är så höga att få mätningar blir godkända. Detta kan 

leda till att systemet får för lite information för att skatta positionen vilket verkar ha inträffat runt 

tidpunkt 100 i Figur 45b då estimeringsfelet är relativt högt. Systemet blir mer känsligt då 

mätningar med sämre kvalitet utesluts än då alla mätningar används vilket inte var den förväntade 

effekten.  

 

Skillnaden mellan avståndsmodell II med och utan utökningen skulle antagligen vara större om 

systemet utsattes för nya omgivningar. I en omgivning med större landytor och längre avstånd 

som ger tydliga ekon skulle avståndsmodell II prestera bättre med utökningen. I en omgivning 

med öar och korta avstånd däremot kommer avståndsmodell II oftast att fungera bättre utan 

utökningen eftersom för få mätningar kommer att godkännas.  
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Sammanfattningsvis fungerar den utökade modellen sämre än förväntat. Andelen mätningar i det 

acceptabla intervallet var något högre med utökningen än utan. Dock fungerade inte utökningen 

så bra i praktiken då för mycket information sållades bort. Det är dock möjligt att systemets 

prestandan blir bättre om man använder en mindre kräsen metod för att utesluta dåligt mätdata. 

7.6.2 Olika likelihoodfunktioner 

Avståndets påverkan av korrektheten för mätningen har inte tagits hänsyn till tidigare. Mätningar 

som stämmer bra mellan karta och radar på långt avstånd bör viktas högre än på kort avstånd 

vilket innebär att likelihoodfunktionens huvudlob måste breddas. En större differens mellan 

radarmätning och karta bör också tillåtas vid större avstånd. Histogram för avståndsmodell II för 

tre olika fall har undersökts; avstånd nära land (0-1000 meter), avstånd långt ifrån land (2500-

5000 meter) samt avstånd däremellan (1000-2500 meter). Histogrammen för avståndsmodell II i 

de tre fallen visas i Figur 46.  

 

 

 
Figur 46 Histogram för avståndsmodell II för avstånd nära fartyget, långt från fartyget samt avstånd  

               däremellan. Notera att huvudloben är betydligt smalare för avstånd nära land än för avstånd långt  

               bort. 

 

 

Ett sätt att modellera avståndets påverkan av korrektheten är att använda sig av olika 

likelihoodfunktioner i partikelfiltret för olika uppmätta avstånd från radarn. Tre 

likelihoodfunktioner skapas efter histogrammen i Figur 46, dessa visas i Figur 47. Då 

partikelfiltret körs undersöks vilket avstånd som har beräknas för att hämta sannolikhet från 

tillhörande likelihoodfunktion. 

 
Figur 47 Likelihoodfunktioner för avståndsmodell II för avstånd nära fartyget, långt från fartyget samt  

                     avstånd däremellan. 
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Resultatet från ett av experimenten med partikelfilter, avståndsmodell II samt de tre 

likelihoodfunktionerna visas i Figur 48.  

 

 
Figur 48a och 48b Resultat då avståndsmodell II samt de tre likelihoodfunktionerna används. Estimeringsfel   

  samt skattad position tillsammans med position från GPS. Det maximala  

       estimeringsfelet är 31,6 meter, dock är den skattade positionen 12,1 meter från GPS- 

       positionen i snitt. Det genomsnittliga felet från alla experiment blev 14,3 meter. Det  

       maximala felet från alla experiment blev 64,8 meter. 

 

Diskussion 

Användning av olika likelihoodfunktioner på olika avstånd verkar ge bättre resultat, även då 

likelihoodfunktionerna inte har valts optimalt. Estimeringsfelet blir här något mindre än för 

avståndsmodell II och skattningen verkar bli något stabilare än tidigare. Detta visar att 

korrektheten på avståndsbestämningen beror på avståndet, vilket är något som har observerats 

tidigare. Att anpassa likelihoodfunktionen verkar vara en bra lösning på problemet. Genom att 

använda en bredare huvudlob i likelihoodfunktionen då längre avstånd mäts ställs lägre krav på 

korrektheten i detta fall.  

7.7 Resultat 

Avståndsmodell II med utökningen att använda olika likelihoodfunktioner för olika avstånd i 

partikelfiltret visade sig ge högst precision på positionsskattningen. Det genomsnittliga felet från 

alla experiment blev då 17,2 meter, vilket är i samma storleksordning som GPS. Vid 

positionering över ett större område krävdes 2,29 iterationer för att isolera ett mindre område ur 

ett kvadratiskt område med sidor på 28 km då avståndsmodell II användes.
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8 Slutsats 
Syftet med det här examensarbetet var att utreda om radar och partikelfilter lämpar sig som 

sensor respektive metod för positionering till sjöss. Vi har i den här rapporten visat att det går att 

få ett fungerande positioneringssystem med radar som sensor och med partikelfilter som metod. 

Dessutom är positionsskattningens precision så hög att systemet kan jämföras med GPS. Trots 

detta är det svårt att dra några slutsatser om radarns respektive partikelfiltrets lämplighet i den här 

tillämpningen. Positioneringssystemet som har tagits fram är anpassat efter de mätdata som har 

funnits att tillgå under examensarbetet. Huruvida dessa mätdata kan anses som generella kan inte 

undersökas utan att genomföra betydligt fler mätningar. Faktumet att resultatet varierar så kraftigt 

då parametrar i partikelfiltret och avståndsmodellerna ändras tillsammans med att det inte finns 

generella regler för hur man väljer parametrar gör att det är svårt att garantera att lösningen alltid 

kommer att konvergera. En robusthetsanalys är därför nödvändig för att kunna dra slutsatser om 

radarns och partikelfiltrets lämplighet i den här tillämpningen och för att vidareutveckling av 

systemet ska vara möjlig. En viktig faktor att undersöka är systemets robusthet då radarns vinkel 

inte stämmer med den vinkel som systemet använder då detta har visat sig vara ett problem under 

examensarbetet.  

 

Divergens är ett problem som måste åtgärdas då partikelfiltret används. Positionsskattning kan 

endast ske på det område partiklar existerar vilket leder till att systemet kan tappa bort sig om 

systemet får felaktig information flera iterationer i rad. Inträffar detta finns det en risk att 

systemet inte kommer att hitta tillbaka till rätt område, trots korrekt information. För att systemet 

ska kunna användas i praktiken bör systemet därför stödja två moder; en då positionering sker 

över ett större område och partiklarnas spridning är större och en då positionering sker över ett 

mindre område och partiklarnas spridning är mindre. Vid positionering över ett större område 

rekommenderas en likelihoodfunktion med bred huvudlob för att det vid startögonblicket inte ska 

behövas orimligt många partiklar för att täcka det angivna området. Är huvudloben för smal 

utesluts partiklar som ligger i närheten av den korrekta positionen och det kan resultera i att ingen 

partikel runt den korrekta positionen får en hög sannolikhet. Processbruset som sprider ut 

partiklarna vid tidsuppdatering bör vara stort så att partiklarna sprids ordentligt runt de partiklar 

som bedömts som sannolika. Vid positionering över ett mindre område, där kraven på precision 

är högre, rekommenderas en likelihoodfunktion med smalare huvudlob för att det ska bli skillnad 

på partiklars sannolikhet som ligger nära korrekt position eller vid korrekt position. Processbruset 

som sprider ut partiklarna vid tidsuppdatering bör vara mindre än vid positionering över ett stort 

område. Detta för att fartyget inte förflyttat sig speciellt långt sen senaste iterationen vilket gör att 

det sannolika området är mindre i detta fall. Byte mellan de olika moderna skulle kunna 

automatiseras genom att undersöka sannolikheterna för partiklarna. När systemet har utgått från 

ett större område och endast har kvar partiklar i ett mindre område efter omsampling bör systemet 

slå över till en mer exakt mod. Om systemet körs i exakt mod och alla partiklar har en låg 

sannolikhet efter mätning tyder detta på att systemet inte har partiklar som täcker den korrekta 

positionen. Systemet bör då sprida ut partiklarna ordentligt och gå över till den mindre exakta 

moden för att hitta rätt igen. 

 

Radar fungerar tillräckligt bra vid avståndsbestämning i den här tillämpningen. Radarn som har 

använts vid mätningen i Stockholms skärgård är en enkel typ av radar. Detta innebär att 

bildkvaliteten kan bli betydligt bättre om en mer avancerad radar används och därmed kan 
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precisionen i avståndsbestämningen ökas ytterligare. Dock anser vi att det största problemet med 

att använda radar i den här tillämpningen är att små vinkelfel ger stora utslag i 

avståndsbedömningen. För att åtgärda detta problem måste en mer avancerad fartygsmodell göras 

vilket skulle kräva en ny mätning. Om en ny mätning ska genomföras bör även fartygets riktning 

och fart mätas. Fartygets riktning bör även mätas (exempelvis med ett gyro) med en 

samplingsfrekvens på 10Hz eller större för att kunna modellera fartygets krängningar. Båtens 

lutning kan även påverka vilket också bör utredas. Hur pass bra resultat som kan fås med hjälp av 

mer mätdata är svårt att spekulera i men ett resultat i likhet med vinkelmodell III är troligt. 

 

Två utökningar av avståndsmodell II har presenterats och utvärderats. Utökningen där kvaliteten 

på radarekon undersöktes fungerade bra, dock inte bättre än utan vilket berodde på att för mycket 

information sållades bort. En metod som ställer lägre krav måste tas fram för att någon 

förbättring ska kunna ske. Utökningen där olika likelihoodfunktioner för olika avstånd användes 

fungerade något bättre än utan vilket medför att detta är något som är värt att forska mer i.  

 

Resultaten som har presenterats har inte varit optimala på något sätt. Detta innebär att justeringar 

av modellerna, utökningarna och parametrarna i partikelfiltret skulle kunna resultera i ett 

positioneringssystem med högre precision än det som presenterats i den här rapporten. 
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9 Diskussion och förslag till fortsatt arbete 
Resultaten som har presenterats i examensarbetet har varit betydligt bättre än förväntat. Flera 

delar av systemet bidrar till estimeringsfel som inte går att åtgärda med modellering. Här följer 

olika faktorer som bidrar med estimeringsfel ordnade efter hur stor inverkan de har med den 

största först: 

 Det fanns brister i mätningen som genomfördes i Stockholms skärgård. Vinkeln borde ha 

uppmätts på ett mer exakt sätt. Även fartygets rörelse borde ha uppmätts för att 

möjliggöra en mer avancerad fartygsmodell.  

 Rasterkartans upplösning har varit tio meter. Dock finns ingen information om vilken 

upplösning det ursprungliga sjökortet har haft. Därför kan det inte garanteras att 

rasterkartan ens uppfyller en noggrannhet på tio meter. Antagligen är upplösningen 

betydligt lägre. Experiment där rasterkartan har en upplösning på fem meter har 

genomförts under examensarbetet utan någon förbättring av resultatet.  

 Radarn som användes under mätningen var av enkel typ. Avståndsmätningen hade en 

upplösning på fem meter. Även detta bidrar till ett estimeringsfel i positionsskattningen.  

 GPS har använts som validering vilket kan bidra till ett fel på ett flertal meter.  

 Experiment med partikelfiltret har varit tidskrävande vilket har lett till att antalet partiklar 

och antalet riktningar har varit begränsade. Antalet partiklar anses inte ha påverkat 

resultatet avsevärt men antalet riktningar kan definitivt ha betydelse för precisionen på 

positionsskattningen. Speciellt då den enklaste avståndsmodellen används, där en stor del 

av mätningarna inte hamnar inom det acceptabla intervallet.  

Alla dessa faktorer ligger inbakade i det kvarvarande estimeringsfelet i resultaten varför 

resultaten är förvånande bra. 

 

Trots faktorerna ovan skulle estimeringsfelet antagligen kunna minskas ytterligare genom att 

förbättra och utvidga modellerna för radar, fartyg och karta.  

 Radarmodelleringen skulle kunna förbättras både för vinkeln och för avståndet. För att 

kunna göra en mer avancerad vinkelmodell och en mer generell avståndsmodell krävs 

dock en ny mätning. Avståndsmodell II skulle kunna förbättras något genom att optimera 

parametrarna. Avståndsberäkning för radarn är inte en beräkningskrävande del i systemet 

varför mer avancerade avståndsmodeller inte är en begräsning.  

 Fartygsmodellen som har använts under examensarbetet har varit enkel. En mer 

avancerad fartygsmodell skulle definitivt kunna förbättra resultaten. Även i detta fall 

skulle en ny mätning krävas.  

 Avståndsbestämning för kartan har varit fast under utvecklingen. Genom att utvidga 

avståndsbestämningen för kartan skulle fler problem kunna åtgärdas. Ett av dem är 

problemet med att strålaxelbredden ökar med avståndet. Avståndet på kartan skulle kunna 

beräknas i tre riktningar; ett i radarstrålens riktning, ett något till vänster om radarstrålens 

riktning samt ett något till höger om radarstrålens riktning. Sedan skulle det kortaste 

avståndet användas till positionering. På detta sätt skulle problemet där land detekteras av 

radarn i utkanten av landytor, där avståndsberäkningen för kartan ”stegar förbi” landytan, 

kunna åtgärdas. Avståndsbestämningen för kartan är dock den mest tidskrävande delen i 

systemet varför det kan vara värt att optimera den här delen. Eventuellt skulle en 

nodbaserad karta kunna vara lösningen.  
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Utveckling av ett positioneringssystem som använder radar som sensor och partikelfilter som 

metod verkar vara en lovande lösning. Vi anser att det viktigaste steget att ta i dagsläget är att 

göra fler mätningar för att möjliggöra mer avancerade modeller och en robusthetsanalys.   
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APPENDIX A. Matlabkod för avståndsmodell II 
 
function distance = distanceModel2(radarPulse,radarRange,r0,dr) 
%% Indata: 
%  radarPulse : Ett radareko bestående av en vektor med 1024 intensiteter. 
%  radarRange : Radarns räckvidd. 
%  r0         : Avstånd till första intensiteten. 
%  dr         : Avstånd mellan varje sampel. 

  
%% Utdata: 
% distance    : Beräknat avstånd till land för radarPulse enligt 
%               avståndsmodell II. Om inget land har detekterats i pulsen 
%               returneras NaN (Not a Number). 

  
%% Parametrar för bestämning av initialbrusområdet. 
varStep; % Antal sampel som variansen ska beräknas på. 
varTh; % Tröskelvärde för variansen 

  
%% Parametrar för landdetektering inom initialbrusområdet. 
initWidth; % Krav på bredd av toppen 

  
%  Detekteringskrav1: En mindre tydlig topp men med hög intensitet.  
%  Ställer krav på en intensitetsförändring över 'initDiffTh1' samt en  
%  intensitet över 'initAmpTh1'. 
initDiffTh1; 
initAmpTh1; 

  
%  Detekteringskrav2: En tydlig topp men med låg intensitet.  
%  Ställer krav på en intensitetsförändring över 'initDiffTh2' samt en  
%  intensitet över 'initAmpTh2'. 
initDiffTh2; 
initAmpTh2; 

  
%% Parametrar för landdetektering bortanför initialbrusområdet. 
width; % Krav på bredd av toppen 

  
%  Detekteringskrav3: En tydlig topp men med låg intensitet. Ställer 
%  krav på en positiv intensitetsförändring över 'diffTh1' samt en  
%  intensitet över 'ampTh1'. 
diffTh1; 
ampTh1; 

  
%  Detekteringskrav4: En otydlig topp men en hög intensitet. Ställer 
%  inga krav på intensitetsförändring men krav på en amplitud över  
%  'ampTh2'. 
ampTh2; 

  
%% Parametrar som styr mellan vilka tidpunkter som förändringen ska 
%% beräknas för. 
timeDiff1; 
timeDiff2; 
timeDiff3; 
maxTimeDiff = max(timeDiff1, timeDiff2, timeDiff3); 
 



 

 58 

 

nrSamples = length(radarPulse); 

  
%% Bestäm initialbrusområdet, lagras i variabeln limit. 
limit = 1; 
for i=varStep+1:varStep/2:nrSamples-varStep 
    if (var(radarPulse(i-varStep:i+varStep-1))<varTh) 
        limit = i; 
        break 
    end 
end 
% Initialbrusgränsen måste väljas större än maxTimeDiff för att undvika 
% indexeringsfel. 
limit = max([limit 1+maxTimeDiff]); 

  
%% Försök detektera land i initialbrusområdet. 
for i = maxTimeDiff+1:limit 
    % Beräkna intensitetsförändringen för tidsskillnaden 'timeDiff1', 
    % 'timeDiff2' och 'timeDiff3'. Den största intensitetsförändringen används 
    % för tröskling. 
    intensityDiff = radarPulse(i) - min([radarPulse(i-timeDiff1) ... 
        radarPulse(i-timeDiff2) radarPulse(i-timeDiff3)]); 

  
    %  Detekteringskrav1  
    if (radarPulse(i)>initAmpTh1 & intensityDiff>initDiffTh1 & ... 
            radarPulse(i+initWidth)>initAmpTh1) | ... 
            ... % Detekteringskrav2 
            (radarPulse(i)>initAmpTh2 & intensityDiff>initDiffTh2 & ... 
            radarPulse(i+initWidth)>initAmpTh2) 
        distance = r0 + dr*(i-0.5); 
        return 
    end 
end 

  
%% Försök detektera land efter initialbrusområdet. 
for j = limit+1:nrSamples-width 
    % Beräkna intensitetsförändringen för tidsskillnaden 'timeDiff1' 
    % 'timeDiff2' och 'timeDiff3'. Den största intensitetsförändringen används  
    % för tröskling. 
    intensityDiff = radarPulse(j) - min([radarPulse(j-timeDiff1) ... 
    radarPulse(j-timeDiff2) radarPulse(j-timeDiff3)]); 

     
    %  Detekteringskrav3 
    if (radarPulse(j)>ampTh1 & intensityDiff>diffTh1 & ... 
            radarPulse(j+width)>ampTh1) | ... 
         ... % Detekteringskrav4    
        (radarPulse(j)>ampTh2 & radarPulse(j+width)>ampTh2) 
        distance = r0 + dr*(j-0.5); 
        return 
    end 
end 

  
%% Ingen landyta detekterad i pulsen, returnera NaN 
distance = NaN;
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