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Sammanfattning 

 

 

Det här examensarbetet utvärderar om det är möjligt att använda en eller flera GPUs för att 

under realtidsförhållanden utföra radarsignalbehandling i ett pulsdopplerradarsystem. En 

kedja med radarsignalbehandlingsalgoritmer som används för att utföra detektion har 

implementerats med CUDA och sedan prestandaanalyserats med fokus på låg 

exekveringstid. Två CFAR-detektionsalgoritmer, CA- och OS-CFAR, har inkluderats i 

analysen. För CFAR-algoritmerna har flera alternativ formulerats och implementerats för 

att utvärdera hur de bäst kan anpassas för att exekvera på en GPU. 

Prestandaanalysen av de implementerade algoritmerna visar att det är möjligt för det tänkta 

systemet att använda grafikkort för att utföra radarsignalbehandlingen i realtid. 

Implementationslösningar har presenterats både för CA- och OS-CFAR som uppfyller 

tidskraven för systemet, i vissa fall med god marginal. Lägst exekveringstider erhölls när 

vissa kompromisser gjordes med algoritmernas flexibilitet. För CA-CFAR erhölls lägst 

exekveringstider när ett Summed Area Table användes för tröskelvärdesberäkningen. För 

OS-CFAR uppmättes de lägsta exekveringstiderna när en rankjämförelse gjordes istället 

för en full sortering. Prestandaanalysen visar även att det på ett effektivt sätt går att skala 

upp implementationen för att utnyttja fler än en GPU.  





Abstract 

 

 

This master thesis evaluates the potential of performing real time radar signal processing 

with one or more GPUs in a pulse-Doppler radar system. A chain of radar signal processing 

algorithms, necessary to perform detection, have been implemented with CUDA and 

performance analyzed with focus on low execution time. Two CFAR detection algorithms, 

CA- and OS-CFAR, have been included in the analysis. Several possible solutions for the 

CFAR algorithms have been formulated and implemented to evaluate how they can be 

adapted to execute on a GPU. 

The performance analysis of the implemented algorithms confirms that it is possible for the 

system to perform radar signal processing in real time with graphics cards. Implementation 

solutions have been presented for both CA- and OS-CFAR that meet, in some cases with 

good margin, the execution time requirements of the system. The lowest execution times 

were achieved with some compromises regarding the flexibility of the algorithms. For CA-

CFAR the lowest execution times was achieved by calculating the threshold using a 

Summed Area Table. The lowest execution times for OS-CFAR were achieved when a rank 

comparison was performed instead of a full sort. The performance analysis also confirms 

that the implementation can be scaled up to efficiently exploit more than one GPU. 
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Inledning 

Att utföra generella beräkningar med en ”Graphics Processing Unit”, förkortat GPU, har 

blivit allt vanligare de senaste åren. Arkitekturen för en GPU lämpar sig för massivt 

parallella problem, vilket det finns gott om inom olika vetenskapliga områden. 

Signalbehandling är ett område där potentialen för generella beräkningar på GPUs har 

uppmärksammats i olika arbeten. De lovande resultaten i olika utvärderingar har lett till 

att tekniken blir allt vanligare även i faktiska tillämpningar. Det här examensarbetet är 

genomfört på FOI i Linköping med fokus på signalbehandling för radarsystem. 

1.1 Bakgrund 

FOI arbetar med att ta fram ett kostnadseffektivt system lämpat för detektion, 

positionering, spårning och om möjligt identifikation av små sjömål. Systemet är tänkt 

att användas både inom det civila och militära, bland annat för att förbättra övervakning 

till havs för att motverka smuggling, illegal invandring, terrorism och annan 

gränsöverskridande brottslighet. Ett annat potentiellt tillämpningsområde är i 

räddningsaktioner till havs, till exempel för att hitta flytande människor och livbåtar. 

Det finns många fler tillämpningsområden för den här typen av system så som detektion 

av hinder och kollisionsvarning. För att göra det möjligt kommer systemet att dra nytta 

av flera olika sensorer som samverkar. Radarteknik är ett av de sensorområden som 

kommer att inkluderas för att detektera, positionera och spåra mål inom stora områden. 

För att den här typen av system ska vara tillgängliga för användning inom så många 

områden som möjligt är priset avgörande [1][2][3]. 

Traditionellt har radarsignalbehandling utförts på specialanpassad hårdvara för 

signalbehandling. De algoritmer som används är parallella i sin natur med stora mängder 

av data som ska processas i realtid. COTS- hårdvara (Commercial Off The Shelf) har 

inte varit lämpad eller haft beräkningskraft nog för att hantera de stora dataflöden som 

måste bearbetas. På senare tid har den snabba utvecklingen av grafikkort gjort att de 

blivit ett intressant alternativ då de också börjat anpassas för generella beräkningar. 

Grafikkortens GPU har en lämplig arkitektur och på senare år närmat sig den prestanda 

som behövs inom radarsignalbehandling [4]. Med tillgänglig COTS-hårdvara kan 

radarsystem tillverkas till en lägre kostnad, vilket tillgängliggör de möjligheter som 

radartekniken erbjuder till fler områden [1][2]. 

1.1.1 Tidigare arbeten 

De senaste åren har radarsignalbehandling med en GPU utvärderats i olika arbeten. 

Redan 2005 experimenterade FOI med shaderprogrammering för att implementera vissa 

utvalda radarsignalbehandlingsalgoritmer för att exekvera på en GPU. Resultaten visade 
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högre prestanda för en GPU jämfört med en CPU. Slutsatsen blev att grafikkort var ett 

intressant alternativ för radarsignalbehandling [5]. Efter 2005 har plattformar som 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) och OpenCL lanserats för att underlätta 

utvecklingen av applikationer som utnyttjar kraften som erbjuds av en GPU. Sen 

lanseringen av CUDA och OpenCL har utvecklingen accelererat. De senaste åren har 

flera olika utvärderingar genomförts där prestandaskillnaden för olika algoritmer 

jämförts mellan GPU och CPU.  

Prestandan för ett stort antal olika radarsignalbehandlingsalgoritmer i olika 

benchmarkprogram jämfördes av två Uppsalastudenter i ett examensarbete utfört på 

Saab. Resultaten visade en prestandavinst för en GPU jämfört med en CPU om 

tillräckligt stora datamängder används [6]. En grundligare utvärdering av ett mindre 

antal algoritmer visar även det på en prestandavinst för data över en viss storlek om en 

GPU används [7].  

Att endast exekvera en separat algoritm är inte helt representativt för verkligheten där 

signalbehandlingen ofta består av en kedja av olika algoritmer. Exekveringstiden för en 

kedja av SAR (Synthetic Aperture Radar) algoritmer jämfördes mellan en GPU och en 

CPU. Vissa av de inkluderade algoritmerna påminner om de som använts i det här 

examensarbetet. Resultatet blev även där att implementationen som exekverades på en 

GPU var snabbare än sin motsvarighet exekverad på en CPU [8]. 

Extra intressant för det här examensarbetet är några utvärderingar av prestandan för 

olika implementationer av CFAR-algoritmer (Constant False Alarm Rate). Samtliga 

utvärderingar visar en prestandavinst för data över en viss storlek när algoritmen 

exekveras på en GPU [9][10][11]. 

1.2 Syfte 

Gemensamt för tidigare arbeten inom området är prestandajämförelser mellan att 

exekvera radaralgoritmer på en GPU eller en CPU. Samtliga arbeten visar 

prestandavinster till fördel för GPUn, förutsatt att datamängden överstiger en viss nivå. 

Syftet med det här examensarbetet är att utvärdera om det är tillräckligt för att användas 

i praktiken. För att avgöra om en GPU har den prestanda som krävs jämförs prestandan 

mot det tänkta systemets tidsramar istället för en CPU. 

1.2.1 Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen för examensarbetet är om signalbehandlingen i det tänkta 

systemet kan utföras i realtid med hjälp av ett grafikkort. Flera olika 

detektionsalgoritmer är relevanta för systemet, därför har två olika algoritmer 

inkluderats för att utvärderas ur ett prestandaperspektiv. De två detektionsalgoritmerna 

är CA- och OS-CFAR (Cell Averaging- och Ordered Statistics-CFAR). 

Implementationen av algoritmerna ska vara anpassad för att utnyttja beräkningskraften 

i flera tillgängliga GPUs. 

1.2.2 Avgränsningar 

Det här examensarbetet fokuserar på algoritmernas prestanda ur ett 

exekveringstidsperspektiv. Examensarbetet behandlar inte prestandan för algoritmerna 

ur signalbehandlings eller detektions perspektiv.  
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1.3 Metod 

För att besvara frågeställningen: ”kan signalbehandlingen i det tänkta systemet utföras i 

realtid med hjälp av ett grafikkort”, implementerades en applikation med CUDA som 

utför detektion. En prestandaanalys genomfördes av applikationen för att avgöra om 

algoritmerna kan exekveras inom tidsramarna för systemet.  

Kedjan av algoritmer som behövs för att utföra detektion består av olika 

signalbehandlingsalgoritmer med en algoritm för detektion som sista steg. Två 

detektionsalgoritmer har inkluderats och för att avgöra hur de bäst kan anpassas för att 

exekveras på en GPU har flera olika lösningar implementerats. De olika lösningarna har 

prestandatestats för att avgöra vilken som är bäst lämpad för systemet. 

Applikationen har utvecklats stegvis. Det första steget var en applikation som kunde läsa 

in data och visualisera den med hjälp av OpenGL. Efter det så lades algoritmer till 

stegvis, tills kedjan var komplett. Visualiseringen inkluderades som ett hjälpmedel under 

utvecklingen för att snabbt kunna få respons om något är fel. Visualiseringen finns även 

som ett framtida utveckligshjälpmedel för FOI när systemet ska vidareutvecklas och 

testas. Som hjälpmedel för att optimera applikationen har Nvidia visual profiler använts. 

Ett FOI utvecklat Matlab/Octave script har använts för at generera data för 

prestandaanalysen. I de data som genereras simuleras radarvågors reflektion mot ett 

antal punktspridare. Egenskaperna för radarvågornas samt punkspridarna kan 

konfigureras. Scriptet innehåller även implementationer för vissa av de inkluderade 

algoritmerna. Scriptet har fungerat som referens för att verifiera att resultaten är 

korrekta.  

1.4 Rapportstruktur 

För att ge en förståelse om det som implementerats går kapitel 2 igenom den radar- och 

signalbehandlingsteori som examensarbetet bygger på. Kapitlet syftar främst till att ge 

en introduktion till den relevanta radarteorin för den icke insatta läsaren samt beskriva 

de implementerade algoritmerna.  

Kapitel 3 ger en överblick över arkitekturen för en GPU samt grunderna för CUDA. 

Syftet är att ge den icke insatta läsaren en introduktion till generella beräkningar med en 

GPU, för att ge en förståelse för vad algoritmerna beskrivna i kapitel 2 ska anpassas till. 

Kapitel 4 beskriver hur teorin från kapitel 2 och 3 har implementerats. Det innehåller 

även en redogörelse över de optimeringar som gjorts och designbeslut som tagits.  

Kapitel 5 inleder med en redogörelse för hur algoritmernas resultat har kontrollerats. 

Huvuddelen av kapitlet behandlar resultatet för den prestandaanalys som genomförts.   

Rapporten avslutas med kapitel 6 som innehåller slutsatser och en diskussion kring 

prestandaanalysen.
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Radarteori 

Det här kapitlet ger en överblick över de radarkoncept och signalbehandlingstekniker 

som är relevanta för det här examensarbetet. Kapitlet är i huvudsak baserat på 

[12][13][14][15][16].  

2.1 Grundläggande teori 

En radar använder sig av elektromagnetiska vågor med radiofrekvens för att ”läsa av ett 

område” genom att registrera ekon från utsända signaler. Syftet med avläsningen 

varierar beroende på radarsystemets tillämpningsområde, det kan vara till exempel 

detektion av olika fenomen eller avbildning av området. 

Det här examensarbetet bygger på en stationär pulsdopplerradar. Den typen av system 

använder diskreta pulser bestående av ett kort intervall av utsänd energi följt av ett längre 

intervall utan någon sändning. Energin som sänds ut är den tidsvarierande radiosignalen 

vars ekon uppfångas under den tid då sändningen inte pågår. Under den tid som systemet 

inte är aktivt som sändare är systemet aktivt som mottagare, då bildas en signal 

innehållande alla ekon som uppfångas.  

2.1.1 Avstånd 

Avståndet R till ett objekt vars eko uppfångats ges av formel (1), där t0 är tiden från att 

signalen sändes till att ekot togs emot och c är ljusets hastighet. 

 𝑅 =
𝑐𝑡0

2
 (1) 

Ett radarsystems avståndsupplösning, betecknad ∆R, beskriver systemets förmåga att 

detektera objekt närliggande varandra som distinkta objekt. Avståndsupplösningen för 

en enkel pulsad radar utan frekvensmodulation ges av formel (2) där τ är den tid det tar 

att sända en signal, vilket benämns som pulsbredd. 

 ∆𝑅 =
𝑐𝜏

2
 (2) 

Anledningen till att objekt inte går att skilja från varandra när de har ett avstånd mindre 

än ∆R är att ekon från objekten överlappar.  

Vänstra delen i Figur 1 visar två närliggande mål separerade med ett avstånd mindre än 

∆R, det resulterar i att innan slutet av ekot från mål 1 tagits emot inkommer även början 

på ekot från mål 2. De båda ekon kan då misstolkas för att komma från ett större objekt 

istället för två mindre.  
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Figur 1. Avståndsupplösning, den vänstra delen av figuren visar ekot från två närliggande mål separerade med 
ett avstånd mindre än ∆R. Den högra delen visar ekot från två närliggande mål separerade med ett avstånd 
större än ∆R. 

2.1.2 Dopplereffekt 

Dopplereffekt är ett fenomen som innebär en frekvensförändring i en signal där källan 

och mottagaren rör sig i förhållande till varandra. Beroende på hur källan och mottagaren 

rör sig i förhållande till varandra kan förändringen i frekvens vara positiv eller negativ, 

där storleken på förändringen beror på hastigheten. Förändringen beror på att ett mål har 

hunnit röra sig under tidsperioden från att början på pulssignalen träffade målet tills att 

slutet av pulssignalen träffar målet.  

Frekvensen för den mottagna signalen ökar när ett mål rör sig mot radarsystemet och 

tvärtom minskar när ett mål rör sig bort från systemet, illustrerat i Figur 2. 

 

Figur 2. Dopplereffekt, den övre delen av figuren visar en signal innan den har kommit i kontakt med ett mål i 
rörelse. Den nedre delen av figuren visar ekot efter att målets rörelse har påverkat frekvensen. Målet rörs sig 

mot källan för den utsända signalen. 

Om radarsystemet är stationärt och ett mål rör sig mot radarn så kan 

frekvensförändringen beräknas med formel (3). Frekvensförändringen är F’, v är målets 

hastighet och λ är den utsända signalens våglängd. 

 𝐹′ =
2𝑣

𝜆
 (3) 

Hastigheten v är positiv eller negativ beroende på vilken riktning målet rör sig åt.  
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2.1.3 Sampling 

Den mottagna signalen digitaliseras för signalbehandling genom sampling av A/D 

omvandlare. Ett sampel från basbandssignalerna I och Q i Figur 3 bildar real- och 

imaginärdelen i ett komplext tal.  

 

Figur 3. Enkelt blockdiagram för ett typiskt radarsystem, figuren visar den hårdvara som är nödvändig för att 
sända och ta emot radiosignaler. Bildkälla: [12]. 

I många moderna radarsystem så är ofta omvandlingen till komplex form digital, istället 

för analog som i Figur 3. Då delas inte signalen upp i en I och Q del utan samplas istället 

av en A/D omvandlare och sedan utförs en digital transform för att skapa en komplex 

signal.  

2.2 Signalbehandling 

Signalbehandling används för att förstärka vissa egenskaper i en signal, med avsikten 

att underlätta när intressant information ska extraheras. Det här avsnittet ger en överblick 

över de tekniker och operationer som använts i det här examensarbetet.  

2.2.1 Datastruktur 

Den lagrade samplade signalen kan ses som en rad i en tvådimensionell struktur, 

illustrerad i Figur 4. Varje rad representerar en pulsretur, det vill säga en mottagen signal 

innehållande alla ekon från en utsänd puls. Teoretiskt kan pulsreturen även innehålla 

ekon från tidigare utsända pulser för mål som befinner sig väldigt långt bort. Varje 

sampel, kallat avståndscell, i en pulsretur är ett komplext tal som representerar ekot för 

ett avstånd. Dimensionen längs varje pulsretur i strukturen kallas för ”fast time” och 

dimensionen för flera pulsreturer kallas för ”slow time”. Anledningen till 

benämningarna är förhållandet i samplingstid, där varje pulsretur samplas i hög hastighet 

i förhållande till tiden mellan pulser. 
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Figur 4. Datastruktur, tvådimensionell datastruktur där varje rad representerar en samplad pulsretur. 

Signalbehandling kan utföras både i slow och i fast time. För signalbehandling i slow 

time krävs att ett antal pulsreturer har samlats in medan signalbehandling i fast time kan 

ske oberoende av föregående och framtida pulser. 

2.2.2 Matematiska operationer 

Det här avsnittet ger en översikt över för det här examensarbetet relevanta matematiska 

operationer som används inom signalbehandling. 

2.2.2.1 Fouriertransform 

Fouriertransformen används för att beräkna vilka frekvenser som finns i en signal. 

Transformen överför en funktion från tidsplanet till frekvensplanet. Eftersom 

signalbehandlingen i det här examensarbetet sker på ett ändligt antal sampel är den 

diskreta Fouriertransformen, förkortat DFT, relevant. Diskreta Fouriertransformen ges 

av formel (4), där N är antalet sampel, x[n] är en diskret signal i tidsplanet och resultatet 

X[k] är en diskret signal i frekvensplanet. 

 𝑋[𝑘] =  ∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗2𝜋
𝑛𝑘
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

             𝑘 ∈ [0, 𝑁 − 1]  (4) 

För att transformera en funktion från frekvensplanet till tidsplanet används den 

inverterade diskreta Fouriertransformen, förkortat DFT-1, som ges av formel (5). 

 𝑥[𝑛] =  
1

𝑁
 ∑ 𝑋[𝑘]𝑒𝑗2𝜋

𝑛𝑘
𝑁             𝑛 ∈ [0, 𝑁 − 1]

𝑁−1

𝑘=0

 (5) 

Snabb Fouriertransform, förkortat FFT från det engelska namnet ”Fast Fourier 

Transform”, är en effektiv implementation av den diskreta Fouriertransformen. Det finns 

olika algoritmer för att utföra snabb Fouriertransform, där prestandan ofta beror på 

antalet sampels. Resultatet blir det samma som att utföra en diskret Fouriertransform. 

2.2.2.2 Hammingfönster 

Fönstring används för att dämpa effekten från spektrumläckage som uppstår när den 

diskreta Fouriertransformen används. Fouriertransformen förutsätter en periodisk 

signal, därför bildas visst spektrumläckage när den utförs på ett ändligt antal sampel. 

Relevant för det här examensarbetet är Hammingfönstret, som beskrivs av formel (6). 
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 𝑤[𝑛] = 0.54 − 0.46 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
)        𝑛 ∈ [0, 𝑁 − 1] (6) 

Ett fönster appliceras på en signal enligt formel (7), där s[n] är signalen. 

 𝑠𝑤[𝑛] = 𝑠[𝑛]𝑤[𝑛] (7) 

2.2.2.3 Faltning 

Faltning är en matematisk operation som av två funktioner producerar en korrelerad 

funktion. Det här avsnittet är baserat på [17]. För att falta två diskreta funktioner används 

diskret linjär faltning, betecknat •, som ges av formel (8). 

 𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] • ℎ[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘 = −∞

 (8) 

För att falta två periodiska funktioner med samma periodlängd används diskret cyklisk 

faltning. För att beräkna diskret cyklisk faltning används formel (9), där N är 

periodlängden. 

 𝑦[𝑛] =  ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[〈𝑛 − 𝑘〉𝑁]            𝑛 ∈ 𝑍𝑁

∞

𝑘 = −∞

 (9) 

Diskret cyklisk faltning kan beräknas med snabb faltning för bättre prestanda. Snabb 

faltning bygger på faltningsteoremet som säger att faltning i tidsplanet ger samma 

resultat som elementvis multiplikation i frekvensplanet. Snabb Fouriertransform kan 

användas vid diskret cyklisk faltning eftersom att funktionerna är periodiska. Det 

betyder att diskret cyklisk faltning kan beräknas med formel (10), där ∗ betecknar 

elementvis multiplikation. 

 𝑦 [𝑛] = 𝐹𝐹𝑇−1{𝐹𝐹𝑇{𝑥[𝑛]}  ∗ 𝐹𝐹𝑇{ℎ[𝑛]}} (10) 

Snabb faltning kan användas för att beräkna resultatet för diskret linjär faltning, men då 

behöver funktionerna x[n] och h[n] anpassas till kravet om periodicitet. Om 

funktionerna inte är periodiska måste de fyllas på med nollor, så kallad ”nollpaddning”, 

för att undvika överlapp där algoritmen förväntar sig periodicitet. Om Lx betecknar 

längden för x[n] och Lh betecknar längden för h[n], så blir den gemensamma längden Ly 

= Lx + Lh – 1. Båda funktionerna behöver nollpaddas för att uppfylla längden Ly. 

2.2.3 Pulskompression 

Pulskompression används för att förbättra avståndsupplösningen, beskriven i avsnitt 

2.1.1, och signal-brusförhållandet. Signal-brusförhållandet definierar förhållandet 

mellan signaleffekt och bruseffekt.  För att avståndsupplösningen ska kunna förbättras 

krävs det att radarsystemet använder en puls med linjär frekvensmodulering, till skillnad 

från en pulsad kontinuerlig våg som i Figur 1. En linjärt frekvensmodulerad puls ökar 

eller minskar frekvensen linjärt under sändning, skillnaden illustreras i Figur 5.  
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Figur 5. Puls med och utan frekvensmodulering. Den vänstra grafen visar en icke frekvensmodulerad puls. Den 
högra grafen visar en frekvensmodulerad puls med stigande frekvens. 

Pulskompression är en signalbehandlingsteknik som utförs i fast time. Varje pulsretur 

korreleras mot en samplad version av den utsända pulsen. Syftet med korrelationen är 

att från pulsreturen som innehåller alla ekon samt den utsända pulsen försöka 

rekonstruera hur området ser ut. Det görs genom att använda diskret linjär faltning, 

beskriven i avsnitt 2.2.2.3. Pulskompression beskrivs av formel (11), där • anger diskret 

linjär faltning, t anger att det är i tidsplanet, s[t] är pulsreturen, och p*[-t] är 

komplexkonjugatet av den tidsomvända samplade utsända pulsen [18]. 

 𝑠𝑀[𝑡] = 𝑠[𝑡] • 𝑝∗[−𝑡] (11) 

Om snabb faltning används behöver inte pulsreturen nollpaddas som beskrivet i avsnitt 

2.2.2.3. Eftersom en pulsretur innehåller information för en begränsad tid som 

motsvarade ett avstånd blir informationen inkomplett för objekt som befinner sig på den 

bortre gränsen av området. För de objekt som befinner sig precis på gränsen hinner 

endast början av ekot för pulsen tas emot innan systemet slutar att lyssna. Det betyder 

att varje pulsretur har en pulsbredd lång bit i slutet som innehåller inkomplett 

information. Istället för att nollpadda pulsreturen kan den inkompletta pulslängden i 

slutet på den pulskomprimerade pulsreturen kastas efter att operationen är utförd. Endast 

den utsända pulsen behöver nollpaddas för att uppnå samma längd som pulsreturen 

inklusive den inkompletta slutbiten. 

Figur 6 visar effekten av pulskompression med en frekvensmodulerad puls. Pulsreturen 

innehåller ekon från två varandra närliggande objekt. Den vänstra delen av bilden visar 

pulsreturen från en icke frekvensmodulerad puls efter pulskompression. Den röda linjen 

visar pulsreturens utseende. Den högra delen av bilden visar pulsreturen från en 

frekvensmodulerad puls efter pulskompression. I den högra delen av figuren går de båda 

målen tydligt att skilja från varandra fast att avståndet mellan är betydligt mindre än i 

den vänstra delen.  
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Figur 6. Pulskomprimerad Pulsretur med och utan frekvensmodulering. Den vänstra delen av bilden visar en 
pulsretur för en puls utan frekvensmodulering. Den högra delen av bilden visar en pulsretur för en 
frekvensmodulerad puls. Den röda linjen visar pulsreturens utseende medan den blå och gröna linjen visar 

bidraget från de enskilda objekten. Bildkälla: Opublicerad, Rolf Ragnarsson, FOI. 

2.2.4 Pulsdopplerbehandling   

Pulsdopplerbehandling används för att separera objekt beroende på hastighet. Enligt 

Dopplereffekten, beskriven i avsnitt 2.1.2, ändras frekvensen när signalen kommer i 

kontakt med ett objekt som rör sig. Eftersom hastigheten för en farkost är väldigt liten 

jämfört med ljusets hastighet, den hastighet radiosignalen propagerar med, blir 

frekvensförändringen väldigt liten. Pulsdopplerbehandling utförs i slow time och 

utnyttjar målekon från flera pulser. För varje avståndscell kan då en frekvensförändring 

detekteras över pulserna.  

Antalet pulser som ingår beror av flera egenskaper för signalen och systemet. Fler pulser 

ger en bättre Dopplerupplösning men samtidigt förutsätter metoden att ett mål inte 

hinner förflytta sig mellan avståndsceller i de inkluderade pulsreturerna. För att öka 

Dopplerupplösningen utan att riskera att mål hinner förflytta sig mellan avståndsceller 

kan pulsreturer innehållande endast noll värden inkluderas, förutsatt att ett nödvändigt 

antal pulsreturer innehållande data redan inkluderats. 

För att identifiera de olika frekvenser som uppkommit av olika rörliga och stationära 

objekt överförs pulsreturerna till frekvensplanet med diskret Fouriertransform, 

beskriven i avsnitt 2.2.2.1. Eftersom transformen utförs i slow time betyder det att 

Fouriertransformen appliceras kolumnvis över datastrukturen beskriven i avsnitt 2.2.1. 

Resultatet efter att data har Fouriertransformerats är att objekt är separerade beroende 

på frekvensskift, det vill säga hastighet.  

Figur 7 visar ett verkligt exempel på signalbehandling, där en liten båt omgiven av cirka 

0,5 meter höga vågor rör sig mot ett stationärt radarsystem placerat på land. Figuren 

innehåller resultatet från flera efterföljande pulsdopplerbehandlingar. Det ljusa område 

markerat med t_0 är båten i det första resultatet. Båten rör sig då med fem knops 

hastighet mot radarsystemet och befinner sig på ett avstånd av 1200 meter. Båten 

accelererar sedan till en hastighet över 15 knop vilket blir synligt i senare resultat, till 

exempel det som markerats med t_0 + 50s som är resultatet efter 50 sekunder, båten 

befinner sig då endast 700 meter från radarsystemet. 



 

12 

 

Figur 7. Resultat efter pulsdopplerbehandling. Bilden visar pulsdopplerresultatet av en liten båt i cirka 0,5 meter 

höga vågor som rör sig mot ett radarsystem. Bilden visar flera succesiva resultat med tio sekunders mellanrum. 
Bildkälla: [19]. 

2.3 Detektion 

Det här avsnittet ger en kort introduktion till detektion med tröskelvärden. Efter det 

följder en beskrivning av de CFAR-algoritmer som inkluderats i det här examensarbetet. 

De inkluderade algoritmerna finns beskrivna i [13][20]. 

2.3.1 Tröskelvärden 

I radarsystem är det vanligt att detektion utförs genom att använda ett tröskelvärde. Varje 

avståndscell i pulsreturerna jämförs då mot tröskelvärdet för att avgöra ifall det är ett 

mål närvarande, eller om ekot endast innehåller brus och klotter.  

En nackdel med att använda tröskelvärden är att det sker felbedömningar. Ett mål kan 

detekteras där det i verkligenheten inte finns ett mål, en så kallad falsk positiv detektion. 

Ett närvarande mål kan även undgå detektion, då kallat falsk negativ detektion. Antalet 

falska negativa detektioner ökar med högre tröskelvärden, tvärtom för antalet falska 

positiva detektioner som minskar med högre tröskelvärden.  

När ett radarsystem har gjort en detektion startar ofta andra funktioner i systemet med 

syfte att till exempel spåra eller identifiera målet. Eftersom att ett system har begränsade 

resurser klarar det endast av att hantera ett begränsat antal detektioner under en viss tid. 

Falska positiva detektioner är kostsamma då de belastar de tillgängliga resurserna i 

onödan.  
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När tröskelvärdet väljs måste en avvägning göras där det gäller att maximera antalet 

detektioner utan att antalet falska detektioner blir så stort att de tillgängliga resurserna 

förbrukas. Det är problematiskt att använda ett fast tröskelvärde eftersom antalet 

felbeslut då varierar beroende på yttre omständigheter, som till exempel vädret.  

2.3.2 CFAR 

Constant False Alarm Rate, förkortat CFAR, algoritmer har utvecklats för att lösa 

problemet med varierande antal falskt positiva detektioner. Tröskelvärdet beräknas då i 

realtid och varierar beroende på mängden brus och klotter. När tröskelvärdet beräknas 

från realtidsdata så kan att antalet falska positiva detektioner hålls på en konstant nivå.  

När tröskelvärdet för en avståndscell ska beräknas inkluderas ett visst antal 

omkringliggande celler. Avståndscellen som tröskelvärdet ska beräknas för kallas Cell 

Under Test, förkortat CUT, resterande celler kallas för referensceller. Det går att 

applicera CFAR-algoritmer både en- och tvådimensionellt, det vill säga endast i fast 

time eller en kombination av fast och slow time.  

 

Figur 8. Tvådimensionellt CFAR fönster. 

Figur 8 visar ett exempel på ett tvådimensionellt CFAR-fönster. Storleken på fönstret 

varierar beroende på egenskaper hos radarsystemet och typen av mål som ska detekteras. 

Vilka celler i fönstret som inkluderas som referensceller samt dess vikt i beräkningen 

kan också variera. 

Det finns flera olika CFAR-algoritmer som bygger på samma grundidé där alla har sina 

svagheter och styrkor.  

2.3.2.1 CA-CFAR 

Cell Averaging CFAR, förkortat CA-CFAR, använder ett medelvärde från omgivande 

celler i ett fönster för att beräkna tröskelvärdet. 

 

Figur 9. Tvådimensionellt CA-CFAR fönster. 
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Figur 9 visar ett exempel på ett tvådimensionellt CA-CFAR fönster. De celler som 

markerats med ”V” är vaktceller och är inte en del av referenscellerna. Vaktcellerna 

behövs i just CA-CFAR för att undvika att ett mål som sträcker sig över flera celler ska 

maskera sig självt. Antalet vaktceller som inkluderas beror på avståndsupplösningen för 

systemet och storleken på de mål som är tänkta att detekteras. Medelvärdet beräknas för 

alla referensceller. Vaktceller och cellen som ska testas exkluderas från 

medelvärdesberäkningen.  

Tröskelvärdet beräknas enligt formel (12), där N är antalet referensceller, r är en 

referenscell och k är en konstant som väljs beroende på önskat antal detektioner. 

 𝑇𝐶𝐴 = 𝑘 (
1

𝑁
∑ 𝑟𝑛

𝑁

𝑛=1

) (12) 

På grund av att CA-CFAR inkluderar alla referensceller i tröskelvärdesberäkningen har 

algoritmen svårt att hantera heterogena förhållanden. Detektionsprestandan för 

algoritmen påverkas av miljön omkring ett mål. Till exempel två mål som befinner sig 

nära varandra riskerar att påverka varandras tröskelvärden, konsekvensen kan då bli 

uteblivna detektioner. Fördelen med CA-CFAR är den relativt låga beräkningskraften 

som behövs jämfört med andra CFAR algoritmer. 

2.3.2.2 OS-CFAR 

Ordered Statistics CFAR, förkortat OS-CFAR, rankar celler i ett fönster för att beräkna 

tröskelvärdet. För att beräkna tröskelvärdet sorteras alla celler i CFAR fönstret efter 

storlek, sedan väljs en cell ut beroende på dess rank ibland de sorterade cellerna. Från 

den utvalda cellen kan tröskelvärdet beräknas med formel (13), där r(i) är referenscellen 

som valts ut beroende på sin rank och k är en konstant som väljs beroende på önskat 

antal detektioner. 

 𝑇𝑂𝑆 = 𝑘𝑟(𝑖) (13) 

Alla celler i fönstret, även cellen som ska testas, kan inkluderas i sorteringen. Den rank 

som ska användas väljs beroende på egenskaper för systemet. 

OS-CFAR introducerades för att hantera svagheterna hos CA-CFAR i heterogena 

miljöer. Algoritmen klarar bättre av närliggande mål samt omväxlande omgivning. 

Kostnaden för den robustare detektionsprestandan är att mer beräkningskraft krävs 

jämfört med CA-CFAR. 
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GPU-bakgrund 

Det här kapitlet går igenom de grundläggande koncepten för att utnyttja 

beräkningskapaciteten i en GPU för generella beräkningar. Kapitlet inleder med en 

introduktion till hårdvaruarkitekturen för en GPU som sedan följs upp av en introduktion 

till CUDA. Kapitlet är i huvudsak baserat på [21][22][23][24][25][26]. 

3.1 Hårdvaruarkitektur 

Efterfrågan av mer realistisk grafik i datorspel har drivit på utvecklingen av kraftfullare 

grafikkort. Utvecklingen har lett till att en GPU, förkortning av Graphics Processing 

Unit, har hög teoretisk beräkningskapacitet jämfört med en traditionell CPU. Skillnaden 

i beräkningskapacitet beror på att hårdvaruarkitekturerna anpassats för olika typer av 

problem. Den störst bidragande orsaken till att en GPU har betydligt högre teoretisk 

beräkningskapacitet jämfört med en CPU är utnyttjandet av chippyta. En GPU 

prioriterar plats för beräkningsenheter medan en CPU prioriterar plats till cache och 

kontrollenheter, illustrerat i Figur 10. 

 

Figur 10. Fördelning av chippyta, CPU jämfört med GPU. Bildkälla: [21]. 

Fördelningen får konsekvenser för exekveringsmodellen där en typisk CPU bygger på 

”Multiple Instruction Multiple Data”, förkortat MIMD, jämfört med en GPU som 

bygger på ”Single Instruction Multiple Data”, förkortat SIMD. Skillnaden är att i en 

CPU kan alla kärnor i samma klockcykel exekvera olika instruktioner på olika data. I en 

GPU måste en grupp av kärnor exekvera samma instruktion varje klockcykel. 

Arkitekturerna lämpar sig för olika typer av problem. SIMD arkitekturen, som används 

i en GPU, är särskilt lämpad för dataparallella problem där samma operation ska utföras 

på många dataelement, men den ger låg sekventiell prestanda.   
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3.2 Nvidias Kepler-arkitektur 

I det här examensarbetet har ett Nvidia GeForce GTX 690 grafikkort använts. 

Grafikkortet bygger på två GPUs med modellbeteckning GK104, som är en del i Nvidias 

hårdvaruarkitekturfamilj Kepler. För att förstå programmeringsmodellen för en GPU är 

det intressant att veta lite om hårdvarans uppbyggnad. Det här avsnittet ger ur ett 

perspektiv för generella beräkningar en överblick över hur en GPU är uppbyggd genom 

att titta på kretsen GK104. 

3.2.1 Arkitektur för GK104 

Figur 11 visar arkitekturen för Nvidias GPU krets GK104. Kretsen består av fyra stycken 

”Graphic Processing Cluster”, förkortat GPC, som i sin tur består av två ”Streaming 

Multiprocessors”, förkortat SM och benämnt som SMX i Figur 11. Fyra 

minneskontrollers sköter kommunikationen med DRAM. Till varje minneskontroll hör 

ett 128KB läs/skriv L2 cache som bildar ett enat L2 cache med en total storlek på 

512KB, cachet delas av alla GPCs.   

 

Figur 11. Blockdiagram av GK104. Bildkälla: [24]. 
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Det är ”GigaThread Engine” som är ansvaring över att fördela arbete till SMs. Varje SM 

har fyra ”Warp Schedulers” som ansvarar för att ytterligare fördela arbetet internt mellan 

beräkningsenheter.    

 

 

Figur 12. Blockdiagram av en SM. Bildkälla: [24]. 

Figur 12 visar hur en SM är uppbyggd. Varje SM har 192 CUDA-kärnor med 

beräkningsenheter, 32 stycken enheter som hanterar minnesaccesser samt 32 

beräkningsenheter som används för speciella trancedentala funktioner. Varje CUDA-

kärna består av två singelprecisionsberäkningsenheter, en för flyttal och en för heltal. 

Beräkningar som kräver dubbelprecision hanteras av separata enheter, enheterna är inte 

utmärka i Figur 12. Varje SM har en uppsättning register samt olika cache, till exempel 

texturcache och 64 KB L1 cache. 
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3.3 CUDA 

”Compute Unified Device Architecture” förkortat CUDA, är en plattform och 

programmeringsmodell för att utföra generella beräkningar på en Nvidia GPU. Det här 

avsnittet ger en introduktion till programmeringsmodellen samt dess koppling till 

hårdvaran beskriven i föregående avsnitt.  

3.3.1 SIMT 

CUDAs exekveringsmodell bygger på vad Nvidia valt att kalla för ”Single Instruction 

Multiple Thread”, förkortat SIMT, som i grunden är en SIMD modell. Skillnaden mot 

tidigare SIMD implementationer som vektorprocessorer, är att SIMT bygger på att 

programmeraren skriver en ”kernel”, vilket är en funktion som definierar beteendet för 

varje tråd. För att programmera till en vektorprocessor används istället 

vektoroperationer som definierar beteendet över en vektor.  

I avsnitt 3.2.1 nämndes att trådarna inom en SM fördelas av warp schedulers över de 

tillgängliga resurserna, vilket görs i grupper bestående av 32 trådar, kallat warps. Varje 

SM innehåller fyra warp schedulers, det betyder att en SM kan ha fyra warps som 

exekverar samtidigt. Varje warp scheduler har två dispatch units så att två instruktioner 

från varje warp kan exekveras varje klockcykel.  

Ett warp exekveras enligt SIMD modellen där alla trådar exekverar samma instruktion. 

Om trådarna behöver exekvera olika instruktioner, till exempel på grund av att koden 

innehåller villkor, serialiseras instruktionerna. Olika warps kan exekvera olika 

instruktioner samma klockcykel oberoende av varandra.  

Antalet aktiva warps i en SM varierar beroende på hur resurskrävande beräkningen är, 

bland annat ska varje tråd ha sin uppsättning register. Att ha många aktiva warps är 

gynnsamt för att nå maximalt utnyttjande av resurserna. Tanken är att när till exempel 

ett warp väntar på en minnesaccess så kan ett annat exekvera under tiden vilket gömmer 

minnesfördröjningen som annars skulle uppstått. 

3.3.2 Programmeringsmodell 

CUDAs programmeringsmodell är heterogen, den förutsätter att både en CPU och en 

GPU exekverar ett program. Det är den delen av programmet som exekveras på CPUn 

som ansvarar för minneshanteringen, där ingår att allokera minne för både CPUn och 

GPUn samt dataöverföringar emellan minnena.  

3.3.2.1 Kernels 

CUDA använder sig av tilläggsfunktioner till olika programmeringsspråk för att 

tillgängliggöra grafikkortets funktionalitet för programmeraren. En kernel är den del av 

koden som exekveras på GPUn. Det är en funktion som exekveras parallellt av ett 

specificerat antal trådar. I kernelkoden finns CUDA-specifika konstanter tillgängliga för 

att identifiera den exekverande tråden. Trådens identifikation används för att avgöra 

vilken data som ska användas för just den tråden. 

3.3.2.2 Trådhierarki  

Antalet trådar som ska exekvera en kernel specificeras för varje anrop. Trådarna 

arrangeras i ett så kallat ”grid”. Ett grid är ett rutsystem av block som innehåller ett 

rutsystem av trådar.  



19 

 

Figur 13. Grid av trådblock. Bildkälla [21]. 

Figur 13 visar ett tvådimensionellt rutsystem av block och trådar, det är även möjligt att 

representera rutsystemen en- eller tredimensionellt. Blocken och trådarna behöver inte 

vara arrangerade enligt samma modell, blocken kan till exempel vara representerade 

endimensionellt samtidigt som trådarna representeras tvådimensionellt. Anledningen till 

att dela upp representationen i flera dimensioner är för en naturligare indexering av 

vektorer, matriser och volymer.  

När en kernel ska exekveras på GPUn så är det hårdvaran, beskriven i avsnitt 3.2.1, som 

sköter fördelningen av block och trådar över de tillgängliga resurserna. Blocken som 

specificerats fördelas av GigaThread Engine till tillgängliga SMs, vars warp schedulers 

sedan fördelar blockets trådar i form av warps över beräkningsenheterna. Flera block 

kan exekvera samtidigt på en SM beroende på resursutnyttjandet. Antalet register och 

delat minne delas mellan blocken. Om det finns fler block än tillgängliga resurser köas 

block så att de får exekvera när ett annat block blivit klart. Eftersom block exekveras på 

olika SMs, parallellt eller seriellt, kräver det att de kan exekveras oberoende av varandra.  

3.3.2.3 CUDA Kodexempel 

Kodexemplet i Kod 1 visar implementation av en kernel i programspråket C, som 

elementvis adderar två vektorer med längd N och lagrar resultatet i en tredje vektor. 

Trådens identifikation threadIdx.x används för att avgöra vilket element i vektorerna 

just den tråden ska addera. För att deklarera att funktionen är en kernel, används 

specificeraren ”__global__”. 



 

20 

 

Kod 1. Kodexempel för en elementvis vektoraddition som utförs på en GPU. 

Main funktionen anropar kernelkoden med kommandot:  

”VecAdd<<<1, N>>>(A, B, C);”  

Det är ”<<<1, N>>>” som specificerar antalet block och trådar. I exemplet används ett 

block med N trådar, båda med endimensionell representation.  

3.3.3 Minneshierarki 

För att kunna utnyttja en GPUs alla beräkningsenheter krävs det att minnet används 

effektivt. Det finns flera olika minnen och cache som utvecklaren behöver vara 

medveten om för en effektiv minnesanvändning.  

3.3.3.1 Globalt minne och L2 cache 

DRAM minnet på grafikkortet är det enda minnet utanför GPU chippet och benämns 

som globalt minne. Det är det största men också långsammaste minnet på ett grafikkort. 

Det globala minnet är tillgängligt för alla trådar samt CPUn. L2 cachet delas av alla SMs 

och cachar alla minnesaccesser till det globala minnet.  

3.3.3.2 Register 

Register är det snabbaste minnet i en GPU. Varje SM har en uppsättning 32 bits register 

som fördelas över de aktiva trådarna. Registeranvändningen begränsar antalet aktiva 

block för varje SM, då det måste finns tillräckligt med register för blockets alla trådar. 

Fördelen med att varje tråd har sin egen uppsättning register är den låga kostnaden för 

att skifta mellan aktiva trådar.  

3.3.3.3 Lokalt minne 

L1 cachet i en Nvidia GPU har flera olika användningsområden. Det första är att L1 

cachet används för i CUDA kallat lokalt minne. Det lokala minnet är lokalt för varje 

tråd, det vill säga att flera trådar inte har tillgång till samma minne. Lokalt minne 

används bland annat för att hantera den begränsade mängden register, när antalet 

tillgängliga register tar slut används det lokala minnet. Det används också för variabler 

som skulle uppta för många register, till exempel vissa datastrukturer.  

3.3.3.4 Delat minne 

Det andra användningsområdet för L1 cachet är för så kallat delat minne, det kan ses 

som en from av manuellt cache där programmeraren bestämmer vad minnet ska 

användas till. Det delade minnet är delat av ett trådblock, det betyder att endast trådar 

// Kernel definition 

__global__ void VecAdd(float* A, float* B, float* C) 

{ 

int i = threadIdx.x; 

C[i] = A[i] + B[i]; 

} 

 

int main() 

{ 

... 

// Kernel invocation with N threads 

VecAdd<<<1, N>>>(A, B, C); 

... 

} 
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från samma block har tillgång till minnet. Eftersom minnet inte delas mellan block 

begränsar det antalet aktiva block för en SM, då varje block ska ha en egen del. Andelen 

av L1 cachet som användas för delat minne kan av programmeraren konfigureras att 

antingen vara 16, 32 eller 46 KB, resterande minne används för cachets andra funktioner. 

Innebörden av lokalt och delat minne kan skilja sig mellan plattformar. Till exempel i 

OpenCL, som även kan användas för att programmera en Nvidia GPU, så benämner 

lokalt minne det som Nvidia valt att i CUDA kalla för delat minne [27]. 

3.3.3.5 Texturminne 

Globalt minne kan konfigureras som texturminne. Varje SM har hårdvara som kan 

utföra vissa operationer på texturer, till exempel interpolation med låg precision. Varje 

SM har även ett separat texturcache, vilket är endast för läsning och garanterar inte att 

värdena är korrekta om det samtidigt skrivs till texturerna. Texturer är optimerade så att 

de effektivt kan läsas från minnet som flerdimensionella arrayer.   

3.3.3.6 Konstantminne 

I det globala minnet finns det 64KB konstantminne. Det konstanta minnet är cachat i ett 

eget konstantcache i varje SM och är för trådarna endast läsbart. Tack vare att minnet är 

cachat går det snabbt att läsa från konstantminne, men endast om alla trådar i ett warp 

läser från samma del av minnet, annars serialiseras minnesaccesserna. 
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Implementation 

Det här kapitlet beskriver den applikation som implementerats. Den radarteori som 

beskrivits i kapitel 2 har implementerats med CUDA. CUDA har beskrivits i kapitel 3. 

Inledningsvis ges en översikt som sedan följs av mer ingående beskrivningar för varje 

steg av applikationen.  

4.1 Applikationsbeskrivning 

Den aktuella applikationen består av olika steg för att kunna 

utföra detektion. Figur 14 visar applikationens olika steg 

och dess flöde.  

Varje iteration sker över datastrukturen beskriven i avsnitt 

2.2.1. En matris med önskat antal pulsreturer överförs till 

GPUn, som sedan bearbetar informationen. När detektion 

utförts överförs resultatet tillbaka till CPUn. Att visualisera 

resultatet är valbart och endast till som 

utvecklingshjälpmedel.  

Ett kommandoradsgränssnitt används för att användaren ska 

kunna reglera olika parametrar samt avsluta applikationen. 

De inställningar som påverkar allokeringen av minne och 

initialisering av olika datastrukturer hålls konstanta under 

den tid som applikationen exekverar. De konstanta 

inställningarna specificeras i en konfigurationsfil som läses 

in vid uppstart.  

Flyttalsvärden med singelprecision har använts i 

beräkningarna för maximal prestanda. Precisionen har 

antagits vara tillräcklig, eftersom indata i det färdiga 

systemet kommer att bestå av en summering av ett antal 

sampels med 12 bitars precision.  

 

 

 

 

 

Figur 14. Aktivitets 
diagram för 

applikationen. 
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4.2 Initialisering 

Vid uppstart allokeras minne samt initialiseras de olika datastrukturer som används. För 

det här examensarbetet används simulerad testdata från fil som läses in vid uppstart. I 

det färdiga systemet kommer det istället att vara en ström av verklig radardata. Indata är 

arrangerat enligt den struktur beskriven i avsnitt 2.2.1. 

Minne för fyra olika matriser allokeras; en för komplexdata, en för reelldata, en för 

CFAR-fönstret och en för slutresultatet. Matrisen för komplexdata används i 

pulskompressions och pulsdopplerbehandlings stegen. Matrisen för reelldata används i 

detektionssteget. För att undvika extra dataförflyttningar allokeras en tillräckligt stor 

matris för att både pulskompression och pulsdopplerbehandling ska kunna utföras i 

samma matris. Data som överförs till grafikkortet placeras i matrisen för komplexdata 

enligt Figur 15. 

 

Figur 15. Matris med indata. Det skuggade området representerar indata, resterande celler innehåller 
nollvärden. 

Utöver matriserna allokeras en vektor för den referenspuls som används i 

pulskompressionen. Referenspulsen prepareras även för att spara tid, se avsnitt 4.3 för 

en mer detaljerad beskrivning. 

4.3 Pulskompression 

Det första steget som utförs när data har överförts till grafikkortets minne är 

pulskompression. Som beskrivet i avsnitt 2.2.3 utförs pulskompression i fast time, det 

vill säga radvis. Pulskompression appliceras enligt Figur 16 över matrisen beskriven i 

föregående stycke. Endast de radar som innehåller indata pulskomprimeras. 

Figur 17 visar ett blockdiagram för implementationen av pulskompressionen. I 

implementationen har snabb faltning använts, beskriven i avsnitt 2.2.2.3. 

Nollpaddningen som används skiljer sig något från beskrivningen för pulskompression. 

Referenspulsen nollpaddas till samma längd som pulsreturen inklusive de nollvärden 

som inkluderats i slutet av pulsreturen enligt Figur 16. Anledningen till att nollpadda 

pulsreturen är för bättre prestanda. För att utföra de Fouriertransformer som ingår i snabb 

faltning användes CUFFT-biblioteket. För CUFFT är prestanda högre om invektorns 



25 

längd är av en jämn tvåpotens [28]. Pulsreturen fylls därför på med nollvärden för att 

uppnå en längd som är ekvivalent med en tvåpotens. Efter att pulskompressionen har 

utförts kan de kolumner som innehåller nollvärden uteslutas i efterföljande steg. Även 

de kolumner som motsvarar den del av pulsreturen med inkomplett information utesluts. 

 

Figur 16. Pulskompression applicerad radvis. Endast rader med röda kanter och som är markerade med en pil 

inkluderas. Det skuggade området representerar indata. 

Referenspulsen som används vid pulskompression prepareras enligt Figur 17, där Hpw[k] 

är den preparerade referenspulsen. Samma referenspuls används för varje pulsretur, 

därför kan Hpw[k] prepareras i initialiseringssteget. Ett Hammingfönster inkluderas för 

att dämpa effekten från spektrumläckage som beskrivits i avsnitt 2.2.2.2.  

 

 

Figur 17. Blockdiagram för pulskompression av nollpaddade data. Pulsreturen inklusive nollpaddning som ska 
pulskomprimeras är betecknat x[n], referenspulsen som används är betecknad h[n] och den pulskomprimerade 
pulsreturen är betecknat y[n]. Pulsreturens längd reduceras i senare steg för att korrigera för tidigare 

nollpaddning. 

Den inverterade Fouriertransformen implementerad i CUFFT biblioteket ges av formel 

(14) [28]. 
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 𝑥[𝑛] = ∑ 𝑋[𝑘]𝑒𝑖2𝜋
𝑛𝑘
𝑁

𝑁−1

𝑘=0

 (14) 

Jämförs formel (14) med formel (5) för inverterad Fouriertransform i avsnitt 2.2.2.1 

saknas det en faktor 1/N. För att kompensera för detta läggs en faktor 1/N till av den 

CUDA-kernel som beräknar elementvis multiplikation mellan pulsreturen och 

referenspulsen. 

4.4 Pulsdopplerbehandling 

Pulsdopplerbehandlingen utförs på pulskomprimerade data och är implementerad enligt 

beskrivningen i avsnitt 2.2.4. Behandlingen appliceras kolumnvis över de 

pulskomprimerade pulsreturerna, illustrerat i Figur 18. De inkluderade kolumnerna 

Hammingfönstras först för att sedan Fouriertransformeras. CUFFT biblioteket används 

för att utföra Fouriertransformen.  

Som beskrivet i föregående avsnitt, ignoreras de kolumner som är för nollpaddning samt 

de kolumnerna av indata med inkomplett information. För att öka Dopplerupplösningen 

inkluderas även ett antal rader som inte innehåller någon indata. Hammingfönstret 

appliceras endast över de rader som innehåller data. 

 

Figur 18. Pulsdopplerbehandling utförd kolumnvis. Endast kolumner med röda kanter som är markerade med 

en pil inkluderas. Det skuggade området representerar indata. 

CUFFT-biblioteket strukturerar resultatet så att positiva frekvenskomponenter upptar 

vektorns första del. Negativa frekvenskomponenter placeras i stigande ordning i 

vektorns andra del. På grund av CUFFT-resultatets struktur placeras stationära objekt 

kring över och underkanten av matrisen. Objekt med högst hastighet, mot eller från 

systemet, är placerade närmare mittenraden av matrisen. För att producera den önskade 

representationen där stationära objekt är placerade vid mittenraden, skiftas resultatet. 

Resultatet skiftas så att objekt med högre hastighet är närmare över eller underkanten av 



27 

matrisen beroende på riktning. Objekt med lägre hastighet är placerade närmare 

mittenraden. 

4.5 Detektion 

Detektionen utförs med en CFAR-algoritm, beskrivet i avsnitt 2.3.2. Olika CFAR-

algoritmer och lösningar för algoritmerna har implementerats för att utvärdera vad som 

lämpar sig bäst för applikationen.  

För CFAR-algoritmerna används reella värden, till skillnad från pulskompression och 

pulsdopplerbehandlingen där komplexa värden används. Efter pulsdopplerbehandlingen 

omvandlas de komplexa värdena till reella, det komplexa värdets absolutbelopp blir det 

reella värdet. Det omvandlade pulsdopplerresultatet lagras i en matris enligt Figur 19. 

Matrisens ytterkanter nollpaddas för att hantera kantfall när CFAR-fönstret appliceras. 

Antalet celler med nollvärden beror på CFAR-fönstrets storlek. 

 

Figur 19. Ett 3*3 stort CFAR-fönster applicerat på resultatet från pulsdopplerbehandlingen. Det gråmarkerade 
området representerar pulsdopplerbehandlad data. Övriga celler representerar nollvärden. Cellerna med röda 

kanter representerar ett CFAR-fönster, där cellen fylld med svart är den som ska testas för detektion. 

Resultatet för detektionen lagras i en separat matris, alla celler innehåller nollvärden 

förutom de celler där detektionen gett utslag. För de celler där något detekterats sparas 

värdet från pulsdopplerresultatet. 

4.5.1 CFAR-fönster 

CFAR-fönstrets utseende definieras i en fil som läses in vid initialiseringen. CFAR-

fönstret definieras som en matris, där varje rad i textfilen representerar en rad i CFAR-

fönstret. Vaktceller samt cellen som ska testas ges värdet 0, referensceller ges värden 
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beroende på den tänkta vikten i beräkningen av tröskelvärdet. Viktningen används 

endast för CA-CFAR, för OS-CFAR antas alla celler skilda från noll ha samma vikt. 

Cellen som ska testas blir den cell som befinner sig i mitten av matrisen.  

Två olika lösningar används för att representera CFAR-fönstret internt i applikationen. 

Den ena lösningen representerar CFAR-fönstret som en matris. När ett tröskelvärde ska 

beräknas stegas matrisen igenom för att avgöra vilka omkringliggande celler som ska 

inkluderas i beräkningen.  

Den andra lösningen använder koordinater som intern representation. Varje referenscell 

som ska inkluderas i beräkningen översätts till ett koordinatvärde i ett tvådimensionellt 

plan. När ett tröskelvärde ska beräknas hämtas koordinaterna för att avgöra vilka celler 

som ska inkluderas. Den cell som ska testas för detektion har koordinaten 0,0. 

Referenscellerna får koordinater i relation till cellen som ska testas. För CA-CFAR 

innehåller koordinaten även den tänkta vikten som en tredje parameter.  

Fördelen med att representera CFAR-fönstret som koordinater jämfört med att 

representera CFAR-fönstret som en matris är att endast de element som ska inkluderas 

i beräkningen genererar en minnesaccess. Fördelen med att representera CFAR-fönstret 

som en matris jämfört med koordinater är att mer bandbredd krävs för minnesaccesserna 

till koordinaterna. Två värden som representerar koordinaten behöver hämtas och för 

CA-CFAR även vikten för cellen. När en matris används för den interna 

representationen behöver endast cellens vikt hämtas från minnet. 

4.5.2 CA-CFAR 

CA-CFAR är en av de två olika CFAR algoritmer som utvärderats. Algoritmen är 

beskriven i avsnitt 2.3.2.1. Olika lösningar implementerades för att utvärdera hur 

algoritmen bäst kan anpassas för att exekvera på en GPU.  

4.5.2.1 Naiv 

CA-CFAR implementerades så att detektionsberäkningen för varje cell utförs av en tråd. 

Tråden summerar alla omkringliggande referensceller som ska inkluderas för att beräkna 

tröskelvärdet, samt jämför cellen som ska testas mot det beräknade tröskelvärdet. Ett 

naivt sätt att använda de olika tillgängliga minnena i GPUn är att använda det delade 

minnet, beskrivet i 3.3.3.4, för CFAR-fönstret. Eftersom varje tråd behöver läsa CFAR-

fönstret minskar det antalet minnesaccesser till globalt minne. Varje trådblock, beskrivit 

i avsnitt 3.3.2.2, behöver därför endast läsa CFAR-fönstret från globalt minne en gång.  

Tidskomplexiteten för lösningen ges av formel (15), där pdb och pdh är bredden 

respektive höjden på resultatet för pulsdopplerbehandlingen. När koordinater används 

som intern representation är n antalet referensceller. Om CFAR-fönstret internt 

representeras som en matris är n = cfb * cfh, det vill säga bredden multiplicerat med 

höjden för CFAR-fönstret. 

 𝑂(𝑝𝑑𝑏 ∗ 𝑝𝑑ℎ ∗ 𝑛) (15) 

4.5.2.2 Tiling 

CA-CFAR kan implementeras enligt en tiling princip för att utnyttja de tillgängliga 

minnena i GPUn för både data och CFAR-fönstret. Delat minne kan användas för de 

pulsdopplerbehandlade data som trådarna i ett trådblock behöver för att beräkna de olika 

tröskelvärdena. Varje trådblock läser då in en ”tile” med nödvändiga omkringliggande 
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värden till delat minne. Figur 20 illustrerar tiling, där ett trådblock används för att 

beräkna tröskelvärdet för dem celler inom det rödmarkerade området. Celler inkluderade 

i det grönmarkerade området behövs för beräkningen, de läses in till delat minne. I likhet 

med den naiva lösningen sköter varje tråd i blocket beräkningen för en cell, med fördelen 

att data kan hämtas från delat istället för globalt minne. Förutsättningen för bättre 

prestanda när värden först ska läsa från globalt till delat minne för att sedan läsas av 

varje tråd, är att flera trådar i ett block läser från samma cell. Totalt för trådblocket blir 

det endast en minnesaccess per cell från globalt minne. För effektivare minnesaccesser 

till CFAR-fönstret, lagras det som en textur för att utnyttja det texturcache som finns i 

varje SM. 

 

Figur 20. Tiling, ett trådblock läser in värden till delat minne från det grönmarkerade området. Värdena används 

för att beräkna tröskelvärdet för dem celler inom det rödmarkerade området.  

Tidskomplexiteten för lösningen är densamma som för den naiva lösningen som ges av 

formel (15). 

4.5.2.3 Summed Area Table 

För att hantera väldigt stora CFAR-fönster implementerades en lösning som bygger på 

ett ”Summed Area Table”, förkortat SAT. Resultatet från pulsdopplerbehandlingen 

används för att generera ett SAT. CA-CFAR kan sedan appliceras genom att slå upp 

summor som används för varje tröskelvärde som ska beräknas. Lösningen har 

utvärderats tidigare och visat potential att kunna hantera ökande storlek för CFAR-

fönstret bra [9]. Syftet med att utvärdera lösningen ytterligare i det här examensarbetet 

är för att uppskatta storleken på och lösa de precisions problem som identifierats.  

SAT är en algoritm och datastruktur för att effektivt beräkna summan av en delrektangel. 

Figur 21 visar ett exempel på ett litet SAT. Den vänstra delen av figuren visar den indata 

som används för att generera det SAT som visas i figurens högra del. Varje cell 



 

30 

innehåller summan för alla celler i föregående rader och kolumner. För att beräkna 

summan av en delrektangel i ett SAT används formel (16) [29]. 

 𝑠 = 𝑡[𝑥𝑚𝑎𝑥 , 𝑦𝑚𝑎𝑥] −  𝑡[𝑥𝑚𝑎𝑥, 𝑦𝑚𝑖𝑛] −  𝑡[𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑦𝑚𝑎𝑥] +  𝑡[𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑦𝑚𝑖𝑛] (16) 

Till skillnad från de andra lösningarna definieras inte CFAR-fönstret som en matris. 

CFAR-fönstret definieras med koordinater i ett tvådimensionellt plan där cellen som ska 

testas har koordinaten 0,0. Referenscellerna som ska ingå i beräkningen grupperas som 

rektanglar i koordinatsystemet. Två koordinater för varje rektangel specificeras, 

koordinaten för rektangelns övre vänstra hörn och nedre högra hörn. Vikter för de olika 

koordinaterna specificeras inte, eftersom att de inte går att använda med ett SAT. 

 

Figur 21. SAT, den vänstra delen av figuren visar indata. Den högra delen av figuren visar ett SAT genererat 
från indata. Celler markerade med grå bakgrund i den högra delen kan användas för att beräkna summan av 
det gråmarkerade området i vänstra delen av bilden. 

För att generera ett SAT har CUDPP-bibliotekets multiscan funktion använts. 

Funktionen kan användas för att beräkna en prefixsummering för varje rad i en matris. 

För att generera ett SAT krävs en prefixsummering av varje rad följt av en 

prefixsummering av varje kolumn. Eftersom att CUDPP-bibliotekets multiscan funktion 

inte kan appliceras kolumnvis, utförs en matristransponering efter att prefix 

summeringen för varje rad slutförts. Ytterligare en matristransponering används sedan 

för att återställa matrisens struktur efter den andra prefixsummeringen av kolumnerna. 

När ett SAT har genererats beräknar en tråd tröskelvärdet för varje cell med hjälp av 

koordinaterna definierade som CFAR-fönstret.  

För att generera ett SAT krävs det många summeringar. När värden av flyttalstyp 

används sker ett betydande bortfall i precision. Antalet bitar av precisionen som 

bortfaller vid genereringen av ett SAT kan för värsta fallet beräknas med formel (17) 

[29]. 

 b = log2(ℎö𝑗𝑑 ∗ 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑) (17) 

För vissa av de matrisstorlekar som används i det här examensarbetet bortfaller alla de 

24 bitar som anger precisionen för singelprecisionsflyttalsvärden. För att hantera 

bortfallet i precision genereras i implementationen ett SAT med dubbel- istället för 

singelprecision. Resterande beräkningar sker med singelprecision. 

Tidskomplexiteten för lösningen ges av formel (18), där pdb och pdh är bredden 

respektive höjden på resultatet för pulsdopplerbehandlingen. 

 𝑂(𝑝𝑑𝑏 ∗ 𝑝𝑑ℎ) (18) 
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4.5.3 OS-CFAR 

OS-CFAR är den andra av de två olika CFAR algoritmer som utvärderats. Algoritmen 

är beskriven i avsnitt 2.3.2.2. Flera olika lösningar implementerades för att utvärdera 

hur algoritmen bäst kan anpassas för att exekvera på en GPU. De intressantaste 

lösningarna har inkluderats i den här rapporten.  

4.5.3.1 Naiv 

Den naiva löningen använder samma tillvägagångssätt som för CA-CFAR, beskrivet i 

avsnitt 4.5.2.1. Detektionsberäkningen för varje cell utförs av en tråd, skillnaden jämfört 

med CA-CFAR är hur detektionsberäkningen ser ut. Algoritmen som använts har 

utvärderats för endimensionella CFAR-fönster i en jämförelse av prestanda mellan CPU, 

GPU och FPGA [11]. I det här examensarbetet används algoritmen för tvådimensionella 

CFAR-fönster. 

För att avgöra om en cell innehåller en detektion eller inte beräknas cellens rank bland 

referenscellerna. Varje referenscell multipliceras först med den konstant k som styr 

antalet falska positiva detektioner. Cellen som ska testas jämförs sedan med varje 

referenscell, om cellen som ska testas innehåller ett högre värde ökas en räknare. När 

cellen som ska testas har jämförts med alla referensceller, avgörs om en detektion har 

påträffats genom att jämföra räknarens värde med den rank r som specificerats. Om 

räknarens värde är högre än r innehåller cellen en detektion.  

Algoritmen beskriven ovan har tidskomplexiteten O(n), där n är antalet referensceller. 

Den totala tidskomplexiteten för hela lösningen ges av formel (15) och är densamma 

som för den naiva versionen av CA-CFAR. 

4.5.3.2 Tiling 

En lösning som använder tiling har implementerats på samma sätt som för CA-CFAR, 

beskrivet i avsnitt 4.5.2.2. För att avgöra om en detektion har påträffats använder 

lösningen samma algoritm som den naiva versionen beskriven i föregående avsnitt. Den 

totala tidskomplexiteten för hela lösningen ges av formel (15) och är densamma som för 

den naiva versionen av CA-CFAR. 

4.5.3.3 Bitonic 

En lösning med bitonic sort som grund implementerades för att utvärdera ett alternativt 

implementationssätt, där en fullt sorterad lista av referenscellerna används. Till skillnad 

från resterande lösningar beräknas detektionen för en cell av ett helt trådblock istället 

för av en tråd. Trådblocket läser först in alla referensceller för en cell under test till delat 

minne. Referenscellerna sorteras sedan med bitonic sort, strukturerat som ett 

sorteringsnärverk. Eftersom att ett sorteringsnärverk används måste antalet 

referensceller vara ekvivalent med en tvåpotens. Elementet på det index som motsvarar 

den rank som specificerats väljs ut till tröskelvärdesberäkningen. Internt representeras 

alltid CFAR-fönstret med koordinater. 

Tidskomplexiteten för lösningen ges av formel (19), där pdb och pdh är bredden 

respektive höjden på resultatet för pulsdopplerbehandlingen, n är antalet referensceller. 

 𝑂(𝑝𝑑𝑏 ∗ 𝑝𝑑ℎ ∗ log2(𝑛)) (19) 
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4.6 Visualisering 

För att underlätta utvecklingen implementerades en enkel visualisering av resultatet. Om 

visualisering ska användas eller inte specificeras i konfigurationsfilen för applikationen. 

Visualiseringen har utnyttjat CUDAs kompatibilitet med OpenGL. Resultatet för 

pulsdopplerbehandlingen samt resultatet för detektionen omvandlas till 8bits RGB 

pixelvärden, där varje cell representeras av ett RGB värde. Den tvådimensionella 

pixelmatris som bildats visualiseras sedan med OpenGL. Endast en del av matrisen visas 

om matrisen innehåller fler celler än det finns tillgängliga pixlar i fönstret. Resultatet för 

pulsdopplerbehandlingen visas i gråskala och liknar Figur 7 i avsnitt 2.2.4. De celler där 

något detekterats markeras med rött. Figur 22 visar hur visualiseringen ser ut för fyra 

punktmål i en klotter- och brusfrimiljö som detekteras med CA-CFAR. Som förväntat 

av detektionen ligger de röda pixlarna i Figur 22 över de områden som innehåller vita 

pixlar. 

 

Figur 22. Skärmdump av visualiseringen för detektion med CA-CFAR av fyra punktmål. 

4.7 Multi-GPU 

Grafikkortet som använts i det här examensarbetet är ett Nvidia GeForce 690 GTX, 

vilket är ett dubbel-GPU kort. För att utnyttja system med fler än en GPU har tre olika 

sätt att anpassa applikationen identifierats. En av lösningarna har ansetts lämpligare på 

grund av applikationens egenskaper.  

Lösningen som implementerats låter varje GPU beräkna resultatet för en matris av 

indata, där varje GPU kontrolleras av en separat CPU tråd. Lösningen kan liknas med 

en jobbkö, där varje matris av indata som ska bearbetas representerar ett jobb. När en 

GPU är ledig tar den ett jobb från kön. Tidsåtgången för att beräkna resultatet för en 

matris av indata förbättras inte, men applikationen kan hantera att ny data blir tillgänglig 
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i en högre hastighet. Lösningen bedömdes som lämpligast på grund av bäst 

resursutnyttjande, där ingen tid går förlorad till kommunikation eller extra 

minnesförflyttningar. Om visualisering används, visas endast resultatet för en GPU. 

En av de andra lösningarna som övervägts var att låta varje GPU ansvara för ett eller 

flera steg av beräkningen och på så vis bilda en pipeline. Anledningen till att lösningen 

bedömdes olämplig var på grund av tidsskillnaden mellan de steg som utförs, visat i 

avsnitt 5.2.7. Detektionssteget tar i de flesta fall mer än dubbelt så lång tid som 

resterande steg tillsammans. Skillnaden i tidsåtgång skulle resultera i väntetid för 

resterande steg, det vill säga att resurserna inte skulle utnyttjas optimalt. Lösningen 

skulle även medföra tidsspill för dataförflyttningar mellan GPUs när resultatet ska 

vidare till nästa steg i pipelinen. 

Den sista lösningen som övervägts var att låta varje GPU beräknade en del av resultatet 

för varje steg, det vill säga indata fördelas över flera GPUs som sedan skulle beräkna 

resultatet för sin del. Fördelen med lösningen skulle vara att den kunde förbättra 

tidsåtgången för varje iteration. Lösningen bedömdes olämplig på grund av de extra 

förflyttningar av data som tillkommer. Mellan varje steg skulle data behöva omfördelas 

på grund av beräkningarnas natur. Till exempel pulskompressionen utförs radvis medan 

pulsdopplerbehandlingen utförs kolumnvis, hela raderna respektive hela kolumnerna 

behövs i de olika beräkningarna. 
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Resultat 

Det här kapitlet sammanställer resultaten för den prestandaanalys som genomförts av 

den implementerade applikationen. Kapitlet inleder med en redogörelse för hur 

resultatens korrekthet har verifierats, därefter följer en beskrivelse av 

prestandaanalysens metod som sedan följs upp av prestandaresultaten. 

5.1 Korrekthet 

Kontrollen av resultaten som applikationen producerar har delats upp i två delar. 

Delresultatet efter pulsdopplerbehandlingen har analyserats för att säkerställa att 

detektionen utförs på ett korrekt resultat. Resultatet för detektionen har sedan 

kontrollerats för att verifiera att de slutgiltiga resultaten är korrekta.  

5.1.1 Pulsdopplerresultat 

FOI har tillhandahållit ett Matlab/Octave script för att generera simulerade testdata. 

Scriptet innehåller även en simulering för pulskompression och pulsdopplerbehandling. 

Pulsdopplersimuleringen har använts som referens för jämförelse med den aktuella 

applikationens resultat. Simuleringen använder flyttal med dubbelprecision till skillnad 

mot den aktuella applikationen som använder singelprecision. På grund av skillnad i 

precision samt att det är flyttal som används kan resultaten inte förväntas vara identiska. 

För att avgöra storleken på avvikelsen mellan den aktuella applikationens resultat 

jämfört referenssimuleringen, har kvoten för varje avståndcell mellan resultaten 

beräknats i ett antal pulsreturer. 

Figur 23 visar skillnaden mellan resultaten som en kvot för varje avståndcell. Figuren 

visar 256 pulsreturer från pulsdopplerresultatet av en iteration ritade över varandra. 

Resultatet skiljer maximalt 0.05 %, vilket bedöms acceptabelt. 

5.1.2 CFAR-resultat 

För CFAR-implementationerna har det inte funnits någon referenssimulering att jämföra 

med. För att verifiera att resultatet är korrekt har de olika lösningarna jämförts mot 

varandra. För CA-CFAR och OS-CFAR vardera har fem olika 

implementationslösningar utvärderats. De fem olika lösningarna för varje algoritm har 

applicerats på samma data. Resultatet har sedan jämförts värde för värde för att verifiera 

att de fem CA-CFAR respektive OS-CFAR lösningarna ger identiska resultat. 

Algoritmernas resultat har även inspekterats manuellt för att verifiera att detektionerna 

motsvarar de mål som inkluderats.    
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Figur 23. Grafen visar kvoterna för 256 pulsreturer från samma iteration ritade över varandra. Kvoten för varje 
avståndcell har beräknats som absolutbeloppet av den aktuella applikationens värde dividerat med 
absolutbeloppet för motsvarande värde i referenssimuleringen. 

5.2 Prestandaanalys 

Syftet med prestandaanalysen är att besvara huvudfrågeställningen; ”om 

signalbehandlingen i det tänkta systemet kan utföras i realtid med hjälp av ett 

grafikkort.”. De olika implementerade CFAR-lösningarna som beskrivits i avsnitt 4.5 

har prestandatestats för att utvärdera vilken som lämpar sig bäst för systemet ur ett 

tidsperspektiv. För prestandaanalysen av de olika implementationslösningarna har en 

mängd olika dataset av varierande storlek använts.  

Totalt har tio olika implementationslösningar utvärderats. I graferna är de namngivna 

efter avsnittsnamnen i kapitel 4. Ett ”m” markerar att lösningen internt representerar 

CFAR-fönstret som en matris. Lösningar som inte är markerade med ett ”m”, 

representerar internt CFAR-fönstret som koordinater. Till exempel är den naiva 

lösningen för CA-CFAR beskriven i avsnitt 4.5.2.1, namngiven ca-cfar-naiv och ca-cfar-

naiv-m. Beteckningen ”sat” har använts för den lösning beskriven i avsnitt 4.5.2.3 som 

bygger på ett SAT.  

5.2.1 Metod 

Tiden för varje prestandatest har beräknats som ett medelvärde över 20 iterationer. En 

iteration finns beskriven i avsnitt 4.1. Visualiseringen har inte inkluderats i 

prestandaanalysen, då den endast är avsedd som ett utvecklingshjälpmedel. Tiden det 

tar att överföra data till och från grafikkortet har inkluderats i tiden för en iteration. Tiden 

för varje iteration har uppmätts med hjälp av CUDA-events, tiden baseras då på GPU 

klockan [26]. 
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För att testerna ska återspegla verkliga förhållanden har GPUn värmts upp med 60 

iterationer som inte inkluderas i tidsmätningen. Efter att GPUn har värmts upp erhålls 

ett mer konsekvent tidsresultat. Uppvärmningen sker för varje enskilt prestandatest. 

Det Matlab/Octave script som FOI tillhandahållit har använts för att generera dataset för 

prestandaanalysens olika testfall. För varje test har en fil med 5120 pulsreturer 

genererats. Varje iteration sker över den datastruktur beskriven i avsnitt 2.2.1, där 256 

pulsreturer inkluderas i slow time. I pulsdopplerbehandlingen inkluderas ytterligare 256 

pulsreturer med nollvärden, beskrivet i avsnitt 2.2.4 och 4.4. Det betyder att det totala 

antalet radar inkluderade i beräkningen för CFAR-algoritmerna är 512. 

Systemspecifikationer  

Processor Intel Core i7-2600k 

Minne 16 GB 

Grafikkort Nvidia GeForce GTX 690 

Operativsystem Ubuntu 12.04 (64-bit) 

CUDA-toolkit version 5.5 

Grafikdrivrutinsversion 319.37 

Tabell 1. Specifikationer för testsystemet. 

Testerna är utförda på systemet beskrivet i Tabell 1. Testerna har utförts på en GPU 

eftersom att det inte påverkar tiden för en iteration att använda fler GPUs, förklarat i 

avsnitt 4.7 och visat i avsnitt 5.2.8. Applikationen kompilerades med optimeringsnivå 

”-O3”. Varje lösning har förtestats och profilerats för att hitta den optimala 

konfigurationen för antalet trådar och trådblock. Den konfiguration som presterat bäst 

för varje lösning har använts i samtliga prestandatest. 

För att resultatet ska gå att jämföra mellan de olika CA-CFAR lösningarna har CFAR-

fönster utan olika viktning för referenscellerna använts, det vill säga att alla 

referensceller har vikten ett. Anledningen är att det inte går att använda vikter med SAT 

lösningen.  

5.2.2 Pulsreturlängd 

Prestandatestet är tänkt att visa hur de olika lösningarna klarar av att hantera en ökande 

längd för pulsreturerna som ska bearbetas. För samtliga testfall används ett CFAR 

fönster med storleken 55 * 21 och fyllnadsgraden 50 %. Den horisontella axeln i graferna 

avser det antal avståndsceller som faktiskt används i CFAR-beräkningen, inte 

pulsreturlängden från indata, se avsnitt 4.4 för förklaring. Figur 24 visar resultatet för de 

olika CA-CFAR lösningarna. Figur 25 och Figur 26 visar resultatet för de olika OS-

CFAR lösningarna. 
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Figur 24. Resultat för CA-CFAR med ökande pulsreturs längd. 

 

Figur 25. Resultat för OS-CFAR med ökande pulsreturs längd, utan bitoniclösningen inkluderad i grafen. Se 
Figur 26 för fullständig graf. 
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Figur 26. Resultat för OS-CFAR med ökande pulsreturs längd 

5.2.3 Antal pulsreturer 

Prestandatestet är tänkt att visa hur de olika lösningarna klarar av att hantera ett ökande 

antal pulsreturer ska bearbetas i varje iteration. För samtliga testfall används ett CFAR-

fönster med storleken 55 * 21 och fyllnadsgraden 50 %. Antalet avståndsceller i 

pulsreturerna från indata är 4418. Testet har utförts med 128, 256 och 512 pulsreturer 

från indata. För samtliga testfall har antalet nollvärdespulsreturer som läggs till i 

pulsdopplerbehandlingen varit ekvivalent med antalet från indata. CFAR-algoritmen 

appliceras därför på totalt 256, 512 respektive 1024 pulsreturer. Notera att den 

horisontella axeln i graferna anger antalet pulsreturer från indata. Figur 27 visar 

resultatet för de olika CA-CFAR lösningarna. Figur 28 och Figur 29 visar resultatet för 

de olika OS-CFAR lösningarna. 
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Figur 27. Resultat för CA-CFAR med ökande antal pulsreturer. 

 

Figur 28. Resultat för OS-CFAR med ökande antal pulsreturer, utan bitoniclösningen inkluderad i grafen. Se 
Figur 29 för fullständig graf. 
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Figur 29. Resultat för OS-CFAR med ökande antal pulsreturer. 

5.2.4 CFAR-fönsterstorlek 

Prestandatestet är tänkt att visa hur de olika lösningarna klarar av varierande storlekar 

för CFAR-fönstret. För samtliga testfall är pulsreturernas längd från indata 4418 

avståndsceller.  

Fönsterstorlek Antal referensceller 

13 * 5 64 

35 * 15 512 

49 * 21 1024 

71 * 29 2048 

97 * 43 4096 

Tabell 2. Fönsterstorlekar samt antalet referensceller i fönstret som använts. 

Tabell 1 visar de olika fönsterstorlekar som använts. Antalet referensceller är av en jämn 

tvåpotens för att OS-CFAR lösningen som använder bitonic sort, beskriven i avsnitt 

4.5.3.3, ska kunna inkluderas i testet. Nära 100 % fyllnadsgrad för CFAR-fönstret har 

eftersträvats med bibehållna proportioner mellan höjd och bredd. 

Figur 30 visar resultatet för de olika CA-CFAR lösningarna. I Figur 30 saknas det ett 

mätvärde för ca-cfar-naiv då mängden delat minne inte räckte till för det största CFAR-

fönstret. Figur 31 och Figur 32 visar resultatet för de olika OS-CFAR lösningarna. 
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Figur 30. Resultat för CA-CFAR med ökande CFAR-fönster storlek. 

 

Figur 31. Resultat för OS-CFAR med ökande CFAR-fönster storlek, utan bitoniclösningen inkluderad i grafen. 

Se Figur 32 för fullständig graf. 
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Figur 32. Resultat för OS-CFAR med ökande CFAR-fönster storlek. 

5.2.5 CFAR-fönster fyllnadsgrad 

Prestandatestet är tänkt att visa hur de olika lösningarna presterar vid olika 

fyllnadsgrader av referensceller för CFAR-fönstret. För samtliga testfall är 

pulsreturernas längd i indata 4418 avståndsceller. Ett CFAR-fönster med storleken 49 * 

21 har använts. För att kunna utvärdera prestandan för fyllnadsgrader mellan 20 till 100 

%, har OS-CFAR bitonic lösningen uteslutits då den kräver att antalet referensceller är 

av en jämn tvåpotens.  

Figur 33 visar resultatet för de olika CA-CFAR lösningarna. Figur 34 visar resultatet för 

de olika OS-CFAR lösningarna. 
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Figur 33. Resultat för CA-CFAR med ökande fyllnadsgrad för CFAR-fönstret. 

 

Figur 34. Resultat för OS-CFAR med ökande fyllnadsgrad för CFAR-fönstret. 
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5.2.6 Realistiska data 

FOI har specificerat tre för dem intressanta uppsättningar med realistiska parametrar för 

radarsystemet. Parametrarna har använts för att generera tre olika testfall. Syftet är att 

använda testfallen för att besvara huvudfrågeställningen för examensarbetet; ”om 

signalbehandlingen i det tänkta systemet kan utföras i realtid med hjälp av ett 

grafikkort.”. Tabell 3 visar de tre testfallens olika parametrar. I testfall ett har kraftiga 

kompromisser gjorts vilket ger lite data att bearbeta. Komplexiteten ökar sedan för 

testfall 2 och 3.  

 Testfall 1 Testfall 2 Testfall 3 

Pulslängd 2 µs 2 µs 2 µs 

Bandbredd 50 MHz 50 MHz 200 MHz 

Samplingsfrekvens 75 MHz 125 MHz 250 MHz 

Storlek CFAR-fönster 15 * 9 55 * 21 81 * 25 

Fyllnadsgrad CFAR-
fönster 

25, 50 % 25, 50 % 25, 50 % 

Storlek område 5000 m 5000 m 5000 m 

Antal avståndsceller 2650 4418 8834 

Pulsrepetitionsfrekvens 5 kHz 5 kHz 5 kHz 

Antal pulsreturer slow 
time 

256 256 256 

Tabell 3. Parametrar för de olika testfallen. 

För samtliga testfall har data genererats för ett 5000 meter långt område. CFAR-fönstret 

är utformat för att kunna detektera mål med en storlek omkring 5 meter. Två olika 

fyllnadsgrader för CFAR-fönstret har använts för varje testfall, 25 och 50 %. Testfallen 

använder 256 pulsreturer för slow time med ytterligare 256 nollvärdes pulsreturer för 

ökad dopplerupplösning.  

Den tänkta pulsrepetitionsfrekvensen är 5kHz för samtliga testfall. Det betyder att det 

tar 51.2 ms för radarsystemet att producera 256 pulsreturer. För att applikationen ska 

hinna bearbeta all data med en GPU, måste tidsåtgången för varje iteration vara lägre än 

51.2 ms. Om två GPUs används kan all data bearbetas om varje iteration tar kortare tid 

än 102.4 ms.  

Tabell 4 visar resultatet för de olika testfallen. Mätningarna har utförts med samma 

metod som föregående tester. En GPU används för att mäta tiden det tar för varje 

iteration.  

5.2.7 Tidsfördelning 

Tabell 5 visar tidsfördelningen mellan de olika applikationsstegen exkluderat detektion. 

Applikationsstegens exekveringstid visas för de testfall som specificerats i föregående 

avsnitt. Exekveringstiden för varje steg kan jämföras mot totaltiden för en iteration som 

visas i Tabell 4. Summan av applikationstegen jämfört totaltiden visar att 

detektionsberäkningens del av totaltiden växer med mer krävande dataset. 
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Lösning Testfall 
1, 25 % 
(ms) 

Testfall 
1, 50 % 
(ms) 

Testfall 
2, 25 % 
(ms) 

Testfall 
2, 50 % 
(ms) 

Testfall 
3, 25 % 
(ms) 

Testfall 
3, 50 % 
(ms) 

ca-cfar-
naiv-m 

6.5 6.8 40.5 45.9 130 145.4 

ca-cfar-
naiv 

5.1 5.9 21.3 35.5 63.5 110.5 

ca-cfar-
tiling-m 

6.4 6.5 37.5 37.6 213.6 212.4 

ca-cfar-
tiling 

5.3 5.7 17.7 27 49.2 80.5 

ca-cfar-
sat 

6.6 6.6 11 11 21.4 21.4 

os-cfar-
naiv-m 

7.1 7.4 49.5 54.2 160 175.1 

os-cfar-
naiv 

5.6 6.7 26.5 46 81.9 146.4 

os-cfar-
tiling-m 

7 7 45.6 45.1 247.6 247.6 

os-cfar-
tiling 

4.8 5.2 14.6 21.6 43.3 69.6 

os-cfar-
bitonic 

110.5 149.2 862.9 1911.8 3835 9491 

Tabell 4. Resultat med 25 och 50 % fyllnadsgrad för CFAR-fönstret. Tiderna visar antalet millisekunder det tar 
för applikationen att utföra en iteration. 

Applikationssteg Testfall 1 
(ms) 

Testfall 2 
(ms) 

Testfall 3 
(ms) 

Överföring data till GPU 1.17 1.83 3.5 

Pulskompression 0.56 1.26 2.79 

Pulsdopplerbehandling 0.99 2.04 4.18 

Omvandling komplexa 
till reella värden 

0.31 0.45 0.82 

Överföring resultat från 
GPU 

0.96 1.5 2.88 

Summa 3.99 7.08 14.17 

Tabell 5. Exekveringstid för varje applikationssteg exkluderat detektion. 

5.2.8 Multi-GPU 

Den totala tiden det tar för applikationen att genomföra 160 iterationer har jämförts när 

en respektive två GPUs används, för dubbel-GPU blir det 80 iterationer per GPU. Den 

totala tiden har uppmätts med systemtiden, medan tiden för varje iteration är baserad på 

GPU klockan som i föregående tester. Systemtiden har uppmätts med clock_gettime() 

funktionen från <sys/time.h>. Testfall 3 från avsnitt 5.2.6 med 50 % fyllnadsgrad för 
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CFAR-fönstret har använts i kombination med lösningen ”ca-cfar-tiling”. Tabell 6 visar 

resultatet. 

 Total tid (s) GPU 0, tid per 
iteration (ms) 

GPU 1, tid per 
iteration (ms) 

Singel-GPU 13.003 - 80.5 

Dubbel-GPU 6.64 81.7 81.3 

Tabell 6. Resultat Singel- jämfört dubbel-GPU. 

5.2.9 Beräkningsprecision för SAT-lösningen 

Lösningen ”ca-cfar-sat” genererar ett SAT med dubbel precision, beskrivet i avsnitt 

4.5.2.3. För att bedöma om det är nödvändigt har en jämförelse gjorts mellan att använda 

dubbel- och singelprecision. Testfall 3 från avsnitt 5.2.6, med 50 % fyllnadsgrad för 

CFAR-fönstret har använts. Tabell 7 visar resultatet för tidsmätningen och 

detektionsberäkningen. 

 Tid per iteration (ms) Antal detektioner 

Dubbelprecision 21.4 116 

Singelprecision 18 118 

Tabell 7. Resultat dubbel- jämfört singelprecision för att generera ett SAT. 

De data som använts innehåller 9 olika mål. Antalet avståndsceller som innehåller en 

detektion har jämförts för en iteration. Dubbelprecisionsvariantens totala antal 

avståndsceller med en detektion för iterationen var 116 jämfört med 118 stycken för 

singelprecisionsvarianten. Anledningen till att antalet detektioner är större än antalet mål 

är att varje mål fyller flera avståndsceller i pulsdopplerresultatet. Övriga CA-CFAR 

lösning ger ett identiskt antal detektioner för testet som dubbelprecisionsvarianten. 

Singelprecisionsvarianten har detekterat mål i samma avståndsceller som övriga 

lösningar, samt två ytterligare detektioner. De två avvikande detektionerna är i det hörn 

av matrisen där flest summeringar gjorts, båda är falska detektioner.
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Diskussion 

I det här kapitlet presenteras slutsatser och rekommendationer baserade på 

prestandaanalysens resultat i föregående kapitel. Resultatet diskuteras även närmare 

angående hur det överensstämmer med tidskomplexiteten för 

implementationslösningarna. Kapitlet avslutar med att beskriva det framtida arbeta som 

återstår för att den implementerade applikationen ska vara möjlig att använda i det tänkta 

systemet. 

6.1 Tidskomplexitet jämfört med exekveringstider 

Jämförs tidskomplexiteten beskriven för varje implementationslösning i avsnitt 4.5 med 

resultatet för prestandaanalysen, finns vissa avvikelser. Enligt resultatet i avsnitt 5.2.2 

och 5.2.3 presterar samtliga lösningar enligt sin linjära tidskomplexitet när 

indatamatrisens storlek ökar. Avvikelser finns i resultatet för ökande CFAR-

fönsterstorlek i avsnitt 5.2.4, resultatet avviker för ca-cfar-naive, ca-cfar-tiling-m, os-

cfar-naive, os-cfar-tiling-m och os-cfar-bitonic.  

Enligt resultatet i Figur 30 och Figur 31 avviker resultatet för lösningarna ca-cfar-naive, 

ca-cfar-tiling-m, os-cfar-naive och os-cfar-tiling-m för stora CFAR-fönster. 

Anledningen är att CFAR-fönstret och de tiles som används upptar tillräckligt stor 

mängd av det delade minnet så att endast ett trådblock kan vara aktivt i varje SM. Ett 

aktivt trådblock är inte nog för att lösningarna effektivt ska utnyttja en SM, därför blir 

exekveringstiden lidande.  

Lösningarna ca-cfar-naive och os-cfar-naive representerar internt CFAR-fönstret som 

koordinater vilket kräver mer minne än att representera det som en matris. Lösningarna 

ca-cfar-naive-m och os-cfar-naive-m klarar sig därför bättre då de kan ha fler trådblock 

aktiva för varje SM på grund av lägre belastning på det delade minnet.  

För det största CFAR-fönstret är det endast ett aktivt trådblock i varje SM för samtliga 

lösningar som bygger på tiling, då en tile upptar samma mängd minne. Anledningen till 

att ca-cfar-tiling och os-cfar-tiling klarar den större CFAR-fönsterstorleken bättre är för 

att de är begränsade av texturcachet samt beräkningsenheter, därför påverkas 

exekveringstiden för testfallen inte med färre aktiva block. Lösningarna ca-cfar-tiling-

m och os-cfar-tiling-m är latensbegränsade på grund av högt utnyttjande av register och 

delat minne men lågt utnyttjande av texturcache och beräkningsenheter, därför påverkas 

prestandan märkbart med färre aktiva block. 

För os-cfar-bitonic beror skillnaden på hur tidskomplexiteten beräknas. 

Tidskomplexiteten angiven i formel (19) är baserad på parallell bitonic sort, formeln 

förutsätter att lösningen kan ha en aktiv tråd för varje element som ska inkluderas i 
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beräkningen. Det är inte möjligt att ha en aktiv tråd för varje inkluderat element för 

större CFAR-fönster, därför stämmer inte den angivna tidskomplexiteten med 

verkligheten. Exekveringstiden begränsas av trådblockets storlek samt hur många trådar 

som kan vara aktiva samtidigt i en SM. När antalet inkluderade element blir större än 

antalet trådar i ett block eller antalet trådar som kan vara aktiva samtidigt tillkommer en 

faktor n/t för tidskomplexiteten, där n är antalet inkluderade element och t är antalet 

trådar. 

6.2 Precision 

En avvägning mellan att använda singel- eller dubbelprecision har varit nödvändig för 

implementationen. Examensarbetet fokuserar på låga exekveringstider därför har 

singelprecision använts. Den teoretiska beräkningskapaciteten för en Nvidia Kepler 

GPU i Tesla serien är ungefär tre gånger högre för singel- jämfört dubbelprecision [21].  

Skillnaden i teoretisk beräkningskapacitet mellan singel- och dubbelprecision i är ännu 

större för en GPU i Nvidias mer spelorienterade GeForce serie, där GeForce 690 GTX 

ingår.  

Korrektheten för implementationens resultat har jämförts mot en referenssimulering 

implementerad med dubbelprecision i avsnitt 5.1.1. Med singelprecisions stora 

prestandafördelar invägt har den uppmätta skillnaden i korrekthet mellan singel- och 

dubbelprecision bedömts acceptabel för systemet. 

6.3 Summed Area Table 

Implementationslösningen som bygger på ett SAT beskriven i avsnitt 4.5.2.3, har 

utvärderats i ett tidigare arbete [9]. I arbetet jämförs lösningen mot andra 

implementationslösningar, där en liknar den naiva implementationslöningen beskriven 

i avsnitt 4.5.2.1.  

Jämfört med det här examensarbetet gjordes utvärderingen för väldigt små CFAR-

fönster och indata. För de CFAR-fönsterstorlekar som testats presterade SAT- lösningen 

sämst jämfört den naiva implementationslösningen, men uppvisade samtidigt goda 

egenskaper för hur den hanterar växande CFAR-fönster. Det stämmer överens med 

resultatet för prestandaanalysen genomförd i det här examensarbetet. För den minsta 

CFAR-fönsterstorleken i avsnitt 5.2.4 och för testfall 1 i avsnitt 5.2.6, presterar 

lösningen sämst av samtliga CA-CFAR-lösningar. För större CFAR-fönsterstorlekar 

bekräftas i det här examensarbetet det som indikerats i den tidigare utvärderingen, att 

lösningen hanterar ökande CFAR-fönsterstorlekar väldigt bra.  

Ett potentiellt problem som lyftes fram i den tidigare utvärderingen var bortfallet i 

precision när ett SAT genereras. Problemet bekräftades av formel (17) i avsnitt 4.5.2.3 

samt resultatet i avsnitt 5.2.9. Problemet hanterades genom att använda dubbel- istället 

för singelprecision när SAT genererades. Kontrollerna beskrivna i avsnitt 5.1.2 och 

5.2.9, bekräftar att problemet kan hanteras med dubbelprecision. 

6.4 OS-CFAR-implementation 

I vissa fall kan det vara intressant för mer avancerade tillämpningar av OS-CFAR att ha 

CFAR-fönstrets referensceller fullt sorterade när tröskelvärdet ska beräknas. För varje 

tröskelvärde som beräknas krävs då minne för de sorterade referenscellerna. Att 
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implementera en sådan lösning är komplicerat om GPU-arkitekturens fulla potential ska 

utnyttjas. I det här examensarbetet har ingen lösning som uppfyller tidskraven i det 

tänkta systemet kunnat utvecklas, presenteras eller identifieras i den genomgångna 

litteraturen.  

Om en GPUs potentiella parallellism ska utnyttjas, det vill säga att varje tröskelvärde 

och detektionsbeslut hanteras av en tråd, krävs det väldigt mycket minne för alla de 

sorterade referenscellerna. Endast det globala minnet är tillräckligt stort för att ha 

potential att tillåta varje tråd har en egen sorterad lista av referensceller. För en lösning 

där globalt minne används för sorteringen av referensceller, skulle den potentiella 

prestandan begränsas av alla minnesaccesser till det globala minnet.  

För en GPU är minnesbandbredden och tillgången till snabbt minne en begränsning för 

minnesintensiva algoritmer. Implementationslösningen os-cfar-bitonic beskriven i 

avsnitt 4.5.3.3, kompromissar med parallellismen genom att låta ett helt trådblock 

beräkna varje tröskelvärde. Sorteringen av referenscellerna kan då genomföras i det 

delade minnet, vilket är snabbare och avsevärt minskar antalet minnesaccesser till 

globalt minne. Resultatet för prestandaanalysen visar att lösningen inte möjlig att 

använda på grund av de höga exekveringstiderna.  

6.5 Rekommendationer 

Resultatet av prestandaanalysen i föregående kapitel visar att vissa 

implementationslösningar för de två olika CFAR-algoritmerna presterar bättre än andra. 

Baserat på resultatet kan vissa rekommendationer ges angående vilka lösningar som är 

lämpliga att använda. 

6.5.1 CA-CFAR 

För CA-CFAR utmärker sig ca-cfar-sat i samtliga tester, undantaget för de absolut 

minsta CFAR-fönsterstorlekarna. Lösningen rekommenderas för CA-CFAR, förutsatt 

att vikter inte används för CFAR-fönstret.  

Om storleken på CFAR-fönstret är väldigt liten eller vikter är nödvändigt för CFAR-

fönstret, rekommenderas ca-cfar-tiling när fyllnadsgraden för CFAR-fönstret är under 

100 %. Är fyllnadsgraden 100 % och antalet referensceller under 2000 för CFAR-

fönstret, rekommenderas istället ca-cfar-tiling-m. 

6.5.2 OS-CFAR 

Lösningen os-cfar-tiling rekommenderas när OS-CFAR ska användas, eftersom den 

presterade bäst i samtliga utförda tester i prestandaanalysen.  

6.6 Slutsats 

Resultaten från prestandaanalysen för realistiska radarvärden i avsnitt 5.2.6 visar att det 

är möjligt att använda ett grafikkort för att i realtid kunna bearbeta all data i det tänkta 

radarsystemet.  

Olika implementationslösningar för CA-CFAR och OS-CFAR har presenterats, där 

vissa uppfyller de tidskrav som systemet ställer. Implementationslösningen som bygger 

på ett SAT visar väldigt lovande resultat, den klarar de mest krävande testfallet med god 



 

52 

marginal. Det öppnar upp för möjligheten att radarsystemet kan användas över större 

områden än de som specificerats för prestandaanalysen. Om CA-CFAR med vikter i 

CFAR-fönstret eller OS-CFAR ska användas finns implementationslösningar som 

klarar av de specificerade testfallen, men där två GPUs behövs för den högre 

fyllnadsgraden i det mest krävande fallet.  

Resultatet i avsnitt 5.2.8, visar att det är möjligt att effektivt utnyttja fler än en GPU för 

beräkningarna. 

6.7 Framtidsutsikter 

Utvecklingen av grafikkort över tid har hittills resulterat i ökad beräkningskraft [21]. 

Utsikterna för att använda en GPU för att exekvera de algoritmer som behandlats i det 

här examensarbetet är därför goda. Resultatet av prestandaanalysen visar att det idag är 

möjligt att med en GPU exekvera algoritmerna inom tidsramarna för systemet. Med 

framtida ökningar av beräkningskraften öppnar sig möjligheten för att använda 

dubbelprecision eller att bearbeta ännu större datamängder per tidsenhet.  

Den programkod som utvecklats i det här examensarbetet kommer att i viss utsträckning 

vara användbar för framtida Nvidia grafikkort. CUDA är designat för 

bakåtkompatibilitet med äldre versioner. Det betyder att kompilerade programkod kan 

användas med nyare versioner av CUDAs drivrutins-API [21]. Nya grafikkort som 

släpps är i viss utsträckning kompatibla med kompilerad programkod från äldre CUDA-

toolkit versioner, till exempel är Kepler-baserade grafikkort kompatibla med 

programkod kompilerade med CUDA-toolkit version 2.1 och nyare [30]. Den, vid 

tidspunkten när det här skrivs, nyligen presenterade Maxwell arkitekturen är också 

kompatibel med kod kompilerad med CUDA-toolkit version 2.1 och nyare [31]. 

Programkoden för examensarbetet är kompilerad med CUDA-toolkit version 5.5. 

Nya arkitekturer som till exempel Maxwell, innebär förändrade förutsättningar för 

optimeringar. Något som sannolikt förändras är det optimala antalet trådar och trådblock 

som används vid beräkningarna, vilket påverkar exekveringstiden markant samtidigt 

som det är en relativt enkel ändring att göra. Om en GPU med annan arkitektur än Kepler 

ska användas kan det därför vara gynnsamt att hitta nya optimala värden för antalet 

trådar och trådblock. 

6.8 Framtida arbete 

För att den implementerade applikationen ska kunna användas behöver den integreras 

med det övriga systemet. För att integrationen krävs främst att indata ska bearbetas som 

en ström av realtidsinsamladdata, istället för att läsas in från fil. För att systemet ska 

kunna utnyttja detektionsresultatet behöver det tillgängliggöras för andra delar av 

systemet på ett lämpligt sätt.   

För att garantera att applikationen kan bearbeta all insamlad radardata i det tänkta 

systemet behöver den anpassas för att exekvera under realtidsförhållanden. I 

prestandaanalysen användes medelvärden av exekveringstiden för att besvara om det är 

möjligt att behandla all data i realtid. Under drift måste applikationen vara kapabel att 

hantera oförutsedda fördröjningar som gör att exekveringstiden avviker markant från 

medelvärdet. Beroende på hur systemet kommer att vara uppbyggt och designat kan 

applikationen även behöva anpassas för hur fördröjningar i föregående och efterföljande 

steg ska hanteras, till exempel om indata inte finns tillgängligt i tid. 
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