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Sammanfattning 
I denna rapport redogörs för en implementering av fusion mellan kortdistanssensorer. Syftet 
med denna implementering är att erhålla Stop & Go-funktionalitet till den adaptiva 
farthållaren som idag finns som tillval i Scanias lastbilar. Adaptiv farthållning, ACC, är en 
funktion som automatiskt anpassar fordonets hastighet ifall detta kommer ikapp ett annat 
fordon som färdas långsammare än den inställda hastigheten. Scanias system använder sig 
idag av en långdistanssensor som ser långt men har smalt synfält. Genom att komplettera 
denna med kortdistanssensorer, som ser kort men brett, kan önskvärt synfält i närområdet för 
att säkert kunna implementera Stop & Go-funktionen uppnås. Sensorfusion bygger på 
principen att två eller fler sensorer som ser samma sak ger en mer korrekt bild av verkligheten 
än en enskild. Fusionen kan genomföras på många olika sätt. I rapporten beskrivs tre metoder 
övergripligt; Bayesiska nätverk, auktionsalgoritmen samt Gating. I implementeringen 
används gatingmetoden. 
 
Initialt implementeras en målspårningsalgoritm med kalmanfilter. Efter uppdatering av 
sensormjukvaran väljs dock denna bort eftersom sensorernas interna målspårning då anses 
som tillräcklig. En modell med sensorfusionen och målselekteringen byggs i Simulink och 
programmeras sedan in i en hårdvaruenhet. Syftet med detta är att kunna utvärdera funktionen 
i ett prototypfordon. Inledningsvis rapporteras enbart korrelerade mål från modellen. För mer 
kontinuerlig målföljning, främst i kurvor, implementeras därefter en algoritm som även tar 
hänsyn till enskilda sensorers observationer. Dessa accpeteras dock först efter en viss 
valideringstid eftersom denna information har lägre konfidens än korrelerade mål. 
 
Provkörningar visar att målföljningen fungerar väl. En stor svårighet har varit att sålla bort 
stillastående mål från rörliga, främst i låga farter. Detta eftersom sensorernas 
hastighetsangivelse har låg precision vilket medför att ett stillastående mål kan rapporteras 
som ett långsamt rörligt.  



Abstract 
In this thesis report an implementation of fusion between short range radars is described. The 
purpose of this implementation is to obtain Stop & Go functionality for the adaptive cruise 
control which is offered as an option in today’s Scania trucks. Adaptive cruise control, ACC, 
is a feature that automatically adapts the vehicle speed if it should catch up to another vehicle 
moving slower than the desired set speed. For this application Scania today use a long range 
sensor that has a long but narrow field of view. By complementing this sensor with short 
range sensors, which have short but wide fields of view, the desired field of view in the short 
range area can be obtained. This is necessary in order to be able to safely implement the Stop 
& Go functionality. Sensor fusion is based on the principle that two or more sensors 
overlooking the same area give a more accurate impression of reality than a single one. The 
fusion can be conducted in several ways. In the report three different methods are briefly 
described; Bayesian Networks, the Auction Algorithm and Gating. In the implementation the 
gating method is applied. 
 
Initially a target tracking algorithm using Kalman filter is implemented. However, after 
software updates in the short range sensors this algorithm is no longer used. This is because 
the improved tracking made internally by the sensors is considered to be sufficient, hence 
making an external tracking algorithm redundant. The sensor fusion and the target selection 
are implemented in a Simulink model which is later programmed into a hardware unit. The 
purpose of the latter is to be able to evaluate the functionality in a prototype vehicle. Initially, 
only associated targets are reported from the model. In order to obtain a more continuous 
target tracking, mainly while driving in curves, observations made only by single sensors are 
also considered. However, these measurements have lower level of confidence than the 
associated targets. Therefore these measurements first have to be validated for a certain period 
of time before they are approved.  
 
Test runs indicate that the target tracking works as intended. One major difficulty has been to 
separate stationary targets from slow moving ones, especially in low speeds. This is due to the 
fact that the sensors’ speed measurements are fairly inaccurate. Therefore a stationary target 
could be reported as a slow moving one. 
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1 Inledning 
Adaptiv farthållare, ACC, är en vidareutveckling av den klassiska farthållaren som idag finns 
på många fordon. Skillnaden består i att ett fordon utrustat med ACC automatiskt anpassar 
farten efter ett eventuellt framförvarande fordon. Scanias system tillåter idag fordonet bromsa 
ned hastigheten till 16 km/h varpå systemet avaktiveras och föraren själv måste ta över.  
 
Adaptiv farthållning med funktionen Stop & Go tillåter fordonet bromsa ned till stillastående 
ifall framförvarande fordon skulle göra så. Detta sker utan att funktionen avaktiveras. När 
framförvarande fordon sedan fortsätter gör även det egna fordonet så efter en eventuell 
kvittens ifrån föraren. Ett system som Stop & Go kräver ett brett synfält i närområdet. För 
detta ändamål är kortdistanssensorer lämpliga, då dessa har kort men brett synfält. Även hög 
konfidens på informationen är ett krav för att kunna eliminera falska mål. Detta kan uppnås 
genom att kombinera mätdata från olika sensorer. En sådan process kallas sensorfusion. 

1.1 Syfte 
Rapporten ska redogöra för hur man med hjälp av fusion av data från kortdistanssensorer kan 
öka konfidensen hos målföljningen vid adaptiv farthållning med Stop & Go. Syftet är även att 
implementera detta i ett prototypfordon med minst två kortdistanssensorer. 

1.2 Metod och källor 
En inledande litteraturstudie har gjorts för att klargöra hur sensorerna fungerar samt vilka 
sensorfusionsmetoder som kan vara lämpliga att använda. Litteraturstudien har även bidragit 
till ökad förståelse för de system i Scanias lastbilar som berörs av examensarbetet. 
Informationen om sensorfusionsmetoder samt tillämpningar har hämtats ur böcker samt 
vetenskapliga artiklar. Scanias interna dokument har bidragit till ökad förståelse för berörda 
system.  
 
Implementering av mjukvara gjordes genom modellbygge i Simulink. Funktionskontroll 
genomfördes dels genom simuleringar av modellen samt genom tester i ett prototypfordon.  
 

1.3 Struktur 
Rapporten kommer inledningsvis att förklara hur den adaptiva farthållaren på Scanias fordon 
fungerar idag samt hur målfunktionen ser ut. Detta följs sedan av en beskrivning av Scanias 
CAN-nätverk. Därefter följer en funktionsbeskrivning av kortdistanssensorerna som används 
till prototypfordonet, samt olika metoder om hur dessa kan fusioneras. I kapitel 3 beskrivs 
ingående hur valda metoder har tillämpats samt resultatet av detta. Avslutningsvis diskuteras 
resultatet och tankar presenteras om vilka inriktningar som kan tänkas vara lämpliga för 
fortsatt arbete. 

1.4 Avgränsningar 
I arbetet kommer endast redan tillgängliga radarsensorer användas. Rapporten är en 
redogörelse av tillämpade metoder varför bakomliggande teorier inte heller härleds. Eftersom 
arbetet behandlar sensorfusion av kortdistanssensorer kommer endast små nödvändiga 
anpassningar av regulatorn till farthållaren göras. Detta just för att kunna utvärdera funktionen 
i prototypfordonet. Valet av nämnda sensorfusionsmetoder görs utifrån rimligheten att 
faktiskt kunna implementera dessa i en praktisk tillämpning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Adaptiv farthållning 
Adaptiv farthållning är ett komfortsystem som hjälper föraren att hålla avståndet till 
framförvarande fordon. Ifall det egna fordonet kommer ikapp ett framförvarande fordon med 
lägre hastighet anpassar systemet automatiskt hastigheten så att en, av föraren, förutbestämd 
tidslucka hålls. Funktionen är avsedd att avlasta föraren vid körning på större, rakare, vägar, 
såsom motorvägar eller motortrafikleder med tät trafik [1]. 

2.1.1 Scanias system 
Scanias system kan aktiveras i farter över 20 km/h och kopplas automatiskt ur om fordonets 
hastighet skulle underskrida 16 km/h [1]. Systemet tillåts bromsa med en begränsad 
retardationsfaktor. Om en kraftig inbromsning skulle bli nödvändig, exempelvis ifall 
framförvarande fordon nödbromsar, uppmärksammas föraren om detta genom en auditiv samt 
visuell varning (se figur 1)[2]. Föraren måste då själv ta över inbromsningen. Sensorn som 
används är en långdistansradar som ser långt men har smalt synfält. Systemet upptäcker inte 
stillastående hinder.  
 

 
Figur 1 Kollisionsvarning [2] 

2.1.2 Stop & Go 
Stop & Go innebär en utökning av den befintliga funktionen hos den adaptiva farthållaren. Ett 
typiskt användningsområde för detta är långsam kökörning. Fördelen med Stop & Go 
gentemot den vanliga adaptiva farthållaren är att fordonet tillåts bromsa ned till stillastående 
utan att farthållaren deaktiveras. När kön sedan börjar röra på sig följer fordonet efter. Detta 
sker efter en eventuell kvittens ifrån föraren i form av till exempel ett tryck på resumeknappen 
eller ett lätt tryck på gaspedalen [3,4] 
 
Ett system som Stop & Go kräver ett brett synfält i närområdet för att undvika ”blinda” 
områden framför fordonet. Därför är det lämpligt att implementera detta med hjälp av 
kortdistanssensorer som komplement till den befintliga långdistanssensorn. Ett krav är också 
att inga falska alarm såsom stillastående hinder på sidan av fordonet får släppas igenom.  
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2.2 CAN 
CAN är en förkortning av Controller Area Network. Det är ett kommunikationsprotokoll som 
utvecklades under 1980-talet av Bosch. Protokollet är idag vida använt främst inom 
fordonsindustrin; detta i takt med att allt fler funktioner är datoriserade och decentraliserade, 
med följden att information måste sändas mellan olika styrenheter. CAN är ett seriellt 
protokoll. För att överföra informationen krävs två ledare. Till skillnad mot traditionella 
nätverk såsom Ethernet har informationen som sänds på CAN ingen specifik mottagare. Detta 
innebär att data som en enhet sänder ut på nätverket finns tillgänglig för samtliga anslutna 
enheter. Informationen sänds kontinuerligt med ett fördefinierat tidsintervall, vilket medför att 
ingen begäran behöver sändas först [23].  
 
Information som sänds via CAN-nätverket är uppbyggt av meddelanden. Varje meddelande 
innehåller ett antal signaler. Ett exempel på ett meddelande kan vara ”Motorstatus” där 
signalerna innehåller information såsom varvtal, temperatur och så vidare.  
 
Det finns olika standarder för CAN. Inom tunga fordon är J1939-standarden vanligast. Detta 
innebär bland annat att överföringshastigheten är 250 kBaud/s. Varje meddelande som sänds 
med J1939 har en identifierare som är 29 bitar lång. Dessa identifierare innehåller bland annat 
information om avsändande enhet, avsedd mottagarenhet samt vilken prioritet meddelandet 
har [29]. Inom personbilar är en överföringshastighet på 500 kBaud/s vanligast. 
 

2.2.1 Scanias CAN-nätverk 
CAN-nätverket på Scanias lastbilar är uppdelat i tre bussar; röd, gul och grön. Vilka 
styrenheter/funktioner som är placerade på vilken buss bestäms av hur kritisk just den 
funktionen är. På den röda bussen är enheter som är vitala för lastbilens funktionalitet och 
säkerhet placerad. Exempel på sådana driftstoppande enheter är broms- och motorstyrenheter 
(BMS, respektive EMS i figur 2). Skulle en av dessa gå sönder går inte heller lastbilen att 
köra. På den gula bussen sitter system som inte är direkt kritiska, men som är nödvändiga för 
att till exempel uppfylla lag- och trafiksäkerhetskrav. Exempel på detta är belysning, 
färdskrivare och instrumentkluster (VIS, TCO respektive ICL i figur 2). På den gröna bussen 
sitter komfortsystem såsom navigation, ljudanläggning med mera (RTI samt AUS i figur 2). 
 
Dessa tre bussar är fysiskt separerade. Det finns dock behov av att sända meddelanden mellan 
bussarna. Exempelvis måste farthållaren på grön buss kunna skicka en hastighetsbegäran till 
motorstyrenheten på röd buss. För att möjliggöra detta finns det en enhet som har till uppgift 
att vidarebefordra sådana meddelanden. Denna enhet kallas koordinator (COO i figur 2). 
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Figur 2 Scanias CAN-nätverk [2] 

 

2.3 Radar 
Ordet radar är en förkortning av RAdio Detection And Ranging [5]. Det är en teknologi som i 
begynnelsen togs fram för att detektera fartyg under dåliga siktförhållanden för att senare 
även tillämpas inom militärindustrin. Syftet med radar är att, med hjälp av radiovågor, 
detektera mål på avstånd. Information som kan erhållas är målens avstånd, riktning och relativ 
hastighet. Vanliga radartyper är CW-radar (continous wave) och pulsradar. Skillnaden mellan 
dessa är att en CW-radar sänder konstant och därför inte kan mäta avstånd såvida inte 
signalen moduleras. Pulsradar sänder, precis som namnet antyder, ut korta pulser istället för 
en kontinuerlig våg. Detta ger möjligheten att mäta avståndet till målet genom att, enligt 
formel 2.1, beräkna den tid det tog för pulsen att färdas till målet och tillbaka.  
 

2
TcR ⋅

=       (2.1) 

R = avstånd 
c = ljusets hastighet (ca 3*10^8 m/s) 
T = tiden för pulsen att återvända 
 
Fördelen med radar gentemot andra sensortyper är att radartekniken är relativt okänslig mot 
dåliga väder- och siktförhållanden. 
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2.4 Kortdistansradarn 
Kortdistansradarn (se figur 3) som kommer att användas i denna implementering är tillverkad 
av Tyco Electronics, M/A-Com. Den arbetar med en bärfrekvens på 24,15 GHz. Sensorns 
synfält är kort men brett vilket gör den lämpad till bland annat Stop-and-go-, 
parkeringshjälps- och döda vinkeln-applikationer [2]. Mer detaljerad information om sensorn 
åskådliggörs i tabell 1. 
 
Tabell 1 Sensordata [2] 

Frekvens 24,125 GHz 
Bandbredd 4 GHz 
Synfält   ± 40  o
Mätavstånd <30m 
Pulsbredd 1,2 ns 
Pulsrepetitionsfrekvens (PRF) ca 3 MHz 
Cykeltid 40 ms 
Detekteringsvinkel ± 65  (sidled), ±8  (höjdled) o o

Hastighetsomfång ±25 m/s 
 
Sensorn kan observera upp till tio mål. För varje mål är bland annat avstånd, riktning och 
relativ hastighet angivet. Informationen sänds via CAN-buss med en datahastighet på 500 
kBaud och identifierarlängd på 11 bitar. Anledningen till detta är att sensorn är anpassad för 
att kommunicera med personbilars CAN-nätverk. Det närmsta målet sänds som målnummer 
ett, näst närmsta som nummer två och så vidare. Målangivelserna sänds kontinuerligt med en 
repetitionstakt på 40 ms [2].  
 

 
Figur 3 Foto av kortdistansradarn [2] 
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2.4.1 Funktion 
 
Arkitektur 
Arkitekturen i kortdistanssensorn illustreras i figur 4. 

 
VCO 

Power Splitter

RX Switch

TX Switch

IF Out

TX Antenna

PRF τ

Dual
Channel LNA

Switchable 
RX Antenna

Signal Processing

Control Circuitry

 
Figur 4 Sensorarkitektur[2] 

 
Sensorn arbetar med en bärfrekvens av 24.125 GHz som genereras i VCO-blocket. Önskad 
pulslängd och pulsrepetitionsfrekvens (PRF) genereras av styrkretsen genom att öppna och 
stänga TX-switchen.  
 
Den reflekterade signalen som tas emot är av naturliga skäl avsevärt svagare än 
ursprungssignalen. Innan den behandlas förstärks den därför. Detta görs i ett förstärkarsteg 
(LNA-blocket) med låg brusnivå för att inte förvanska signalen [8]. Insignalen korreleras 
därefter med en kopia av den utsända signalen i blocket Dual Channel för att få ut en IF-
signal (Intermediate Frequency). Ur denna kan tidsförskjutningen utläsas och därmed kan 
även avståndet till målet beräknas [2]. Hastigheten hos målet beräknas genom att undersöka 
dopplerskiftet i bärvågen hos den mottagna pulsen.  
 
 
Sensorn har en PRF på cirka 3 MHz. Enligt formel 2.2 kan radarn därmed i teorin ange 
korrekta avstånd på upp till 50 meter [8]. Ett problem som kan uppstå vid 
avståndsbedömningen är ifall ett föremål med hög reflektionsförmåga ligger utanför denna 
gräns. Detta kan då komma at registreras som ett närmare mål 
 

50
1032

103
2 6

8

=
⋅⋅
⋅

=
⋅ PRF

c
     (2.2) 
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Skulle sensorn få ett eko från ett mål som ligger, till exempel på avståndet 60 meter, kan detta 
alltså registreras som ett mål på 60 – 50 = 10 meters avstånd. För att motverka detta fenomen 
använder sig sensorn av variabel PRF. Denna metod resulterar i att eventuella felangivelser, 
eller dubbelekon, hamnar på olika positioner för varje val av PRF. Det korrekta avståndet blir 
dock detsamma oavsett PRF. I figur 5 beskrivs detta. Mål A representerar ett mål som ligger 
inom den tillåtna gränsen. Mål B och C representerar ekon från mål utanför denna gräns. 
 
 

 
Figur 5 Variabel PRF [5] 

Vinkelbedömning 
För vinkelbedömningen använder sig kortdistansradarn av en princip som kallas monopulse 
[2]. Detta innebär att sensorn, i teorin, ur en enda utsänd puls kan härleda vinkeln till 
observerat mål. För att kunna göra detta krävs dock två mottagarantenner. Principen går ut på 
att den mottagna pulsen extraheras av två antenner med olika karaktäristik; summapuls (S∑) 
och deltapuls (S∆). Då kortdistanssensorn endast har en mottagarantenn extraheras dessa två 
pulser istället sekventiellt vid mottagandet. För att möjliggöra detta extraherande är 
mottagarantennen uppbyggd av en matris med 6x2 mottagarelement med avståndet 2

λ enligt 

figur 6 [9]. 

 
Figur 6  Antennkonstruktion [9] 

 
Energin fördelas lika mellan de två elementraderna med hjälp av Tr-modulen. För att variera 
karaktäristiken hos antennen mellan summa- och deltapulserna införs växelvis en 
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fasförskjutning på 180 grader till den nedre raden. Då båda elementraderna är i fas genereras 
en summapuls och, tvärtom, en deltapuls då en fasförskjutning införs.  
 
I figur 7 illustreras ett exempel på förhållandet mellan S∑ (röd) och S∆ (blå) för den aktuella 
kortdistanssensorn. 
 

  
Figur 7 Summa- (röd) och deltamönster (blå)[2] 

I figur 7 framgår det att deltapulsen kan observeras i en vid vinkel (<±90 grader). 
Summapulsen täcker dock endast in området upp till ±65 grader. Sensorn kan därför ange att 
den observerat ett mål på ett visst avstånd inom i princip 180 graders synfält. Mellan 
vinklarna ±40…65 grader kan den även ange vilken sida målet ligger på, men ingen exakt 
vinkelangivelse. Detta då amplituden hos summapulsen inte är tillräckligt hög. För vinklar 
över ±65 grader kan sensorn bara mäta avståndet till det observerade målet. Måldatan sänds 
alltså utan vinkelangivelse i detta fall [2].  
 
Lobernas symmetriska karaktäristik medför att det, ur magnituden, inte direkt går att utläsa 
vinkelangivelsen. För att beräkna vinkeln ställs därför en ASR-funktion (Additive Sensing 
Ratio) upp enligt formel 2.3 [9]. 
 

)()(
)()(

)(
φφ
φφ

φ
ΣΔ

ΣΔ

+
−

=
SS
SS

ASR       (2.3) 

ASR är en funktion av phi (φ ). Eftersom phi är okänt är inversen, )(ASRφ , erforderlig. ASR-
funktionen är dock inte inverterbar och inversen måste därför tas fram genom fysiska 
mätningar som sedan förs in i en look-up-tabell [2]. Denna tabell finns lagrad i sensorn och 
används vid signalbehandlingen. Inversfunktionen talar om det absoluta värdet på vinkeln. 
För att kunna erhålla tecknet på phi, det vill säga höger eller vänster sida, analyseras 
fasskillnaden på S∑ och S∆. Då °<− ΣΔ 0φφ  innebär det att målet ligger på vänster sida om 
sensorn vilket följaktligen ger att då °>− ΣΔ 0φφ ligger målet på höger sida [10]. I figur 8 
representeras ASR och  för den aktuella sensorn grafiskt.  1−ASR
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Figur 8 Grafisk representation av ASR-funktionen (t.v.) och dess invers (t.h.) [2] 
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2.5 Sensorfusion 
För att få högre konfidens hos mätningarna inom önskat observationsområde kan information 
från flera sensorer som ser samma område nyttjas. Sammanslagningen av denna information 
kallas sensorfusion. Det hela bygger på det faktum att en kombination av data från olika 
sensorer ger pålitligare och mer korrekt bild av verkligheten än en enskild.  
 
I samband med att fordon innehåller alltmer ”intelligenta”, aktiva system har även intresset 
för sensorfusion ökat inom industrin [6]. Med aktiva system avses system som aktivt påverkar 
fordonet, exempelvis inbromsning vid adaptiv farthållning. Backkamera och funktioner som 
varnar för fordon i döda vinkeln är exempel på passiva system som alltså inte direkt påverkar 
fordonets beteende. Information från flera sensorer kan vara erfoderligt vid applikationer som 
har låg feltolerans, till exempel nödbroms- och Stop & Go-applikationer. 
 
Med adaptiv farthållning Stop & Go är det viktigt att täcka in hela synfältet i närområdet utan 
att göra avkall på längden av synfältet. Då långdistanssensorer har långt men smalt synfält är 
det därför nödvändigt att komplettera detta med kortdistanssensorer som har kort men brett 
synfält. Förutom att täcka in synfältet framför fordonet ger detta även möjligheten att 
bibehålla målföljningen även i kurvor. Detta eftersom synfältet även sträcker sig utanför 
fordonets sidor. 
 
Sensorfusion kan genomföras på ett flertal olika sätt. Nedan följer övergripande beskrivningar 
av principerna hos ett urval. De metoder som behandlas är: 
 

- Bayesiska nätverk 
- Auktionsalgoritmen 
- Gating 

 

2.5.1 Bayesiska nätverk 
Bayesiska nätverk är en metod baserad på sannolikhet. Det är användbart på problem som 
involverar osäkerhet i form av exempelvis brus och/eller ofullständig kunskap [11]. Bayesiska 
nätverk grundar sig i Bayes teorem (formel 2.5) [12]. Detta bygger i sin tur på betingad 
sannolikhet, det vill säga sannolikheten att en händelse ska inträffa givet att en annan 
händelse har inträffat (formel 2.4). 
 

)(
)()|(

BP
BAPBAP ∩

=      (2.4) 

 

)(
)()|()|(

BP
APABPBAP =      (2.5) 

 

)()|()()|(),( APABPBPBAPBAP ==     (2.6)  

 
Med hjälp av Bayes teorem beskrivs således relationen mellan händelserna A givet B och B 
givet A [13].  
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Ett exempel på ett enkelt bayesiskt nätverk med två noder (se figur 9) kan illustreras enligt 
nedan. 
 
Antag att Kalle och Lotta har varit tillsammans i ett antal år. En dag funderar Lotta på att 
klippa sig. Sannolikheten för att hon verkligen gör det är 60%, dvs P(k1)=0.60 (se tabell 
P(K)). Sannolikheten att Kalle upptäcker givet att Lotta har klippt sig är 70%, vilket ger 
P(u1|k1) = 0.7. Ibland känner sig Kalle lite osäker så för säkerhets skull frågar han Lotta med 
jämna mellanrum ifall hon har klippt sig. Sannolikheten att hon verkligen har det då är 5% 
(P(u1|k2)=0.05). Nu kan sannolikheten att Kalle upptäcker att Lotta har klippt sig och att 
Lotta verkligen klipper sig, det vill säga P(u1,k1), beräknas. Detta ger i sin möjligheten att 
beräkna tur P(U), det vill säga sannolikheten att Kalle upptäcker någonting, enligt formel 2.7 
[14].  
 

∑=
K

KUPUP ),()(      (2.7) 

Nu finns möjligheten att räkna ut sannolikheten att Lotta har klippt sig givet att Kalle 
verkligen upptäcker att någonting har hänt med Lottas hår, P(K|U).  
 
 
 
 Tabell 2 P(K) 

 J N 
P(K) 0.6 0.4 

 

Tabell 3 P(U|K) 

P(U|K) K=J K=N 
U=J 
U=N 

0.7 
0.3 

0.05 
0.95 

Tabell 4 P(U,K) 

P(U,K) K=J K=N 
U=J 
U=N 

0.42 
0.18 

0.02 
0.38 

 

Tabell 5 P(U) 

 J N 
P(U) 0.44 0.56 

 

Tabell 6 P(K|U) 

P(K|U) K=J K=N 
U=J 
U=N 

0.95 
0,41 

0,04 
0.68 

 

 

 

 
Figur 9 Enkelt bayesiskt nätverk 

 
Nätverket kan även utökas till att innehålla ett flertal noder (se figur 10). Vet vi till exempel 
att Lotta är på gott humör den dagen och även att ekonomin är god ökar sannolikheten att 
Lotta kommer att klippa sig. På liknande sätt fortplantas informationen vidare ned i nätverket 
som således uppdateras kontinuerligt utifrån givna data.  
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Figur 10 Utökat bayesiskt nätverk 

 
Nackdelen med bayesiska nätverk är att metoden kräver mycket beräkningskraft vid växande 
nätverk [14]. 

2.5.2 Auktionsalgoritmen 
Auktionsalgoritmen är, precis som namnet antyder, en metod som liknar en auktion [15]. Den 
bygger på att varje objekt (spårat mål), j, tilldelas en kostnad, . Därefter beräknas 
förtjänsten, , för ”personen” (rapporterade målet) i. Syftet med algoritmen är att tilldela 
samtliga personer ett objekt som utgör högst värde för denna. Detta görs genom att maximera 
värdet enligt: 

jp

ija

 
}max{ jij pa −  

Detta upprepas sedan i ett antal iterationer, eller budgivningar, tills alla parter är nöjda. För att 
förhindra att fastna i en ”evighetsloop” avbryts algoritmen då en minsta värdeökning, ε >0, 
inte längre överskrids [16]. 
  
Denna algoritm är således en optimeringsalgoritm, där graden av optimering bestäms av 
värdet påε . Ju större ε  som väljs desto snabbare går algoritmen, men lösningen blir då 
mindre optimal [15].  
 
Auktionsalgoritmen kan i sig bara användas då två sensorer ska korreleras. Då fler än två 
sensorer används måste problemet först brytas ned i ett antal steg enligt [17] för att därefter 
kunna tillämpa algoritmen. Detta medför att metoden är relativt komplex att implementera. 
 

2.5.3 Gating 
Med gatingmetoden räknas ett felfönster, det vill säga en gate, kring ett rapporterat mål från 
en sensor ut. Detta felfönster talar om inom vilket område det är troligt att det rapporterade 
målet faktiskt kan befinna sig inom. Därefter undersöks ifall målrapporteringar från den andra 
sensorn faller inom detta felfönster. Ifall detta är fallet anses rapporteringarna härröra från 
samma mål. Storleken på felfönstret bestäms utifrån sensorns brusegenskaper [20]. En fördel 
som denna metod har gentemot de två beskrivna ovan är att gatingmetoden är logisk och 
enkel att implementera. 
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2.6 Målspårning 
För att få konsekventa måldata även om ett mål inte upptäcks varje uppdateringscykel kan en 
målspårningsfunktion (eng: tracking) implementeras. Detta görs lämpligen med hjälp av 
kalmanfilter. Ifall en måluppdatering skulle saknas skattar filtret målets nästa position utifrån 
tidigare data. Filtret har även den egenskapen att det tar hänsyn till sensorernas 
brusegenskaper och kan därför kompensera för dessa [18]. För önskad funktion måste filtret 
modelleras utifrån de aktuella sensorernas egenskaper. 
 
Sensorfusion och målspårning med kalmanfilter i fordonsapplikationer kan generellt sägas 
består av fyra moment [18,19]: 
  

1. Data alignment 
Här anpassas de enskilda sensorernas målrapporteringar till koordinater som utgår från en 
förutbestämd punkt på fordonet; lämpligen centrumpunkten av det observerade området. 
De polära koordinaterna översätts till kartesiska och tilldelas en offset utifrån 
utgångspunkten. Detta görs för att lättare kunna korrelera data i senare steg. 
 
2. Data association 
Här beslutas ifall de rapporterande målen representerar ett tidigare observerat mål. 
Alternativet är att initiera ett nytt mål eller klassificera det som falskt och kasta det. 
Beslutet om huruvida ett rapporterat mål tillhör ett redan observerat kan genomföras med 
gatingmetoden beskriven i kapitel 2.5.3 [18]. Fönstrets centrumpunkt utgörs av det 
skattade värdet hos kalmanfiltret. Ifall ett eller flera, av sensorerna, rapporterade mål faller 
inom detta fönster anses de tillhöra det spårade målet.  
 
3. Track scores 
För att kunna avgöra om ett etablerat mål finns kvar eller inte, även ifall det inte 
rapporterats på ett antal cykler, tilldelas de s.k. Track scores. Denna poäng minskar för 
varje cykel som målet inte rapporteras och när poängen sjunker tillräckligt mycket anses 
spåret inte längre finnas och kastas därmed. Detta görs för att få konsekvens i 
målrapporteringen. 
 
4. Track priorities 
Här bestäms vilket av de rapporterade målen som fordonet skall regleras efter. Beslutet 
grundas utifrån den avsedda applikationen.  
 

Målassociering 
En målassociering är nödvändig för att kunna avgöra vilka rapporterade mål från olika 
sensorer som kan anses härstamma från samma mål. Detta kan genomföras med metoderna 
beskrivna i kapitel 2.5.  
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3 Genomförande 
Tre kortdistanssensorer installeras på en prototypbil; en i mitten och en på vardera sida under 
de inre dimljusen (gula rektanglar i figur 11). Den befintliga långdistanssensorn är utmärkt 
med röd cirkel i figur 11. 
 

 
Figur 11 Foto av prototypbilen 

3.1 Arkitektur 
Arkitekturen för den befintliga adaptiva farthållaren med långdistanssensorn ser ut enligt figur 
12.  
 

 
Figur 12 Befintlig ACC-arkitektur [2] 

 
Eftersom ACC är ett komfortsystem är det placerat på grön buss i lastbilens CAN-nätverk. 
Komponenterna som hör till systemet är långdistanssensorn (DIS) och Driver Assistance 
System (DAS). DIS erhåller bland annat fordonets aktuella hastighet och girvinkel från CAN-
nätverkets röda buss [2]. Sensorn använder sedan dessa data till hjälp vid målbedömningen 
som den sedan i sin tur sänder ut på den gröna bussen. Själva behandligen av data från DIS 
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EMS GMS BMS

ICL

DIS 

TCO 

YRS

COO

EMS GMS BMS

ICL

DIS 

TCO 

DAS 

YRS
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görs i DAS-enheten. Denna enhet tar in målet som ligger närmast och framför det egna 
fordonet samt målet som ligger bakom detta. Utöver detta tar den även in information från 
övriga enheter som illustreras i figur 12. Nödvändig reglering av bilens hastighet görs därefter 
utifrån dessa data [2]. 
  
Eftersom kortdistanssensorerna, SDIS, kommunicerar med en hastighet på 500 kBaud och en 
identifierarlängd på 11 bitar följer de heller inte J1939-standarden som lastbilen 
kommunicerar med. För att kommunicera med lastbilens övriga nät krävs därför en gateway 
som vidarebefordrar relevant information från sensorerna och tvärtom. Under 
prototypframtagningen utgörs denna gateway av en PC med programvaran Canalyzer. Själva 
fusionen av SDIS genomförs i ytterligare en hårdvaruenhet av samma typ som DAS-enheten. 
Denna hårdvara har fördelen att den tillåter modellbaserad utveckling och lämpar sig därför 
till prototypverksamhet. I fortsättningen kommer denna enhet att refereras till som SDAS. 
 
Kommunikationen mellan SDIS och fordonets CAN-nätverk delas in i två olika tänkbara fall:  
 
 

SDIS

SDAS

DASDIS

 
 
Figur 13 Fall ett: SDAS direkt ansluten till DAS 

 

15 



SDIS

SDAS

DASDIS

 
Figur 14 Fall två: SDAS ansluten till grön buss 

 
I det första fallet (figur 13) ligger SDIS och SDAS som underkomponenter till DAS. Fördelen 
med en sådan konfiguration är att ingen överflödig information förmedlas på CAN-nätverket. 
Istället tas relevant information direkt tillvara på av DAS. Nackdelen med konfigurationen är 
att den information som kan behövas från bilens CAN-nätverk för att sensorfusionen ska 
fungera tillfredsställande måste vidarebefordras genom DAS.  
 
I fall två (figur 14) är SDIS via SDAS direkt anslutna på CAN-nätverkets gröna buss. 
Fördelen med detta är att ingen information behöver vidarebefordras i något extra steg. All 
relevant information för SDIS finns alltså att tillgå med denna konfiguration via CAN-
nätverket. En annan fördel är att en framtida, fast, implementering av systemet förenklas. 
Detta då DAS-enhetens uppgifter i framtiden avses skötas av koordinatorn. Av dessa 
anledningar används denna arkitektur vid implementeringen. 
 

3.2 Ursprunglig sensormjukvara 
Sensorerna sänder kontinuerligt måldata för tio mål. Varje målmeddelande innehåller bland 
annat information om avstånd, riktning och hastighet. Det mål som ligger närmast sänds i 
målmeddelande ett, näst närmast i målmeddelande två och så vidare. Det finns således ingen 
övrig prioritering för i vilket målmeddelande ett specifikt mål ska sändas. Som exempel sänds 
informationen om framförvarande fordon i målmeddelande ett så länge inte sensorerna ser 
något annat mål. Skulle en trafikdelare passeras på närmare håll i sidled börjar istället 
informationen om denna sändas i målmeddelande ett och framförvarande fordons information 
flyttas ned till målmeddelande två. 
 

3.2.1 Analys av måldata 
Analys av loggar tagna med sensorerna i vanliga trafiksituationer, såsom att ligga bakom ett 
annat fordon, visar att en sensor kan rapportera samma mål flera gånger. Detta illustreras i 
figur 15. De färgade figurerna i bilden representerar ett mål som sensorerna ser (rött: vänster 
sensor, grönt: mittensensor, gult: höger sensor). En annan observation är att vinkelangivelsen 
hos målet är väldigt fluktuerande. Sensorerna observerade inte heller konsekvent mål, som 
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kan anses borde ha observerats, varje cykel. Sensorernas relativt osäkra och inkonsekventa 
målangivelser gör att det finns ett behov av att implementera en målspårningsalgoritm.  
 

 
Figur 15 Trafikscenario 

 

3.3 Målspårning 
En målspårningsalgoritm implementeras enligt nedan. 

3.3.1 Förfiltrering 
Initialt görs en grov förfiltrering av måldatan från samtliga kortdistanssensorer. Denna 
filtrering förkastar alla målangivelser som ligger mer än två meter utanför fordonets mitt. 
Fördelen med denna filtrering är att beräkningarna blir färre och algoritmerna mer hanterliga i 
utvecklingen. Den största nackdelen med detta angreppssätt är att bortfiltrerade mål, som 
ligger nära gränsen till att inte bli bortfiltrerade, möjligtvis ändå hade kunnat ligga framför 
bilen. Speciellt ifall det radiella avståndet är stort. Detta då sensorernas målangivelse i sidled 
har hög osäkerhet (se figur 16).  
 

3.3.2 Metodval 
Målspårningen görs med hjälp av kalmanfilter enligt kapitel 2.6. Ifall en måluppdatering 
skulle saknas skattar filtret målets nästa position utifrån tidigare data. Filtret har även den 
egenskapen att det tar hänsyn till sensorernas brusegenskaper i form av felangivelser [18]. För 
önskad funktion modelleras därför filtret utifrån kortdistanssensorernas egenskaper. 
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3.3.3 Filtermodell 
Tillståndsvektorn, m, sätts upp enligt nedan [20]: 
 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

y

x

v
y

v
x

m ,      (3.1) 

 
där x utgör positionen i sidled,  hastigheten i sidled, y positionen i djupled (avståndet) och 

 hastigheten i djupled. 
xv

yv
 
Beräkningen av de predikterade tillstånden vid tiden t+1 anges enligt 
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Tillstånden beskrivs enligt  
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Där T är tiden mellan samplingarna från sensorerna (T =40ms). 
 
F-matrisen får således följande utseende: 
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Informationen som behandlas i filtret är målets, av sensorerna, uppmätta position i sidled ( x ) 
och avstånd ( y ). Måldatan innehåller brus i form av felangivelser i positionerna. Felet i 
sidled är större än det i djupled. En processbrusnatris, Q, för skattningen implementeras 
enligt: 
 

⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛
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1.0001.0
001.001.0

Q      (3.5) 

 
Processbrusmatrisen talar om för filtret inom vilka ramar det kan skatta fordonets, i det här 
fallet, hastighet i x- och y-led. En högre siffra på respektive position medför att filtret bättre 
följer rådatan från sensorerna. Nackdelen med en hög siffra är att det kan ge upphov till 
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orimliga skattningar av hastigheterna. Då det kan antas att mätdata i y-led varierar fortare än i 
x-led (på grund av accelerationer och inbromsningar hos fordonen) tillåts hastigheten i y-led 
variera snabbare än den i x-led. Sensorernas precision i y-led är även god, varför det finns 
anledning att ha snabbare filtrering i detta led. Ett visst beroende antas finnas mellan och 

. Detta eftersom ursprungsdatan från sensorerna anges i polära koordinater. Dessa 
antaganden medför att filtret följer sensordatan i y-led till hög grad medan positionerna i x-led 
blir mer utjämnade. 

xv

yv

 
Målangivelserna från sensorerna anges i polära koordinater. Det är dock önskvärt att använda 
sig utav kartesiska koordinater vid målspårning i detta sammanhang. Detta för att förenkla 
datakonverteringen då fler än en sensor används och sensorerna har olika positionering på 
fordonet [21]. Ett problem som måste beaktas vid konverteringen från polära till kartesiska är 
att variansen, och därmed osäkerheten hos målangivelsen, växer med ökat avstånd. Detta 
illustreras i figur 16. För att ta hänsyn till det variabla felområde som uppstår används ett så 
kallat Converted Measurement Kalman Filter (CMKF). Vid skapandet av filtret anges, i 
polära koordinater, för vilken position i synområdet filtret ska gälla. Därefter beräknas, i 
kartesiska koordinater, variansen för det aktuella området. Dessa data förs därefter in i 
kovaransmatrisen för mätbruset, R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16 Osäkerhetsellips för två mål på olika avstånd (schematisk bild) 

 
Kovariansmatrisen, R, anger alltså för filtret vilken varians på bruset mätningarna har. Detta 
innebär inom vilket område, sett till den uppmätta positionen, som det faktiska målet kan 
förväntas befinna sig. Höga värden på variansen medför en grov filtrering medan låga värden 
gör att filtret till högre grad följer sensordatan. 
 
R-matrisen har följande utseende:  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= 22

22

yxy

xyxR
σσ
σσ

     (3.6) 

 
Varianserna beräknas enligt ekvation 3.7 och 3.8 [20,21].  
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För att kunna associera ett rapporterat mål till ett aktuellt spår skapas ett felfönster. Detta har 
formen av en ellips och skapas kring nästa skattade position. Storleken på fönstret bestäms 
enligt: 
 

1)()(
2

2

2

2

=
−

+
−

b
yy

a
xx tt       (3.9) 

 
där  och  utgör den skattade positionen och x och y positionen hos ett, av sensorerna, 
rapporterat mål. Ifall villkoren för ekvation 3.9 uppfylls anses rapporterade målet tillhöra det 
spårade målet. Storleken på ellipsen bestäms av parametrarna 

tx ty

23 xa σ= och 23 yb σ= . 
Detta innebär statistiskt sett att cirka 98 % av de rapporterade målen bör spåras korrekt.  
 
I figur 17 samt figur 18 illustreras filteregenskaperna. De streckade linjerna representerar 
mätdatan från sensorerna och de heldragna linjerna representerar den filtrerade 
motsvarigheten. Graferna representerar ett urval från en mätning gjord 071011. Tiden 
representeras på x-axeln och förskjutningen på y-axeln. Målet som följs är en sopbil (se figur 
15).  
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Figur 17 Förskjutning i x-led 
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Figur 18 Avstånd i y-led 

Utdatan från filtret visar, precis som avsett, att observationerna i x-led blir betydligt mer 
filtrerade än de i y-led.  
 

3.4 Uppdaterad sensormjukvara 
Ungefär halvvägs in i arbetet uppdateras sensorerna med en ny programvara. Med den denna 
uppdatering tillkommer ett antal förändringar i informationen som erhålls från sensorerna [2]. 
En mer sofistikerad målspårning utförs internt. Ett par större förändringar har även 
genomförts rörande målrapporteringen. Målinformationen anges, liksom med tidigare 
mjukvara, i fallande ordning med det närmaste målet först. Förändringen består i att varje 
observerat mål tilldelas ett spår-ID. Detta spår-ID följer därefter med det observerade målet 
oavsett vilket målmeddelande som målet rapporteras i. För att få konsekvens i målspårningen 
fortsätter sensorn att sända skattade måldata även ifall målet inte observerats en cykel. Det 
finns även en signal som talar om ifall målet är observerat den aktuella cykeln eller inte. 
 
Ifall ett mål inte observeras inom två, på varandra följande cykler, bedömer sensorn att målet 
inte längre existerar. Det tas därmed bort och dess tilldelade spår-ID används heller inte åt ett 
nytt mål förrän efter ett fördefinierat antal rapporteringscykler. Spår-ID anges i omfånget 0-
15, där 0-14 innebär spårade mål och 15 att målet inte är spårat. 
 
De spårade målen anges utifrån skattade värden gjorda av den interna filtreringen. Utöver 
detta filtrerade värdet sänds även information om avvikelsen från det observerade värdet, det 
vill säga det värde som sensorn verkligen mäter upp den aktuella cykeln. Motsvarande 
information sänds även för avståndsangivelsen. 
 

3.4.1 Analys av måldata 
En analys av loggar tagna i liknande situationer som för de i kapitel 3.2.1 görs för att kunna 
observera skillnader i målangivelserna. Resultatet visar att den nya mjukvaran innebar en klar 
förbättring beträffande målspårningen. Bland annat rapporterar sensorn färre falska mål. Den 
tillkomna Spår-ID-funktionen medför dessutom att valideringen av mål förenklas avsevärt.  
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Den utökade målspårningsfunktionen hos den nya mjukvaran gör att en ytterligare 
målspårning i SDAS-enheten blir redundant. Därför implementeras en 
målassocieringsalgoritm direkt på utdatan från sensorerna. 
 

3.4.2 Metodval 
Metoden som väljs för målassocieringen en gatingalgoritm. Denna metod lämpar sig väl då 
endast två sensorer ska korreleras. Dessutom är den relativt enkel att implementera vilket ger 
möjligheten att lägga mer tid på utvärdering och förbättring av övriga funktioner i systemet. 

3.4.3 Grundmodell 
En enkel initial modell byggs i Simulink enligt figur 19. 

 
Figur 19 Initial simulinkmodell 

 
I de två blocken Left sensor output samt Right sensor output kodas meddelanden från 
sensorerna av. Informationen som tas tillvara på är: 
 

- Avstånd (Range_filtered) 
- Riktning (Bearing_filtered) 
- Hastighet (Velocity_filtered) 
- Spår-ID (Track_ID) 

 
Denna information går sedan in i blocken Left tracks respektive Right tracks. Här 
kontrolleras, utifrån vinkelangivelse (≤±40) samt spår-ID (<15), att det aktuella målet är 
relevant. Dessutom beräknas ett felfönster inom vilket målet faktiskt kan tänkas ligga inom. 
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Detta görs på samma sätt som vid konstruerandet av felfönstret till converted measurement 
kalman filter i kapitel 3.3.  
 
Själva målassocieringen görs i blocket associate. Här tas felfönstret från målen som kommer 
på ingången s1, vilket i det här fallet är från vänstra sensorn. Alla mål från högra sensorn 
kontrolleras därefter ifall de ligger inom felfönstret hos respektive mål hos den vänstra 
sensorn enligt formel 3.10. 
  

122 ≤
−

+
−

v

hv

v

hv

b
yy

a
xx      (3.10) 

 
Eventuella mål som sammanfaller sparas därefter i en matris och går vidare in i selectblocket. 
I detta block väljs vilket mål som farthållaren ska reglera efter. Detta görs genom att först 
kontrollera att något associerat mål ligger framför bilen. Initialt väljs här ett brett synfält på 
3,2 meter för att lättare kunna observera målassocieringens funktion. Därefter väljs det mål 
som ligger på kortast avstånd som det högst prioriterade målet. Det utvalda målet går därefter 
vidare in i sendblocket där det skickas som ett CAN-meddelande via grön buss till den 
befintliga ACC-regleringen i DAS-enheten.   
 
Modellen i detta utförande sänder alltså endast vidare mål som både vänster och höger sensor 
observerar. Det finns inga restriktioner gällande stillastående mål. Den relativt brett valda 
synfältskorridoren gör därför att fasta hinder som ligger nära bilen kan identifieras som ett 
mål med följden att fordonet tvärbromsar. En simulering av modellen utifrån verkliga loggar 
illustreras i figur 20. Sekvensen består i att det egna fordonet följer ett annat fordon på en 
raksträcka. Ingen annan trafik förekommer. Efter cirka 26 sekunder svänger vägen kraftigt 
vänster för att sedan rätas ut igen. Framförvarande fordon finns hela tiden inom sensorernas 
teoretiska synfält. Avståndet blir med andra ord aldrig mer än 30 meter. Vinkeln i förhållande 
till det egna fordonet och fordonet framför överskrider inte heller 40 grader hos samtliga 
sensorer vid något tillfälle. Samma sekvens kommer att användas som referens för att 
illustrera vidare utvecklingar av modellen.  

 
Figur 20 Simulering endast associerade mål 

Den blå kurvan i figuren representerar avståndet i meter till framförvarande fordon och den 
gröna representerar den relativa hastigheten i km/h hos framförvarande fordon i förhållande 
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till det egna fordonet. Tiden i sekunder representeras på x-axeln. Hastigheten hos det egna 
fordonet illustreras i figur 21.  

 
Figur 21 Egen hastighet 

 
Observationer 
Vad som kan observeras i ovanstående figurer är att, trots gynnsamma förutsättningar med 
bred synkorridor och få störningar i form av andra fordon eller hinder på sidan, är inte 
målrapporteringen konsekvent. Vid två tillfällen, efter 15 respektive 17 sekunder, tappar 
modellen målet. Detta sker visserligen under korta perioder som inte skulle påverka fordonets 
reglering. Däremot bör detta beteende förbättras för att modellen ska kunna klara svårare 
situationer. Eftersom modellen heller inte innefattar någon funktion för målföljning i kurvor 
tappas målet, som väntat, tidigt efter att framförvarande fordon kommit in i vänstersvängen. 
Ifall farthållaren hade varit aktiverad under sekvensen hade detta fått följden att fordonet hade 
accelererat upp till tidigare satta fart, varför föraren själv hade måstat deaktivera farthållaren 
för att undvika att köra in i framförvarande fordon.  
 
Inne i kurvan, efter cirka 37 sekunder, observeras även ett stillastående mål med följden att 
fordonet skulle ha påbörjat en tvärbromsning. 
 
Diskussion 
Resultatet av denna simulering är att en förbättring bör göras av målföljningen. Detta görs 
lämpligen genom att även ta mål som de enskilda sensorerna ser i beaktning. Det behövs även 
en funktion för målföljning i kurvor. Synfältet bör även smalnas av för att modellen inte ska 
observera och reglera efter fordon eller andra hinder på sidan av det egna fordonet. Vidare 
måste även stillastående mål filtreras bort för att undvika kraftiga inbromsningar i onödan. 
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3.4.4 Kurvkompensering sering 
Prototypbilen som används är utrustad med antisladdsystemet ESP. Med detta system följer 
en girvinkelsensor som mäter fordonets sidoacceleration som uppstår vid svängar. Girvinkeln, 
ω, anges i radianer per sekund (rad/s). Denna information används för att kompensera för 
målets position vid målföljning i kurvor. Kompenseringen görs genom att den aktuella 
sidoförskjutningen, ∆x, som ges upphov till i en sväng beräknas och därefter adderas till den 
uppmätta sidopositionen. Detta medför att ett mål som egentligen ligger utanför det egna 
fordonets synfältskorridor kan ”flyttas in” framför fordonet och därmed klassificeras som ett 
relevant mål (se figur 22). 

Prototypbilen som används är utrustad med antisladdsystemet ESP. Med detta system följer 
en girvinkelsensor som mäter fordonets sidoacceleration som uppstår vid svängar. Girvinkeln, 
ω, anges i radianer per sekund (rad/s). Denna information används för att kompensera för 
målets position vid målföljning i kurvor. Kompenseringen görs genom att den aktuella 
sidoförskjutningen, ∆x, som ges upphov till i en sväng beräknas och därefter adderas till den 
uppmätta sidopositionen. Detta medför att ett mål som egentligen ligger utanför det egna 
fordonets synfältskorridor kan ”flyttas in” framför fordonet och därmed klassificeras som ett 
relevant mål (se figur 22). 
  
Sidoförskjutningen beräknas enligt Sidoförskjutningen beräknas enligt 

v
rT M=       (3.11) 

T⋅= ωγ       (3.12) 

ω
vr =       (3.13) 

γcosrrx −=Δ      (3.14) 
 
där 
T är tiden för det tar för det egna fordonet, E, att komma till framförvarande fordons, M, 
position, 

Mr är det uppmätta avståndet till framförvarande fordon, 
v är det egna fordonets hastighet, 
γ är rotationsvinkeln och 
r är kurvradien. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22 Kurvkompensering 
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3.4.5 Utökad modell 1 
Grundmodellen utökas med kurvkompensering. Konfigurationen i övrigt är densamma. 
Girvinkeln i sekvensen åskådliggörs i figur 23. Figur 24 visar resultatet av simuleringen av 
den utökade modellen. Figur 25 visar data taget från mål ett hos vänstra sensorn för att 
illustrera hur målet tolkas i sidled i kurvan. Valet att visa en målrapportering från vänstra 
sensorn beror på att det är den inre sensorn i kurvan som visat sig ge det mest korrekta värdet. 
Övre grafen i figur 26 visar hur stor kompenseringen för just det målet blir under tiden 
fordonen befinner sig i kurvan. I den undre grafen illustreras hur x-värdet ser ut efter 
kompensering. 

 
Figur 23 Yaw rate 

 
Figur 24 Sekvens med Utökad modell 1 

26 



 
Figur 25 Okompenserad data i x-led 

Figur 26 Kompensering i x-led 

 

Observationer 
I figur 24 observeras att utökningen av kurvkompenseringen gör att målet följs bättre inne i 
vänstersvängen. Tiderna inne i kurvan där målet inte är observerat är dock tillräckligt stora för 
att regleringen ska påbörja en acceleration. Behovet av en utökning av modellen, där hänsyn 
till de enskilda sensorernas observationer tas, blir därför nu mer påtaglig. Vid granskning av 
x-värdet i den nedre grafen i figur 26 kan en det observeras att kompensationen är något för 
liten. Synfältskorridoren är satt till ±1,5 meter. Detta ger följden att, trots kompensering, en 
stor del av mätdatan inte klassificeras som relevant mål.  
 
 Det stillastående målet som observerades i föregående modell finns inte längre med i denna 
simulering. Detta kan antas bero på att kurvkompenseringen gör att målet nu hamnade utanför 
synfältet. Stillastående mål är alltså fortfarande nödvändigt att ta hänsyn till.  
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Diskussion 
En funktionsförbättring beträffande målföljning i svängen kan observeras. Modellen bör dock 
fortfarande utökas med enskilda sensorers observationer. En förstärkning av girvinkelsignalen 
bör även göras så att kompenseringen i kurvor blir tillräckligt stor. 
 

3.4.6 Utökad modell 2 
Modellen utökas så att även enskilda sensorers observationer tas i beaktning. Risken för 
falska mål ökar med detta eftersom sannolikheten är mindre att två sensorer ska observera ett 
falskt mål samtidigt. En valideringstid implementeras därför hos enskilda sensorobservationer 
för att minska risken för upptäckten av dessa mål. Det tillkommer även ett behov av en 
funktion som väljer ifall modellen ska reglera efter ett enskilt mål eller efter ett mål som två 
sensorer ser. Detta implementeras i en tillståndsmaskin i Stateflow. För att inte tillåta att ett 
stillastående mål släpps igenom när väl ett rörligt blivit godkänt införs en begränsning som 
bara tillåter att nästa målrapportering kopplas till det spårade målet ifall hastigheten mellan de 
två skiljer sig inom rimliga ramar.  
 
Ett tillstånd som håller senaste värdet i ett antal sampels ifall inget mål skulle rapporteras 
implementeras även. Detta görs för att få en mer kontinuerlig målföljning även ifall ett mål 
skulle tappas för en kort stund.  
 
Även stillastående mål filtreras bort. För att detta ska vara möjligt att genomföra tas även det 
egna fordonets hastighet in i modellen. Hastigheten hos framförvarande fordon beräknas 
därefter enligt formel 3.15. 
 

relego vvv +=       (3.15) 
 
Vid ideala förhållanden klassificeras ett mål som stillastående då v = 0 km/h. Eftersom 
hastighetsangivelsen hos sensorerna är relativt osäker är finns dock ett behov av en 
felmarginal i klassificeringen. För att ett mål ska klassificeras som stillastående sätts därför 
initialt en gräns på v<3 km/h. Stillastående mål filtreras bort innan de går in i 
tillståndsmaskinen för att hålla ned storleken på denna. 
 
Efter tester av olika värden på förstärkning av girvinkelsignalen visade det sig att en 
förstärkninsfaktor på 1.40, det vill säga en förstärkning på 40 %, var lämplig. Detta illustreras 
i figur 27.   
 
I figur 28 visas resultatet av förändringarna.  
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Figur 27 Kompensering i x-led med 40% förstärkning 

Figur 28 Sekvens med utökad modell 2 

 
Observationer 
De gjorda förändringarna resulterade i en klart bättre målföljning. Målet tappas endast initialt 
vid ingången i kurvan. Orsaken till detta är att det egna fordonet inte har hunnit påbörja 
svängen och därför inte börjat kompensera för den. Väl inne i kurvan följs målet i princip utan 
avbrott. Testkörningar med denna modell visade även att nyttjande av girvinkeln vid 
kurvkompensering ibland kan vålla problem vid målföljning. Detta uppstår främst i 
situationer vid låga hastigheter då girvinkelsignalen blir brusig.  
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Sett till hastighetsangivelsen i svängen (grön linje i figur 28) märks tydligt hur osäkerheten i 
sensorernas precision ökar med ökad faktisk observationsvinkel. Detta faktum gör det svårare 
att helt filtrera bort stillastående mål utan att riskera att ta bort riktiga mål då fordonet 
framförs i låga hastigheter.  
 
En annan observation vid målföljning av ett fordon som saktar in till stillastående är att detta 
fordon då faller inom det gällande kriteriet för ett stillastående mål och därför ”försvinner”. 
Snarare än att bromsa vill då det egna fordonet återuppta satt hastighet med en kollision som 
faktum ifall inte föraren ingriper.  
 
Diskussion 
Den förbättrade målföljningen gör att tillförlitligheten hos systemet har ökat markant. Mål 
tappas fortfarande vid ingångar av kurvor. Detta är antagligen något som måste accepteras så 
länge enbart radarsensorer används. Ett alternativ kan möjligtvis vara att komplettera med 
kamera för att åtgärda detta problem. För att komma runt problemet med dålig kompensering 
vid låga hastigheter kan en åtgärd vara att se till skillnaden i framhjulshastighet snarare än att 
använda girvinkeln från ESP-systemet. Ett annat alternativ kan vara att beräkna kurvradien 
utifrån rattvinkeln. Vid tvära kurvor kan det följda målet falla utanför sensorernas synfält. För 
att utöka detta synfält är en tänkbar lösning montera sidosensorerna i en något utåtriktad 
vinkel. 
 
Genom att synfältskorridoren smalnas av något kan risken att upptäcka stillastående mål 
minskas. En möjlig nackdel med en sådan approach är att sensorerna kan upptäcka 
exempelvis ett hörn, som i regel har god reflektionsförmåga, på ett framförvarande fordon 
som ligger utanför synfältet. Detta problem kan tänkas uppstå i kurvor eller ifall fordonet 
framför har en sidoförskjutning i förhållande till det egna fordonet. 
 
Hanteringen av stillastående mål måste skötas på ett annorlunda sätt för att undvika att tappa 
ett följt fordon som stannar. Nödvändig åtgärd är därför att flytta denna hantering in i 
tillståndsmaskinen och skapa separata tillstånd som tillåter dessa scenarion.  
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3.4.7 Tillståndsmaskinen 
En schematisk bild av tillståndsmaskinen illustreras i figur 29. 
 

Inget mål

Mål sett av två 
sensorer

Mål sett av en 
sensor

Stillastående mål

Tappat mål

Tappat 
stillastående mål

 
Figur 29 Tillståndsmaskinen 

 
Det närmsta målet har alltid högst prioritet. Ifall endast en sensor ser ett mål valideras detta 
först i ett antal cykler för att minska risken att släppa igenom falska mål. När två sensorer ser 
ett mål kan denna risk anses som minimal och därför implementeras heller ingen validering 
för detta fall. Sensorernas osäkra hastighetsangivelse medför att en relativt hög tröskel för 
huruvida ett mål ska klassificeras som stillastående eller inte krävs. Denna gräns sätts till en 
procentsats av det egna fordonets hastighet, dock med en definierad minimigräns. För att 
undvika att felaktigt klassificera mål som stillastående vid låga farter sätts här en fast, lägre 
hastighetsgräns. Vid testkörningar har stillastående mål som klassificerats som giltigt främst 
visat sig vara hinder som befinner sig nära bilen i sidled. Detta kan till exempel vara stolpar 
till vajerräcken. Dessa upptäcktes under provkörningarna endast av enskilda sensorer. Av 
denna anledning sätts därför en lägre hastighetströskel för mål som upptäcks av två sensorer. 
Ifall sensorerna tillfälligt skulle tappa målet för att sedan kort därefter hitta det igen finns ett 
tillstånd som håller det senast observerade målet i ett antal cykler. Detta görs för att få bättre 
kontinuitet i målföljningen.  
 
Ett krav för att Stop & Go-funktionen ska fungera är att modellen inte tappar målet ifall 
fordonet framför skulle sakta in för att slutligen stanna. Av denna anledning tillförs tillstånd 
som godkänner stillastående mål under förutsättning att det tidigare varit ett långsamt rörligt 
mål. Ifall målet skulle tappas undertiden det är stillastående hålls det senast observerade 
värdet. Detta görs ända tills målet återigen observeras.  
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3.4.8 Utökad modell 3 
Girvinkelberäkningen utifrån framhjulshastigheten, se bilaga 1, samt förändringarna i 
tillståndsmaskinen enligt kapitel 3.4.7 implementeras i modellen. Vidare tas även hänsyn till 
data från mittensensorn. Detta görs för att öka redundansen ytterligare. Mittensensorns data 
korreleras inte med de övriga sensorerna. Anledningen till detta är dels för att hålla nere 
antalet beräkningar som måste göras. Konfidensen kan redan även anses som tillräckligt hög 
för att en målassociering med samtliga sensorer inte ska vara nödvändig i denna tillämpning.  
 
Observationer 
Figur 30 och figur 31 illustrerar en Stop & Go-sekvens med ovan gjorda ändringar i modellen. 
Sekvensen börjar med att det egna fordonet kommer ikapp ett långsamt framförvarande 
fordon som därefter stannar helt (efter 15 sekunder). I figur 30 syns hur de gjorda 
förändringarna i tillståndsmaskinen medför att målet fortfarande observeras trots att det är 
stillastående. Efter ungefär 20 sekunder börjar framförvarande fordon rulla igen. Att målet 
tappas efter cirka 33 sekunder beror på att det försvinner utanför sensorernas räckvidd (30 
meter). 
 

 
Figur 30 Stop & Go-sekvens (avstånd och relativ hastighet) 

 
För att kunna observera eventuella skillnader mellan den uppmätta och beräknade girvinkeln 
tas loggar från en sekvens där fordonet initialt körde rakt fram för att sedan övergå till att 
svänga moturs i en cirkel med konstant rattutslag. Den egna hastigheten illustreras i figur 33. 

32 



 
Figur 31 Uppmätt respektive beräknad girvinkel 

 
Figur 32 Egen hastighet vid girvinkeljämförelse 

 
Ur figur 31 kan det utläsas att de två girvinkelsignalerna följer varandra väl. I de fall då 
fordonet inte befinner sig i en kurva förekommer ett visst brus i den uppmätta signalen. Detta 
brus har även en svag offsetförskjutning. Den beräknade girvinkelsignalen ligger dock 
konstant på noll i dessa fall. Väl inne i svängen har den beräknade signalen ett högre brus som 
kan härledas till upplösningen i hastighetssignalerna. Fordonet stannar helt efter 43 sekunder 
för att sedan fortsätta vid tiden 52 sekunder. I detta skede får den, utifrån 
framhjulshastigheterna, beräknade girvinkelsignalen en kort spik. Denna kan antas grunda sig 
i att hastighetsgivarna för framhjulen är induktiva, varför en initial störning kan förekomma.  
 
Vid de tillfällen då modellen tappar mål i tvära kurvor börjar fordonet fortfarande återuppta 
den tidigare satta hastigheten. Detta får följden att farten kan bli obehagligt hög i 
kurvtagningen.  
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Diskussion 
Utvärdering av loggar visar att tillförandet av den tredje kortdistanssensorn inte medförde 
någon signifikant förbättring till målföljningen. Målföljningen kan sedan tidigare anses vara 
god i området framför bilen. Ifall sidosensorerna däremot vrids utåt för att förbättra 
kurvkompenseringen kan det tänkas att mittensensorn blir mer relevant för att bibehålla hög 
konfidens. Dessa slutsatser görs utifrån scenarion där framförvarande mål har utgorts av bilar 
eller lastbilar. Något test med mindre mål såsom motorcyklar har inte gjorts. 
 
Jämförelse av den beräknade girvinkeln mot för den som erhålls från ESP-systemet visar att 
den beräknade signalen innehåller mindre brus vid körning rakt fram. Däremot är den något 
brusigare i kurvkörning. Precisionsmässigt följer dock de två signalerna varandra väl varför 
det är svårt att utröna huruvida den beräknade signalen skulle ge högre precision vid låga 
farter. Dock väljs den beräknade girvinkeln vid kurvkompensering i fortsättningen.  
 
Att målföljningen i tvära kurvor inte är helt konsekvent är något som antagligen måste 
accepteras. Detta dels på grund av att det följda målet hinner försvinna i sidled innan 
kurvkompenseringen trätt in. En annan orsak kan vara att målet hamnar utanför sensorernas 
synfält i sidled eller avstånd. Lämplig åtgärd för att undvika problemet med accelerationer i 
snäva kurvor är därför att ändra i regleringen för den adaptiva farthållaren så att den mer 
försiktigt återupptar förinställd hastighet.  
 
Funktionen hos målföljningen och målselekteringen med kortdistanssensorerna kan i och med 
de gjorda förändringarna anses väl fungerande. För att till fullo kunna utvärdera prestandan 
hos systemet bör därför även långdistanssensorn tas hänsyn till.  
 

3.4.9 Slutgiltig modell 
Slutligen implementeras även långdistanssensorn i modellen. Då fokus i denna rapport ligger 
på behandlingen av data från kortdistanssensorerna väljs en enkel implementering av 
långdistanssensorn. Denna kopplas därför in endast då kortdistanssensorerna inte ser något 
mål samt ifall hastigheten är över 20 km/h och avståndet till målet är mer än 25 meter. Detta 
får följden att långdistanssensorn inte bidrar något till redundansen på informationen i 
närområdet. I detta område har dock konfidensen visat sig vara tillräckligt hög för att denna 
åtgärd ska kunna accepteras.  
 
Även accelerationen i tvära kurvor begränsas för att kurvtagningen ska upplevas behagligare. 
 
Observationer 
Övergången mellan kortdistanssensorerna och långdistanssensorn visar sig ske omärkbart. 
Den enda indikationen på att långdistanssensorn tagit över är att modellen observerar mål 
utanför kortdistanssensorernas mätområde. I de fall då mål tappas i tvära kurvor accelererar 
nu inte fordonet lika kraftigt längre vilket medför en betydligt behagligare kurvtagning än 
tidigare. 
 
Om framförvarande fordon stannar i en upp- eller nedförsbacke börjar det egna fordonet dock 
rulla efter att det först stannat till en kort stund.  
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Diskussion 
Att minska accelerationen då mål tappas vid kurvtagning kan innebära en suboptimering till 
fördel för just kurvkörning. Detta medför att accelerationen istället kan upplevas som för liten 
vid scenarion då det egna fordonet avser köra om ett framförvarande genom att styra åt sidan 
och låta farthållaren sköta accelerationen. Detta är därför något som bör ses över vid fortsatt 
arbete. 

35 



4 Resultat och slutsats 
Valet att inte implementera någon målspårningsalgoritm med kalmanfilter på 
målrapporteringarna med den uppdaterade sensormjukvaran har visat sig fungera väl i denna 
tillämpning. Detta beror till stor del på att det är enklare att sålla ut giltiga mål ifrån dessa 
målrapporteringar jämfört med de från den ursprungliga mjukvaran. För att kompensera 
borttagandet av målspårningen finns dock begränsningen att det inte får avvika för mycket i 
hastighet mellan två, på varandra följande, godkända mål. Detta har visat sig fungera bra för 
att inte släppa igenom ett stillastående mål när väl ett rörligt mål blivit godkänt. 
 
Den valda metoden för målassociering fungerar klart tillfredsställande. Metoden är även enkel 
att implementera. Valet att inte implementera någon valideringstid för associerade mål har 
även fungerat på ett bra sätt. Detta eftersom konfidensen hos denna information är högre än 
den från enskilda sensorobservationer. Ett faktum som styrker detta är att de stillastående eller 
falska mål som har släppts igenom till regulatorn i nästan samtliga fall visat sig komma från 
enskilda sensorobservationer. De enskilda sensorernas observationer är ändå ett signifikant 
bidrag till målföljningen. Detta gäller främst vid målföljning i kurvor där det i regel är sensorn 
som sitter innerst i kurvan som ger den mest relevanta rapporteringen. Enskilda 
sensorobservationer har även visat sig fylla upp de luckor som uppstår i de fall då två mål inte 
associerats. Även detta bidrar till den förbättrade målföljningen. 
 

36 



5 Avslutande diskussion 
En stor svårighet under arbetet har varit att sålla bort stillastående mål från rörliga. Detta 
eftersom stillastående mål ofta rapporteras som ett långsamt rörligt mål av sensorerna. 
Framförallt ifall dessa ligger i stor vinkel i förhållande till sensorerna. Problemet dyker främst 
upp i låga hastigheter vid körning vid exempelvis ett vajerräcke eller annat frekvent hinder 
med hög reflektionsförmåga. Detta är något som bör ses över vid eventuellt fortsatt arbete 
med systemet. En tänkbar åtgärd för att minska uppkomsten av detta problem kan vara att 
begränsa acceptansvinkeln på inkommande data från de yttre kortdistanssensorerna vid 
körning på raka vägar, det vill säga då girvinkeln är låg. 
 
Varför det krävs en förstärkning på cirka 40 % på girvinkelsignalen har inte utretts. En 
tänkbar anledning är att reflektionspunkterna, som i regel är hörnen, på framförvarande 
fordon blir förskjutna i kurvor jämfört med hur de ser ut vid körning på rak väg. Vid framtida 
arbete bör även undersökas ifall målföljningen i kurvor kan förbättras om hänsyn också tas till 
rattvinkeln. 
 
Eftersom regleringen till den adaptiva farthållaren inte behandlas utav detta arbete bör mer 
arbete läggas på att anpassa denna så att den bättre hanterar Stop & Go-scenarion. I dagsläget 
är den anpassad för enbart långdistansradarn sånär som på ett antal mindre modifikationer för 
att tillåta minimikraven för Stop & Go. Exempel på detta är att systemet inte ska stängas av 
när hastigheten går under 16 km/h. Här behövs en modifikation så att systemet agerar korrekt 
i hela hastighetsomfånget. Bland annat bör den reglera mer utefter avstånd snarare än 
hastighet vid körning i låga farter. Fordonet måste även hålla kvar bromsen efter inbromsning 
till stillastående så att det inte rullar framåt eller bakåt vid stopp i backe.  
 
Det bör undersökas hur målföljningen fungerar för mindre mål såsom en motorcykel. Ett 
upplägg för fortsatt arbete är även att vinkla de två yttre sensorerna något för att förbättra 
målföljningen i kurvor. Detta kan även tänkas underlätta bortfiltreringen av stillastående mål 
då vinkeln i förhållande till målen på sidan av sensorerna minskar. Därmed bör även 
hastighetsangivelsen i dessa fall bli mer exakt. 
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Bilaga 1 - Girvinkelberäkning 
 
Beräkningen av girvinkeln från framhjulshastigheten beskrivs nedan. 
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Figur 33 Girvinkelberäkning 
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