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Sammanfattning
I denna rapport presenteras arbetet som bedrivits inom projektet Signalbehandling
för styrbara sensorsystem (S3). Syftet med projektet har varit att påvisa möjligheten och nyttan av optimerad automatisk datainsamling för efterfrågade spanings-,
övervaknings- och skyddsuppdrag.
Ett scenario som har studerats är hur sensordata från rörliga markfordon och
UAV:er kan kombineras för att ge en förbättrad lokal lägesbild kring en egen kolonn för att minska risken vid t.ex. eldöverfall. Utvecklingen av plattformar med
styrbara sensorsystem har varit mycket kraftig de senaste åren så några exempel på
militära plattformar med styrbara sensorsystem presenteras i rapporten.
I rapporten presenteras arbetet som har bedrivits inom automatisk detektion och
följning av människor med IR-sensorer på fordon resp. UAV. Den vidareutvecklade detektionsalgoritmen är träningsbaserad så den kan även tränas om för att
detektera andra objekt som fordon, fartyg, containrar etc.
Samverkan mellan sensorer på UAV och fordon har studerats i projektet. Genom
att fusionera information från distribuerade sensorplattformar på en UAV och ett
fordon kan till exempelvis noggrannheten i positioneringen av målet ökas. Fusion
mellan terrängdata och sensordata för att öka noggrannheten i positioneringen av
både egen plattform och mål har också studerats i projektet.
Bildanalys för att automatiskt känna igen intressanta regioner i IR-data såsom skog,
byggnader etc. där hot vanligen dyker upp har även studerats i projektet. Med
denna funktionalitet kan spaningsmönster och algoritmer optimeras beroende på
den aktuella bakgrunden.
Nyckelord: detektion, målföljning, samverkan, fusion, sensorstyrning
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Summary
This report presents the work carried out within the project Signal processing for
steerable sensor systems (S3). The aim of the project has been to demonstrate the
feasibility and benefits of optimized automatic data collection towards requested
reconnaissance, surveillance and security missions.
A scenario that has been studied is how sensor data from mobile land vehicles and
UAVs can be combined to provide improved local situation awareness around your
own convoy to reduce the risk of, e.g., ambush. The development of platforms with
steerable sensor systems has been very strong in recent years so some examples of
military platforms with such systems are presented in this report.
The report presents the work that has been undertaken in the automatic detection
and tracking of people with IR sensors on ground vehicles and UAVs. The further
developed detection algorithm is based on machine learning and can also be trained
to detect other objects such as vehicles, ships, containers etc.
Collaboration between sensors on UAVs and vehicles has been studied in the project. For instance, by merging information from sensors on a UAV and a ground
vehicle, the accuracy in positioning of a detected target can be significantly improved. Fusion between terrain data and sensor data to improve accuracy in the
positioning of both the sensor platform and detected targets has also been studied
in the project.
Work has begun on researching image analysis methods to automatically identify
regions of interest in IR imagery, e.g., forests, buildings etc., where threats usually
arise. With this functionality, search patterns and detection algorithms can be optimized depending on the scene content.
Keywords: detection, tracking, collaboration, fusion, sensor management, situational awareness
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1

Inledning

Syftet med detta projekt har varit att studera hur avancerad signalbehandling kan förbättra användningen av styrbara sensorsystem för efterfrågade spanings-, övervaknings- och skyddsuppdrag. Utvecklingen av plattformar med styrbara sensorsystem
har varit mycket kraftig de senaste åren. De flesta UAV-system har idag styrbara sensorsystem och bara USAs militär uppskattas ha 10000 UAV:er (Unmanned Aerial
Vehicle) [ 1], medan de för drygt tio år sedan hade färre än 50 [2].
Antalet styrbara sensorsystem på marken har också ökat mycket. Ett exempel på ett
markbaserat styrbart sensorsystem är Protector som i Sverige kallas Vapenstation 01.
Mer än 17000 Protector-system har sålts sedan 2001[3]. 2011 hade USA skickat fler
än 5000 obemannade marksystem såsom Talon, PackBot etc. till Irak och Afghanistan
[4]. De flesta markbaserade robotar används för minröjning, men även robotar som bär
soldatens packning har testats i Afghanistan.
I början av projektet intervjuades representanter för MSS i Skövde och Kvarn samt K3
UAV i Karlsborg. I diskussion med MSS framkom att en förbättrad omvärldsuppfattning var speciellt intressant kring en egen kolonn för att minska risken vid eldöverfall.
Eldöverfall är ett vanligt hot vid internationella insatser och bara under 2009 utsattes
den svensk-finska styrkan i Afghanistan för 45 eldöverfall [5].
I projektet har vi studerat automatisk detektion och följning av människor med IRsensorer på fordon resp. UAV. Den vidareutvecklade detektionsalgoritmen kan även
tränas om för att detektera andra objekt som fordon, båtar etc.
Projektet har studerat samverkan mellan sensorer på UAV och fordon. Genom att fusionera information från distribuerade sensorplattformar på en UAV och ett fordon kan
bland annat noggrannheten i positioneringen av målet ökas. Projektet har även studerat
fusion mellan terrängdata och sensordata för att öka noggrannheten i positioneringen
av både egen plattform och mål.
Bildbehandling för att automatiskt känna igen intressanta regioner i IR-data såsom
skogsridåer, byggnader etc. där hot vanligen dyker upp har även studerats i projektet.
Med denna funktionalitet kan spaningsmönster och algoritmer optimeras beroende på
den aktuella bakgrunden.

1.1

Projektets leveranser

Inom projektet har flera publikationer tagits fram under 2010-2012, vilket visas i
sammanställningen nedan. Projektet har även presenterats och demonstrerats vid flera
tillfällen för både FM och FMV.
F. Näsström, J. Rydell, M. Ulvklo, “Förbättrad lokal lägesuppfattning vid markoperationer – En inledande studie av förbandens behovsbild” FOI-R--3003--SE, 2010.
J. Rydell, G. Haapalahti, J. Karlholm, F. Näsström, P. Skoglar, K-G Stenborg, M.
Ulvklo, ”Autonomous functions for UAV surveillance”, International conference on
intelligent unmanned systems, Indonesia, 2010. (Parallellpublicering FOI-S--4158-SE)
F. Näsström, ”Redovisning av milstolpe kvartal 4 2010 för projekt Signalbehandling
för styrbara sensorsystem, FoT nr 922:04.03”, FOI Memo 3366, 2010.
F. Näsström, G. Haapalahti, J. Rydell, K-G Stenborg, P. Skoglar, P. Engström, ”Lägesrapport för projektet Signalbehandling för styrbara sensorsystem”, FOI Memo
3611, 2011.
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Fredrik Näsström, ”Redovisning av milstolpe kvartal 4 2011 för projekt Signalbehandling för styrbara sensorsystem, Försvarsmaktens ref.nr. – AF.9220411”, FOI Memo
3796, 2011.
P. Skoglar, U. Orguner, D. Törnqvist and F. Gustafsson, “Pedestrian Tracking with an
Infrared Sensor using Road Network Information”, EURASIP Journal on Advances in
Signal Processing, http://asp.eurasipjournals.com/content/2012/1/26, 2012. (Parallellpublicering FOI-S--4157--SE)
P. Skoglar, U. Orguner, D. Törnqvist and F. Gustafsson, “Road Target Search and
Tracking with Gimballed Vision Sensor on an Unmanned Aerial Vehicle”, Remote
Sens. 2012, 4(7), 2076-2111, http://www.mdpi.com/2072-4292/4/7/2076, 2012. (Parallellpublicering FOI-S--4156--SE)
Per Skoglar, David Törnqvist, “Simultaneous camera orientation estimation and road
target tracking”, The 15th International Conference on Information Fusion, July 2012.
(Parallellpublicering FOI-S--4158--SE)
P. Skoglar, E. E. Ianke, E. Hagfalk, "Vision Sensor Scheduling for Road Target
Tracking" The First National Symposium on Technology and Methodology for Security and Crisis Management, 2010. (Poster)
F. Näsström, V. Deleskog, E. Emilsson, F. Hemström, G. Hendeby, J. Karlholm, J.
Rydell, P. Skoglar, K-G Stenborg, ”Redovisning av milstolpe kvartal 4 2012 för projekt Signalbehandling för styrbara sensorsystem, Försvarsmaktens ref.nr. –
AF.9220411”, FOI Memo 4242, 2012.
F. Näsström, V. Deleskog, E. Emilsson, F. Hemström, G. Hendeby, J. Karlholm, J.
Rydell, P. Skoglar, K-G Stenborg, M. Ulvklo, ”Signalbehandling för styrbara sensorsystem – Slutrapport”, FOI-R--3570-SE, 2012.
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2

Internationell översikt över militära
plattformar med styrbara sensorsystem

Utvecklingen av plattformar med styrbara sensorsystem har varit mycket kraftig de
senaste åren. Till exempel uppskattas USAs militär idag ha 10000 UAV:er
(Unmanned Aerial Vehicle) [1], medan de för drygt tio år sedan hade färre än 50. I
detta avsnitt ges en kort internationell översikt över några militära plattformar med
styrbara sensorsystem.

2.1

Styrbara sensorsystem i flygande plattformar

Styrbara sensorsystem finns på många flygande plattformar såsom helikoptrar, flygplan och UAV:er. I Sverige finns styrbara EO/IR-sensorer på HKP14, HKP15, Målutpekningskapseln, UAV Örnen och UAV Falken.
Internationellt har utvecklingen inom UAV-området gått mycket fort de senaste åren.
Över 250 företag är idag involverade på UAV-marknaden och över 610 olika UAVsystem finns för den civila och militära marknaden [6]. Det finns idag UAV:er som ser
ut, och flyger, som måsar [7] respektive kolibrier [8], vilket visas i figur 1 resp. figur
2.

Figur 1. SmartBird flyger som en mås.

Figur 2. Nano Hummingbird flyger som
en kolibri.

Flygtiden bara för UAV-systemen Predator, Reaper, Gray Eagle och Sky Warrior
Alphas är idag 45000 timmar i månaden, vilket medför att det i genomsnitt finns 61
sådana UAV-system i luften [9].
Många UAV-system är idag designade att kunna flyga under lång tid. UAV-systemet
Global Hawk, som visas i figur 4, kan flyga i 35 timmar [10] och UAV-systemet
Phantom Eye, som visas i figur 3, är designat för att kunna flyga i upp till 4 dygn med
en nyttolast på 200 kg. DARPA har i programmet High-Altitude Refueling (HAR)
studerat möjligheten att säkert kunna genomföra helt autonom lufttankning av UAV:er
på hög höjd [11]. Programmet genomfördes eftersom många av dagens UAV-system
inte är tillräckligt snabba för att kunna lufttankas med dagens tankflygplan. Under den
avlutande testflygningen visades att två modifierade Global Hawk kunde lufttanka
autonomt och säkert.
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Figur 3. Phantom Eye är designat för att
kunna flyga i upp till 4 dygn med en nyttolast
på 200 kg.

Figur 4. Global Hawk kan flyga i upp till 35
timmar.

I USA används UAV:er idag tillsammans med bemannade enheter, såsom helikoptrar
och stridsflyg, för att hitta mål eller hot. Den senaste versionen av den amerikanska
helikoptern Apache AH-64E kan styra både flygbana och sensorer för UAV-systemet
Gray Eagle [12], vilket visas i figur 6. Det gör att Apache-piloterna kan se sina mål
innan de har kommit fram till målområdet och att helikoptern på säkert avstånd kan
identifiera och bekämpa sina mål.

Figur 5. Apache AH-64-E kan styra både flygbana och sensorer för UAV-systemet Gray
Eagle. Bilden visar en äldre variant av AH-64
Apache.

Figur 6. Gray Eagle.

I USA genomförs idag merparten av alla övervakningsuppdrag med UAV-system och
detta kommer troligen att öka. Varje dag samlar US Air Force in nästan 1500 timmar
videofilm och 1500 fotografier från sina UAV-system. Autonoma funktioner används
allt mer i dessa system för att minska operatörens arbetsbelastning, öka tillförlitligheten och hastigheten på uppdraget. USA investerar mycket pengar i autonomi för obemannade plattformar för att göra nästa generations UAV:er mer autonoma [13].

2.2

Styrbara sensorsystem för markgående
plattformar

Det finns även många styrbara sensorsystem på markgående plattformar. I Sverige
finns styrbara sensorsystem på Vapenstation 01, Amröjningsrobot 4B (PackBot), Amröjningsrobot 5 (Talon) och i många bevakningssystem både nationellt och internationellt.
För civila personbilar utvecklas många olika autonoma funktioner för att stötta bilföraren. Några exempel är autonoma funktioner för att detektera objekt i döda vinkeln,
automatisk varning om bilen kommer för nära en väglinje och automatisk varning för
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kollision [14]. Autolivs Night Vision system kan automatisk detektera fotgängare och
djur för att varna bilföraren.
Flera länder som USA, Italien, Tyskland, UK, Kina etc. satsar mycket på förarlösa
bilar för att det i framtiden ska bli säkrare, mer effektivt och mer miljövänligt att ta
bilen till jobbet eller i vardagen. Ett exempel är Google som under flera år har utvecklat förarlösa bilar, vilket visas i figur 7. Deras testbilar har redan hunnit avverkat drygt
48 000 mil (ca 10 varv runt jorden). Hela tiden har minst en person befunnit sig i bilen
för att kunna ta över kontrollen ifall något oväntat inträffat som bilen inte klarat av.
Projektet är nu i en ny fas där man successivt ska plocka bort den programmerare som
suttit i passagerarsätet och hållit kontroll på bilens mjukvara [15]. I Nevada i USA är
det idag tillåtet med förarlösa bilar.

Figur 7. Google utvecklar en förarlös bil.

Utvecklingen av autonoma funktioner för militära markgående plattformar har ökat
kraftigt de senaste åren. En viktig bidragande faktor är att USAs National Defense
Authorization Act för räkenskapsåret 2001, Public Law 106-398, uppdrag för kongressen i avsnitt 220: “It shall be a goal of the Armed Forces to achieve the fielding of
unmanned, remotely controlled technology such that… by 2015, one-third of the operational ground combat vehicles are unmanned” [16]. USA har de senaste åren satsat
mycket på obemannade system som kan minska den enskilda soldatens börda genom
att transportera deras packning. Tre markgående system som har eller håller på att tas
fram är Squad Mission Support System (SMSS), Legged Squad Support Systems
(LS3) och TerraMax UGV.
Squad Mission Support System är en UGV avsedd att bära packningen för soldater.
SMSS har en räckvidd på 200 km och kan transportera en vikt av 550 kg. Sensorsystemet på SMSS innehåller LIDAR, IR och färgkamera. Fordonet kan styras manuellt
eller autonomt navigera utefter en brytpunktsbana med GPS-koordinater. Fordonet kan
automatiskt följa sina soldater eller styras med röstkommandon. SMSS har testats i
Afghanistan under 2011 och av brittiska armén 2012. Framtida varianter av SMSS
planeras att vidareutvecklas för att förbättra förmågan till spaning och övervakning
[17].
Boston Dynamics har utvecklat LS3 (Legged Squad Support Systems) som är en fyrbent robot avsedd att bära packningen för soldater, vilket visas i figur 9. Den kan bära
180 kg med en räckvidd på 32 km och uthållighet på 24 timmar. Sensorsystemet på
LS3 består av en stereokamera och en LIDAR och den kan automatiskt följa en operatör eller autonomt gå till en GPS-position [18]. Med sitt sensorsystem kan den samtidigt samla in underrättelser och undvika hinder. I juni 2012 inleddes en tvåårig testperiod som, om allt går bra, kommer att avslutas med en manöver tillsammans med soldater [19].
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Företaget Oshkosh Defense har utformat ett system som kan göra vanliga serietillverkade fordon till autonoma fordon [20], vilket visas i figur 8. Systemet som kallas
TerraMax UGV består av sensorerna LIDAR, radar och multispektral sensor. Med
systemet kan fordonet ta sig fram helt autonomt eller autonomt följa ett ledarfordon.
Stillastående och rörliga hinder undviks automatiskt, vilket göra att en operatör kan
styra flera fordon samtidigt. Systemet kan integreras på alla serietillverkade fordon.

Figur 8. TerraMax UGV kan göra vanliga serietillverkade
fordon till autonoma fordon.

Figur 9. Styrbara sensorsystem
finns även på Legged Squad
Support Systems (LS3) som kan
bära soldatens packning.

Två UGV:er som används av Israels försvarsmakt är Guardium UGV som varit operativ i Israeliska armén sedan 2008 och AvantGuard Unmanned Ground Combat Vehicle (UGCV) som levererades till israeliska försvarsmakten 2010. Guardium UGV,
som visas i figur 10, är ett autonomt bevakningsfordon som är utrustat med video och
värmekameror med automatisk måldetektion, mikrofoner, högtalare och en kommunikationsradio [21]. Guardium kan köras på förutbestämda rutter utan mänsklig inblandning eller manövreras från en ledningscentral. Fordonet kan utrustas med olika vapensystem och har en topphastigheten på 80 km/h. Enligt referensen kan Guardium upptäcka misstänkt aktivitet och i så fall hålla tillbaka det misstänkta hotet tills bemannade trupper anländer eller använda sina vapensystem.

Figur 10. Styrbara sensorsystem på det operativa UGV-systemet Guardium UGV.

Figur 11. Styrbara sensorsystem på det operativa UGV-systemet AvantGuard Unmanned
Ground Combat Vehicle (UGCV).

AvantGuard UGCV utvecklades för att kunna operera i svår terräng och utföra olika
funktioner såsom förtrupp, beväpnad vaktpost, patrullering, spaning och övervakning,
detektion och neutralisering av IED:er och evakuering av skadade (CASEVAC) [22].
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AvantGuard kan förses med olika nyttolaster såsom EO/IR-kamera, radar för detektion av människor, C-IED jammer, markradar, kommunikationsradio, RFID och skottvarnare beroende på uppdrag. Den termiska IR-kameran ger automatisk målföljning i
realtid oavsett tid på dygnet. AvantGuard kan självständigt följa en operatör eller ett
fordon, och kan i realtid undvika hinder längs en förutbestämd väg. AvantGuard
UGCV, som visas i figur 11, väger 1746 kg och har en maxhastighet på 20 km/h. Den
kan utrustas med ett icke-dödligt vapensystem eller bära en fjärrstyrd vapensstation
med en 7.62 mm kulspruta.
Det australiensiska företaget Sentient har tagit fram ett system som automatiskt detekterar rörelser och förändringar i visuell video från markfordon [23]. Systemet som
kallas för Desert Owl kan automatiskt detektera långsamma och stillastående objekt på
över 4 km avstånd. Systemet fungerar i hastigheter upp till 60 km/h och enligt referensen kan det även detektera objekt som har lagts ut, flyttats eller tagits bort i terrängen,
vilket kan vara bra för att upptäcka IED:er.
I tävlingen MAGIC2010 (Multi autonomous ground-robotic international challenge)
tävlade samverkande obemannade fordon. Uppgiften för de autonoma UGV:erna var
att kartlägga ett 250 000 m2 stort inom- och utomhusområde, samtidigt som de skulle
lösa olika uppgifter såsom att upptäcka, lokalisera och klassificera olika hot. Det
vinnande laget använde sig av 14 helt autonoma UGV:er, vilket visas i figur 12. Att
robotarna självständigt kunde hantera förändrade förutsättningar som att några UGVsystem stängdes av var av yttersta vikt.

Figur 12. Samverkande obemannade spanings-UGV:er i MAGIC 2010.

Det finns även styrbara sensorsystem på UGVer som är förväxlande lika ormar [24],
vilket visas i figur 13. I DARPA Robotics Challenge kommer robotar som liknar
människor att utföra uppgifter som att klättra upp för en stege, öppna en dörr, hitta och
stänga en ventil etc. där endast en vanlig operatör ska kunna styra och övervaka
robotens arbete. Sammantaget spelar farkoster med styrbara sensorsystem en stor och
växande roll i dagens konflikter.
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Figur 13. Styrbara sensorsystem på en
UGV som rör sig som en orm.

2.3

Figur 14. DARPA Robotics Challenge.

Figurförteckning
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3

Styrbara sensorsystemet QWIP

Det styrbara sensorsystem som har använts i projektet består av en IR- och visuell
sensor i en styrbar gimbal. IR-sensorn i QWIP-systemet är en ThermaCAM SC3000
från FLIR Systems, vilket är en långvågs infraröd sensor med en QWIP (Quantum
Well Infrared Photodetector) fokalplansarray. Detektorn i sensorn består av 320×240
pixlar och dess känslighetsområde är ungefär 8.0-9.2 μm, vilket motsvarar en våglängdstopp hos en svartkroppsstrålare på 25º C. Den monterade optiken ger ett synfält
på 20º×15º, vilket motsvarar 1.1 mrad/pixel.
Det underlättar för signalbehandlingen om IR-sensorn är radiometrisk eftersom man i
en sådan försöker att mäta in alla strålkällor och kompensera och kalibera för detta,
vilket gör att man kan mäta temperaturen i scenen. Det underlättar även för signalbehandlingen om IR-data kan fås i ett digitalt format där man kan utnyttja hela bildens
dynamik. Analoga format som PAL/NTSC-forma är mest lämpade för visning på bildskärm. IR-sensorn i QWIP-systemet använder 14 bitar per pixel, men de vanligaste
bildskärmarna presenterar information i 8 bitar. Om signalbehandlingen kan utnyttja
sensors fulla dynamik ger det bättre prestanda som t.ex. tidigare målupptäckt.
I QWIP-systemet finns även en CCD-kamera som är en vanlig analog en-chips PAL
videosensor (Sony FCB-IX470P) med ett synfält på mellan 2.7º - 48º. Kamerorna är
monterade i en kameragimbal från Polytech AB. Gimbalen är styrbar i pan/tilt-led och
gyrostabiliserad. Utöver kamerorna finns en tröghetssensor (IMU) och vinkelgivare
för pan/tilt samt en optisk vinkelmätare.
För att man ska kunna göra bra signalbehandling krävs även att systemet kan synkronisera sensordata, GPS, IMU och enkoderdata. För synkroniseringen behövs en tidsupplösning i storleksordningen en hundradels sekund.
CCD-kamera

IMU

QWIP IR-sensor
Figur 15. Sensorgimbalsystemet. T.v.: Gimbalen med avmonterad front. Mitten: Det inre sensorpaketet, med IR-sensor, videosensor och IMU. T.h.: Gimbalen med monterad front.
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4

Signalbehandling för styrbara
sensorsystem

Den signalbehandling som genomförts inom ramen för projektet är omfattande så till
vida att den sträcker sig från realtidsdetektion av objekt i bilder, via följning av detekterade mål baserat på detektioner i flera sensorer, till metoder för att styrning av sensorer för bästa möjliga utnyttjande. Uppgiften kan lösas på många olika sätt, alla med
sina för och nackdelar. Fokus i projektet har varit att visa på fungerande och flexibla
lösningar.
Med flera sensorer kan tillgänglig information bearbetas antingen lokalt i varje sensor
så mycket som möjligt innan den skickas vidare (decentraliserad fusion) eller så
skickas råa mätningar direkt till en central fusionsenhet där all behandling sker (centraliserad fusion). Med extremt decentraliserad fusion producerar varje enskild sensor
egna målspår och skickar endast vidare dessa för sammanställning. Med detta arbetssätt behöver inte mycket information skickas runt och behovet av sensorspecifik information begränsas till varje sensor, men samtidigt försvinner viktig information
innan den når fusionsenheten vilket generellt ger sämre prestanda än vid centraliserad
fusion. Med centraliserad fusion kan bäst prestanda uppnås, till priset av mer kommunikation och att den centrala fusionsenheten behöver mer information om varje sensor
än vid decentraliserad fusion. Detta kan leda till att centralenheten blir komplex. I
praktiken används oftast ett mellanting av dessa två extremer.
Inom S3 projektet har en relativt centraliserad lösning valts, där varje sensornod själv
ansvarar för att extrahera detektioner ur bilddata och sedan skickar dessa till en central
fusionsenhet som sammanställer alla detektioner till målspår. Resultatet är en modulär
design där mycket av det som är sensorspecifikt hanteras i varje enskild sensor, samtidigt som förutsättningar finns för att utnyttja mycket av den information som finns i
sensorernas rådata. Vidare separeras detektion och målföljning på ett naturligt sätt.
Detta tillåter att de, och andra komponenter i signalbehandlingskedjan, kan utvecklas
relativt oberoende av varandra på ett effektivt sätt. Modulariteten gör det även lätt att
utöka lösningen med fler och/eller andra typer av sensorer. Sammantaget är detta
alltså en design som passar väl för konceptutveckling och -utvärdering.
Arbetet i de olika delarna av signalbehandlingskedjan beskrivs i detta kapitel.

4.1

Detektion av människor och fordon

En detektor har utvecklats för att för att hitta mål i vanligt förekommande sensorer på
sensorplattformar. De flesta sensorplattformar har någon form av IR eller visuell kamera. Arbetet med detektion har därför varit fokuserat på dessa typer av sensorer.
Detektorn är en så kallad träningsbaserad detektor där träningsprocessen bestämmer
vilket mål som ska detekteras. Exempel på mål kan vara människor, fartyg, bilar, containrar eller stridsvagnar, se figur 16. Flera detektorer kan köras parallellt, d.v.s. flera
typer av mål går att detektera samtidigt.
Detektorn är en variant av Boosting-detektor [25] vilket lämpar sig väl för installation
i billig hårdvara. Detektorn delar upp bilden i regioner och scannar dessa för att hitta
mål. I de fall där avståndsbedömningen är sämre eller okänd kan detektorn leta efter
mål i flera olika skalor.
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Figur 16. Detektion av människor i LWIR, sensorn spanar mot parken vid Linköpings universitet.

4.1.1

Träning av detektionsalgoritmer

Eftersom detektorn är en träningsbaserad detektor, behöver man ha träningsdata på
den typ av mål man vill detektera. Träningsdata kan exempelvis komma från spaningsuppdrag eller rena inspelningskampanjer vars syfte är att skapa träningsdata.
Träningsdata är vanligtvis ett markerat område i tidigare inspelat data. För upprättstående människor används markeringar för huvud och fotposition, se figur 17. Mängden
träningsdata varierar beroende på mål. Att ta fram markeringar är ofta ett manuellt
arbete och för detta har ett markeringsprogram utvecklats i projektet. Attribut som
beskriver om personen står upp, hukar sig, ligger ner, cyklar, är skymd etc. kan även
sparas och användas vid träningen.

Figur 17. Egenutvecklat annoteringsverktyg för framtagning av träningsdata.

4.1.2

Insamling av data och annoteringsarbetet

I projektet har 16 olika inspelningskampanjer genomförts. Syfte har varit att samla in
träningsdata för att träna detektorn. Inspelningarna har utförts både från stillastående
och rörlig plattform, vilket visas i figur 18.
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Följande typer av träningsdata har samlats in:


Fordon



Människor



Djur



Skog, byggnader, fält

Fokus på inspelningen har varit träningsdata av typen gående, springande och stående
människor på olika avstånd och väderlek. Det insamlade träningsdatat har sedan markerats i annoteringsprogrammet.

Figur 18. Bilder från några inspelningskampanjer.

4.1.3

Prestanda för detektionsalgoritmerna

Insamlade data från inspelningskampanjerna har använts för att träna en detektor för
att detektera upprättstående människor från storleken 10 pixlar i höjdled. För att mäta
detektionsprestanda har vi utfört ett experiment där vi detekterar gående människor på
olika avstånd. Sensorn som användes är en IR kamera (SC3000) med upplösningen
320×240 utrustad med en vidvinkellins på 20 grader. Sensorn är en del av
QWIP/MASP-systemet, se avsnitt 2.3. Med ovan vald sensor och tillhörande lins motsvarar 10 pixlar höjd på mål ett avstånd på 150 meter.

Figur 19. Detektion av människa på 250 meters avstånd, målet är 6-7 pixlar hög.
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Valda avstånd för experimentet är 100, 150, 200 och 250 meter. Inspelningen är gjord
i 15 bilder per sekund. Detektorn appliceras på varje bild oberoende av varandra. Ingen rörelseanalys används. Falsklarmsnivåerna var inställda så de undertrycks maximalt, det vill säga inga falsklarm accepteras. Experimentet utfördes i april månad,
temperatur 8 grader.
Följande mått har uppmätts:


Sannolikhet för detektion per bild



Sannolikhet för detektion under 1 sekund

Avstånd
(meter)

Optik
(grader)

Upplösning
(pixlar)

Mål
(höjd i
pixlar)

Sannolikhet
för detektion i
enstaka bild

Sannolikhet för
detektion under
1 sekund

100

20

320×240

16

97%

100%

150

20

320×240

11

92%

100%

200

20

320×240

8

63%

100%

250

20

320×240

6-7

37%

73%

Detektorn är tränad för att hitta människor på 150 meters avstånd, men som resultaten
visar kan den även användas på längre avstånd upp till 250 meter. För att få en uppfattning hur många pixlar hög en människa är på 250 meter se figur 19.
För en IR-kamera med smalare optik (10 grader) och högre upplösning (640×480) är
det teoretiska avståndet för detektioner mellan 800-1000 meter med nuvarande detektor, under förutsättningen att väderpåverkan inte är påtaglig.

4.2

Mosaik för tydligare lägesbild

I scenarion där en visuell eller termisk avbildande sensor med förhållandevis litet synfält används för att spana efter hot, kan det vara svårt för en sensoroperatör att få en
tydlig överblick av omgivningen. Detta är ett stort problem framför allt om sensorn
panorerar snabbt för att täcka hela omgivningen på så kort tid som möjligt. Som komplement till att visa de enskilda bilderna från sensorn, kan dessa byggas samman till en
mosaik. Ett exempel visas i figur 20.
I en sådan mosaik visas den nyaste bildinformation som finns tillgänglig på varje position. I den del av mosaiken som motsvarar sensorns position visas alltså aktuell bilddata, medan andra delar av den sammansatta bilden visar hur det såg ut när respektive
område senast avbildades. Detta kan tydliggöras i visualiseringen av mosaiken, till
exempel genom färgning av olika områden baserat på hur aktuell informationen är.
För att ytterligare förtydliga lägesbilden, kan detektions- och målföljningsmarkörer
visualiseras i mosaikbilden.
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Figur 20. En mosaik uppbyggd av flera mindre bilder.

Mosaiken kan skapas antingen genom att utnyttja bildinformationen och beräkna hur
varje bild ska placeras för att passa in så bra som möjligt, eller genom att använda
gimbalens information om vart sensorn pekar. De båda teknikerna kan också kombineras. Om mosaiken byggs upp baserat på bilddata, måste hänsyn tas till att det finns
rörliga objekt i miljön. Dessa kan annars påverka placeringen av de enskilda bilderna,
med en osammanhängande mosaik som följd.

4.3

Målföljning

Detektionsalgoritmen genererar detektioner av mål (fordon, människor etc.) för varje
bild. Målföljaren associerar dessa observationer över tid och skapar målspår. Detta,
tillsammans med en modell för hur spåren rör sig, ger möjlighet att prediktera målens
position även om de inte observerats under de senaste sekunderna. Principen illustreras i figur 21. Figuren visar ett scenario där en kamera panorerar fram och tillbaka.
Den del av scenen som just nu observeras är markerad med en blå rektangel, medan
den gula markeringen indikerar en detektion. De gröna symbolerna visualiserar data
från målföljningen: målens unika id-nummer visas som siffror, osäkerheten i position
visas som ellipser, och den predikterade förflyttningen sedan målen senast detekterades visas med en linje. Eftersom det vänstra målet detekteras i den aktuella bilden, är
dess ellips och linje mycket små.

Figur 21. Målföljning. Position, id-nummer och osäkerhet från målföljaren visas i grönt, medan
detektioner visas i gult. Den blå rektangeln visar vilken del av scenen som just nu observeras.

Under projektet har målföljaren vidareutvecklats och till stor del strukturerats om.
Detta för att göra det lättare att bygga ut och förbättra dess funktioner, bland annat för
association av observationer till målspår. Genom att möjliggöra association baserad på
attribut som t.ex. storlek, färg (i visuella bilder) eller temperatur (i IR-bilder) kan målföljningsprestanda förbättras i situationer där flera mål rör sig i närheten av varandra.
Genom att ha stöd för så kallad multihypotestracking (MHT) [26, 27, 28] kan målföljaren upprätthålla flera olika möjliga lösningar till associationsproblemet. Detta möj-
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liggör korrekt hantering av vissa situationer där flera spår annars kan blandas ihop
med varandra.
Målföljaren består av ett antal moduler, som beskrivs översiktligt nedan. Strukturen
visas även översiktligt i figur 22.
Observationer

Grindning

Association

Prediktion

Skapa nya
spår

Uppdatering

Spår

Beräkna score

Ta bort
falska spår

Estimat
Figur 22. Struktur för målföljningsalgoritmen.

Grindning och association: Observationer från detektorn associeras med existerande
målspår, och används för att uppdatera estimatet av detta spår. För att göra detta jämförs varje observation med de predikterade observationer som alla spår förväntas ge
upphov till, och den mest sannolika kombinationen av associationer mellan spår och
observationer väljs ut. Grindning används för att tidigt utesluta väldigt osannolika
associationer (mellan predikterade spår och observationer som ligger mycket långt
ifrån varandra), i syfte att minimera beräkningstiden.
Spårhantering: När en observation som inte matchar något existerande målspår tas
emot skapas ett nytt spår. Till varje målspår hör ett score, som ökar när spåret associeras med en observation och minskar när en förväntad observation uteblir. Ett spårs
score är ett mått på hur sannolikt det är att spåret motsvarar ett faktiskt mål, och att det
alltså inte är baserat på falska detektioner. När score når en tillräckligt hög nivå betraktas målspåret som bekräftat. Om ett spårs score blir för lågt, tas spåret bort.
Prediktion och uppdatering: Utöver positionen estimerar målföljaren även hastigheten
hos varje målspår. När en observation associerats med ett spår, uppdateras dess position. Osäkerheten i position och hastighet estimeras också. Detta gör det möjligt att
beräkna var ett mål bör befinna sig en kort tid efter att det senast observerats, samt hur
säker denna information är.
Utöver att prediktera positionen för följda objekt, möjliggör målföljning även filtrering av falska detektioner, baserat på modeller av hur mål kan röra sig. Detta uppnås
bland annat genom den scorehantering som beskrivs ovan, där målspår inte anses bekräftade förrän de associerats med ett tillräckligt antal observationer.
Tillståndet hos ett målspår (oftast dess position, hastighet och osäkerhet) kan hanteras
på flera olika sätt. Vanligast är att använda ett Extended Kalman Filter (EKF) [29]
eller ett unscented Kalman filter (UKF) [30, 31], som genom vissa antaganden och
förenklingar ger en matematiskt hanterlig lösning. Detta fungerar bra i många fall,
men kan inte representera situationer där det är troligt att ett mål finns på någon av
flera platser, men osannolikt att det finns mellan dessa platser. Ett typiskt sådant scenario uppstår vid följning av fordon som endast kan färdas längs vägnätet, och därför
har mycket låg sannolikhet för att befinna sig bredvid vägen. Partikelfilter (PF)
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[32,33], där fördelningen av möjliga tillstånd representeras med ett stort antal partiklar
som vardera beskriver ett möjligt tillstånd, har i experiment visat sig vara en bättre
representation i sådana fall.
4.3.1

Målföljning för fusion av data från flera sensorer

Målföljaren kan även användas för att fusionera detektioner från flera olika sensorer.
Genom att representera målens position, hastighet etc. i ett gemensamt koordinatsystem, som alla sensorers observationer kan relateras till, kan man relativt enkelt utnyttja all information från de olika sensorerna. Därmed kan en lägesbild, som innehåller alla mål som observeras av minst en sensor, skapas. Samtidigt förbättras positionsnoggrannheten betydligt för de mål som observeras av flera sensorer på olika positioner. Ett exempel visas i figur 23, där följda måls positioner och osäkerheter representeras av gula kryss och ellipser. Till vänster visas den lägesbild som uppnås med endast
en luftburen1 sensor; i mitten visas den lägesbild som uppnås med endast en markgående sensor; till höger visas den lägesbild som uppnås när data från båda sensorerna
fusioneras. De blå kvadraterna indikerar sensorernas position, medan de ljusblå polygonerna visar sensorernas aktuella synfält (de båda sensorernas position och orientering varierar under experimentet). Eftersom en avbildande men inte avståndsmätande
sensor används, är osäkerheten hos målens positioner liten i sensorns vinkelled, men
stor i avståndsriktningen.

Figur 23. Sensorfusion. Vänster: endast luftburen sensor, mitten: endast markgående sensor,
höger: båda.

Den luftburna sensorn ser två av de tre målen (det tredje skyls av byggnaden). Den
markgående sensorn ser också två mål, och tillsammans ser de båda sensorerna samtliga mål i området. Ett mål ses av båda sensorerna. Positionen för detta mål, som har
id-nummer 1 i den vänstra och högra bilden, och id 2 i den mellersta bilden, estimeras
med betydligt bättre noggrannhet när data från två sensorer fusioneras jämfört med när
endast en sensor används. Att dess position estimeras med större säkerhet i den vänstra
bilden än i den mellersta beror på att den flygburna sensorn ser målet i en större vinkel
mot marken än den markgående sensorn.

1

Sensorn är egentligen inte luftburen, utan högt belägen på ett tak i närheten. Positionen är dock vald för att
efterlikna ett scenario med en luftburen sensor.
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Samma typ av positioneringsförbättring kan också uppnås med en sensor, om denna
förflyttar sig tillräckligt mycket för att kunna observera målet från flera olika riktningar. Detta illustreras i figur 24, där de tre delbilderna visar lägensbilden baserad endast
på data från den markgående sensorn vid tre olika tidpunkter.

Figur 24. Positionering av mål från rörlig sensorplattform.

I den första bilden har mål nummer 1 nyligen observerats (sensorplattformen har sedan dess roterat men inte förflyttat sig nämnvärt). Målets position är uppmätt med god
noggrannhet i sensorns vinkelled, medan dess avstånd däremot är mycket osäkert;
därav den avlånga osäkerhetsellipsen. I den andra bilden, från ett senare tillfälle, har
sensorn förflyttat sig och börjat panorera tillbaka mot mål 1. Eftersom målet inte har
observerats på en tid och vi inte känner till om det förflyttat sig, har dess positionsosäkerhet ökat ytterligare. I den tredje och sista bilden observeras målet igen, nu från en
annan riktning än första gången. Detta gör det möjligt att triangulera fram dess position och uppnå god noggrannhet i flera riktningar.

4.4

Återigenkänning

Syftet med funktionen för återigenkänning är att identifiera nyligen upptäckta eller
återupptäckta människor eller fordon. När målföljaren (avsnitt 4.2) hittar ett mål och
tilldelar detta ett id-nummer, ska alltså återigenkännaren undersöka målet och avgöra
om det är ett objekt som observerats tidigare, och i så fall vilket. Detta är nödvändigt
för att upprätthålla korrekta identiteter i situationer där sensorn inte kontinuerligt kan
följa ett visst objekt, till exempel för att något annat område avspanas, eller på grund
av skylande objekt eller terräng. Ett exempel på ett sådant scenario visas i figur 25, där
sensorn följer ett fordon (den första bilden) för att sedan titta bort. I bild två har sensorn återvänt och letar efter fordonet i de markerade områdena. De fordon som hittas
(bild tre) jämförs med det följda fordonet från bild ett.
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#1
#2

Följt fordon
#3

Figur 25. Ett scenario där återigenkänning är nödvändigt för att följningen ska kunna återupptas
efter att sensorn tittat bort en stund.

Återigenkänning kan baseras på flera olika typer av attribut, som till exempel utseende, rörelsemönster, storlek eller andra geometriska särdrag. Metoden som har studerats här identifierar fordon genom att undersöka deras utseende.
Det är viktigt att notera att syftet med återigenkänning är att upptäcka om ett objekt är
identiskt med något tidigare observerat mål, och att databasen med möjliga objekt
alltså byggs upp efter hand. Detta skiljer sig från generell objektidentifiering, där varje
detekterat objekt matchas mot en på förhand känd signaturdatabas för att avgöra dess
typ. Det är också viktigt att notera att återigenkännaren i allmänhet inte kan se skillnad
på olika individer om de har liknande utseende (exempelvis fordon av samma fordonstyp).
Återigenkännaren har en stark koppling till målföljaren. Denna skickar kontinuerligt
ut information om samtliga mål som följs. Varje mål identifieras i dessa meddelanden
av ett unikt id-nummer som tilldelats av målföljaren. För varje mål anges också dess
senaste position i världskoordinater (var i världen målet antas befinna sig) och i sensorkoordinater (var i kamerabilden målet har observerats). Återigenkännaren tar emot
informationen från målföljaren, och så snart ett nytt id-nummer skapats undersöks den
del av bilden där det nya målet finns. Objektet jämförs med samtliga tidigare observerade mål och slutligen skickar återigenkännaren ut ett meddelande om målets identitet.
När ett nytt mål observerats, sparas dess attribut i återigenkännarens interna databas
för senare återigenkänning. Dessutom sänder återigenkännaren ut ett meddelande om
att ett nytt objekt hittats.
Återigenkänningen har genomförts på simulerade visuella sensordata där en UAV
detekterar och målföljer ett antal fordon. Återigenkännaren består i huvudsak av tre
steg: segmentering, ensning och klassificering, varav de två första är starkt sammankopplade. Vid segmenteringen görs en sökning efter gränserna mellan fordonet och
den omgivande bilden, för att igenkänningen inte ska påverkas av bakgrunden eller
andra föremål i miljön. Ensningen kompenserar för effekter av kamerans position och
orientering relativt fordonet, och tillser därigenom att alla fordon avbildas i enhetlig
skala och rotation. Ensningen kompenserar även för perspektiveffekter. Att ha ensade
bilder i klassificeringen är viktigt eftersom det då är möjligt att göra jämförelser genom att undersöka fördefinierade regioner i bilderna. Utan ensade bilder skulle man
behöva veta i vilken del av bilden t.ex. motorhuven avbildas, alternativt behöva söka
efter den del av en bild som är mest lik varje del i en annan bild. Detta är svårare och
kräver ytterligare beräkningsresurser. Figur 26 visar en bild från sensorn tillsammans
med resultatet av segmentering och ensning av det röda fordonet. I det tredje steget,
klassificeringen, extraheras ett antal särdrag som beskriver fordonet. Dessa jämförs
med en databas med andra observerade fordon. Klassificeringen beskrivs i detalj i
[34].
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Figur 26. Segmentering och ensning av det röda fordonet. Ensningen kompenserar perspektiveffekten och roterar fordonet till en förvald orientering.

Vi har använt oss av ett simulerat scenario i en Norrköpings-modell där en UAV övervakar ett antal fordon. I det studerade scenariot fungerar återigenkänningen mycket
bra, men några fordon som är mycket lika varandra blandas ihop. Figur 27 visar två
bilder från Norrköpingsscenariot, strax innan och efter det att en fordonskolonn skyls
bakom ett hus. Medan fordonen inte syns ansluter en ny bil (nummer 3) till kolonnen
medan en av de ursprungliga (nummer 5) parkerar bakom huset. Detta detekteras av
återigenkännaren. Samtidigt identifieras en stillastående bil (långt ner till vänster i den
andra figuren) felaktigt som nummer 2. Detta eftersom den är mycket lik den ursprungliga bilen 2 (den första i kolonnen) både till färg och form.

Figur 27. Återigenkänning av fordon i Norrköping strax innan och efter det att en kolonn skyls
bakom en byggnad. Fordonet med id-nummer 3 har tillkommit till kolonnen medan nummer 5
parkerat bakom byggnaden.

Om en operatör endast är intresserad av vissa typer av fordon kan han eller hon välja
att bara visa nya fordonsidentiteter och identiteter motsvarande de intressanta fordonstyperna. På så sätt kan återigenkänningen hjälpa operatören att snabbare sålla fram de
misstänkta fordonen bland alla fordon i ett scenario.
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4.5

Scenanalys

4.5.1

Motivering

Vid automatisk detektering och följning av markmål från flygande sensorplattformar
har man stor nytta av geografiska informationssystem med data om scenens topografi,
vegetationstyper, bebyggelse, vägnät etc. Kunskap om spaningssensorns position och
orientering, direkt via navigationsensorer eller kombinerat med bildbaserad navigering, möjliggör optimering av sökmönster för exempelvis yttäckning eller avsökning
längs vägar eller skogsridåer. Kunskap om terrängtyper och avståndsförhållanden är
också viktiga för att kunna anpassa parametersättningen vid tillämpning av detektionsoch följningsalgoritmerna så att upptäcktssannolikheten maximeras vid en given acceptabel falsklarmsintensitet.
När sensorn själv befinner sig på marken är det ofta betydligt svårare att ensa bildinnehållet med geografisk information. Även relativt små osäkerheter i skattningen av
terrängtopografi och vegetation kan göra att områden som enligt GIS-data ska vara
synliga i själva verket döljs av terrängmask. I markfallet är sensorplattformen, för att
kunna optimera sensorstyrning och detektionsprestanda, därför i betydligt större utsträckning tvingad att själv inhämta information om scenens uppbyggnad i form av
terrängtyper och topografi.
Vid sökning efter hot och mål är de troligaste fientliga grupperingsplatserna och framryckningsvägarna av primärt intresse. Dessa kan kopplas till terrängstrukturer som
vägar, kullar, ensamma byggnader, skogskanter, diken, vattendrag etc.
4.5.2

Principiell ansats

Scenanalys är ett centralt område inom datorseende, och har så varit sedan 60-talet. I
själva verket kan det ses som det övergripande slutliga målet för hela forskningsfältet:
att förstå hur den avbildade scenen är uppbyggd, uttryckt i termer och komponenter
som kan användas som underlag vid planering av någon form av agerande, exempelvis
ruttplanering för en autonom farkost. Trots årtionden av forskning är problemet långt
ifrån löst.
Två separata uppgifter (dock starkt kopplade) kan urskiljas:


Segmentering: Att dela upp bilden i sammanhängande regioner som var och
en avbildar ett objekt eller ett terrängavsnitt, och bestämma vilken typ av objekt eller terräng det rör sig om (klassificering)



Geometriskattning: Att förstå scenens 3D-struktur, dvs. avstånden till olika
scenelement och scenens topografi

För att lösa dessa uppgifter används här maskininlärning, vilket innebär att parametrarna i en algoritm optimeras i en träningsprocess där algoritmen försöker att korrekt
analysera ett (stort) antal bildexempel, se figur 28, och felaktigheter successivt korrigeras genom ändringar i parametervärdena. Anledningen till att man använder maskininlärning är att det är mycket svårt att på annat sätt bestämma vilka bildegenskaper
och parametervärden som karakteriserar och särskiljer olika typer av terräng.
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Figur 28. Träningsexempel (termisk IR) med annotering av terrängtyper. Mark (grönt), skog
(rött) och himmel (blått).

Analysen av bilden kan delas in i två steg:
1. Lokal analys: Det lokala mönstret i en liten omgivning kring varje bildpunkt
karakteriseras.
2. Global analys: Bildpunkterna grupperas i regioner som var och en associeras
till en viss terräng- och geometrityp. Regionernas utbredning och position relativt varandra ska ge upphov till en globalt konsistent tolkning av scenen.
4.5.3

Lokal analys

För att karakterisera den lokala omgivningen kring varje bildpunkt filtreras bilden med
ett antal filter som vart och ett är känsligt för en viss enkel lokal egenskap, t.ex. en
linje med en viss orientering och bredd, se figur 29. Resultatet av en filtrering kan ses i
figur 30.

Figur 29. Inpulssvar från 22 filter. Filterbanken består av isotropa band- och lågpassfilter samt
orienteringskänsliga filter (kant och total energi) i två skalor.
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Figur 30. Filtersvar för en testbild.

Den omedelbara omgivningen kring varje bildpunkt beskrivs nu av en uppsättning
filtersvar. Analysen utökas därefter till en något större omgivning, där signalvariationen ofta är mer klasspecifik. Målet är att klassificera det lokala mönstret, texturen, som
ett av ett antal klasspecifika typmönster, textoner.
Klustring av filtersvarens fördelning i den lokala omgivningen används för att finna en
lämplig uppsättning texturkategorier. För att kategorierna ska bli klasspecifika tränas
först en klassificerare att bestämma terrängtyp givet indata i form av filtersvar från
lokala omgivningar. I den aktuella implementeringen är klassificeraren en s.k.
Random Forest. Denna består av ett antal binära beslutsträd som tränas oberoende av
varandra (se figur 31).
Figur 31 visar hur en lokal omgivning x processas i T beslutsträd. Med början i rotnoden i varje träd utsätts omgivningen för ett antal tester. Utfallen av de olika testerna
bestämmer hur träden traverseras tills en lövnod nås. I lövnoderna finns en sannolikhetsfördelning för omgivningens klasstillhörighet. Under träningsprocessen bestäms
testerna så att sannolikhetsfördelningen i varje löv i största möjliga mån blir koncentrerad till en enskild klass.
Det speciella med en Random Forest är att man introducerar ett slumpmoment under
träningen så att en uppsättning träd implementerar beslutsfunktioner som skiljer sig
något åt. Genom att medelvärdesbilda sannolikhetsfördelningarna från de olika träden
fås ett klassificeringsresultat som ofta är långt bättre än med ett enskilt träd.
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Figur 31. Random Forest-klassificering. Indata x processas (magenta) parallellt i flera beslutsträd varefter klassificeringsresultaten (i form av histogram) medelvärdesbildas.

För en viss uppsättning testfunktioner och tio beslutsträd vardera med maximalt djup
10 fås resultat som i figur 32.

Figur 32. Resultat av Random Forest-klassificering av samtliga bildpunkter baserat på analys av
filtersvar i lokala omgivningar. Det finns tre kategorier att välja bland: mark (grönt), skog (rött)
eller himmel (blått). Den svarta ramen är bildpunkter som uteslutits för att undvika kanteffekter i
bearbetningen.

De omgivningar som vid klassificeringen hamnar i samma löv liknar varandra i något
avseende och tenderar att komma från samma klass. De bildar därför klasspecifika
grupper i termer av textur. Nu är antalet löv i en typisk Random Forest väldigt stort –
tusentals – vilket medför att de texturegenskaper som enskilda löv representerar i allmänhet inte är särskilt generella. Det är därför önskvärt att minska antalet kategorier
genom att gruppera löv som tenderar att förekomma nära varandra i en bild, och därmed bilda sammanhängande regioner. Baserat på statistik från träningsdata kan en
sådan gruppering göras genom s.k. spektral klustring. Varje grupp av löv representerar
sedan en mer generell kategori av lokalt mönster. För en gruppering i 30 kategorier
(textonkanaler) tillämpat på bilden i figur 32 fås en fördelning av bildpunkterna enligt
figur 33.
Efter detta steg är det lokala mönstret i bilden kategoriserat i klasspecifika mönster.
Figur 32 visar hur långt man kan komma med enbart lokal analys. Notera speciellt det
blåaktiga området till vänster om personen (som klassificerats som skog eftersom det
endast finns tre klasser: mark, skog och himmel). Området har uppenbarligen ett lokalt
utseende som till viss del överensstämmer med kategorin ”himmel”. För att komma
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vidare måste information inkorporeras om hur olika regioner/klasser kan se ut och
vara positionerade relativt varandra.

Figur 33. Textonkanaler för bild i figur 32.

4.5.4

Global analys

Arbetet med den globala analysen har ännu inte påbörjats. Nedan följer några idéer om
hur man kan gå vidare.
Syftet med uppdelningen i binära textonkanaler som beskrivits ovan är att på ett effektivt sätt kunna räkna hur många bildelement inom ett område som har ett visst mönster. Detta bildar grund för en global analys kring varje bildpunkt genom att i en klassificerare testa hur den spatiella fördelningen av olika mönster ser ut kring punkten.
För att uppnå en globalt konsistent tolkning av bilden måste bildpunkter explicit grupperas i regioner med gemensam klasstillhörighet. En generell metodik för detta bygger
på en initial översegmentering, som exempelvis i figur 34. Successivt slås sedan
grannregioner ihop baserat på likhet i mönster och mått på regionens utbredning och
läge. Optimeringen uttrycks i en global kostnadsfunktion som successivt minimeras
genom hopslagning av regioner.
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Figur 34. Watershed-baserad (över-)segmentering av bilden i figur 32.

Alternativt kan en s.k. betingad Markovfältmodell (Conditional Random Field) användas. Det är en statistiskt baserad metod där man precis som i den lokala analysen
ovan skattar sannolikhetsfördelningen för varje bildpunkts klasstillhörighet, men lägger till krav på att sammanhängande regioner med liknande klassfördelning bildas och
att regionerna har klasspecifik utbredning och texturfördelning.
4.5.5

Punktrepresentation för optimal sensorstyrning

Utgående från regioner med olika terrängtyper som scenanalysen ger skall en optimal
spaning ske. Områden kring exempelvis skogsridåer och byggnader är intressanta vid
spaning, eftersom det är troligt att fienden rycker fram där och området bör således få
hög prioritet. Mitt på öppna fält eller mitt i skogsridåer är det mindre troligt att fienden
befinner sig, varför dessa områden bör få lägre prioritet.
I fallet med en UAV som ska övervaka ett markområde har flera metoder för sensorstyrning använts. I fallet med en likformig fördelning av möjliga markmål, kan sensorns synfält svepa över scenen så att nya ännu icke undersökta områden blir synliga
så snabbt som möjligt [40]. I mer komplicerade fall där UAV:n tidigare har upptäckt
markmål, men måste styra bort sensorn för andra uppgifter, kan sannolikheten för
dessa måls fortsatta position representeras med partikelfilter. Områden med hög densitet av dessa rörliga partiklar har stor sannolikhet att innehålla markmålet och dessa
områden kommer därför prioriteras nästa gång sensorn styrs in för att försöka att återfinna målet [39]. För mark till mark-tillämpningar är sensorstyrningen mer komplicerad, men de olika UAV-fallen har använts som utgångspunkt för ansatsen i detta arbete.
Ett sätt att visa på skillnad i prioritet för olika områden är en punktrepresentation där
områden med hög prioritet får många punkter med stort hotvärde och områden med
låg prioritet får få punkter med lågt hotvärde. Om en punkt finns inom sensorns synfält minskas dess hotvärde och punkter utanför sensorns synfält får ökat hotvärde.
Spaningen kan sedan formuleras som ett optimeringsproblem där sensorn ska styras
för att minimera det totala hotvärdet över tiden.
I arbetet som bedrivits med punktrepresentationen har annoterade träningsdata från
scenanalysen används. Ett exempel på data visas till vänster i figur 35 med himmel
(blå), skog (grön) och fält (röd). Utgående från detta har vi antagit att området mellan
himmel och trädtoppar är intressant för spaningen då flyg ofta dyker upp över horisonten. Området mellan fältet och skogen är också intressant då fientlig marktrupp oftast
rör sig framför skogskanten. Dessutom finns ett område där fältet går in bakom sko-
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gen, vilket är extra intressant eftersom den framförvarande skogen då kan dölja mål
som kommer bli synliga om vi färdas åt höger i bildens riktning. Alla dessa intresseområden sammanfaller med kanter mellan de olika terrängtyper som finns. En densitetsmodell för bilden har skapats med hög densitet för områden nära en (eller flera)
kanter, vilket kan ses i mitten av figur 35. Densitetsbilden har tagits fram genom en
form av lågpassfiltrering av de olika texturerna, där storleken på värdet för de texturer
som hamnat på en annan originaltextur används för att beräkna densiteten. Punktrepresentationen kan sedan tas fram från densitetsbilden. Ett tidigt exempel på en sådan
representation visas till höger i figur 35. Sannolikheten för en punkt i en viss position
är beroende av densiteten för positionen. Det finns en minimigräns för hur låg densiteten får vara för att sannolikheten för punkter i ett område inte ska bli för låg.

Figur 35.Texturbild med himmel, skog och fält (vänster), densitetsbild (mitten) samt punktrepresentation överlagrad på texturbild (höger).

När den globala analysen av scenen är klar kommer arbete med att identifiera hotområden att fortsätta på data baserat på scenanalysen. De av metoden utpekade hotområdena måste jämföras med de hotområden en erfaren militär identifierar. I MSSLab
(Multisensorsimuleringslab) [35] finns stora områden som är materialklassade. Dessa
kan användas för mer storskalig testning och intrimning av parametrar.

4.6

Bildbaserad positionsestimering

För att fusionera mätningar från flera sensorer så som beskrivs i avsnitt 4.2, är det
mycket viktigt att positionen och orienteringen för var och en av sensorerna är känd
med god noggrannhet. Detsamma gäller vid positionering av mål som bara observeras
av en enskild sensor. När mål observeras på stora avstånd har framför allt sensorns
orientering avgörande betydelse. Ett exempel: Om en UAV flyger på 1000 meters
höjd och observerar ett markmål i 45° vinkel (figur 36), medför ett vinkelfel på 0.5°
ett fel på 17 meter i målets estimerade position.

45°
1000 m
1000 m
Figur 36. En UAV på höjden 1000 meter observerar ett mål i 45° vinkel.

Vissa typer av sensorbärande plattformar har mycket kvalificerad navigationsutrusting. Detta gäller framför allt flygplan och vissa typer av markgående fordon. Andra
plattformar, som t.ex. mindre UAV:er och UGV:er, har däremot betydligt mindre
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avancerade navigationssystem. För att dessa ska uppnå god positions- och orienteringsnoggrannhet behövs någon form av stödsystem.
Ett sätt att förbättra navigationsprestanda är att utnyttja de avbildande sensorer (främst
visuella kameror och termiska IR-kameror) som ändå finns ombord på plattformen,
men vars huvudsakliga syfte inte är just navigering. Genom att hitta och följa stabila
och väldefinierade punkter i bilder från dessa sensorer, kan ett förbättrat positions- och
orienteringsestimat beräknas.
För att lösa problemet har vi utnyttjat och anpassat teknik för positionering av enskilda
soldater, som fortgående utvecklas inom FoT-projektet Övervakningssystem. Denna
teknik, till stor del baserad på [36], bygger på att så kallade landmärken följs genom
en bildsekvens. Ett landmärke kan till exempel vara ett hörn eller en symmetripunkt i
bilden. Figur 37 visar ett exempel på en simulerad IR-bild där landmärken är markerade med röda cirklar. Genom att associera de landmärken som observeras i bilder från
olika tidpunkter till varandra, kan sensorns (och därmed även plattformens) rörelse
beräknas. Ungefärliga navigationsdata från plattformens navigationssystem (GPS och
tröghetsnavigation) används för att underlätta associationen till tidigare observerade
landmärken. Detta görs genom att prediktera var de förväntas synas i nästa bild.

Figur 37. Simulerad termisk IR-bild med markerade landmärken.

En initial utvärdering av metoden har gjorts genom att simulera bild- och navigationsdata från en flygning (på en höjd av 500 meter) över övningsområdet i Kvarn. Navigationsdata i form av plattformens position och orientering har sedan avsiktligt degraderats genom att brus (i storleksordningen en grad på alla vinklar och fem meter i alla
riktningar) adderats. Slutligen har den position i världen, som avbildas i centrum av
bilden från IR-kameran, beräknats. Detta ger upphov till en trajektoria, som visar vart
sensorn pekat under flygningen. Figur 38 visar denna trajektoria beräknad med korrekta navigationsdata (blått), med brusiga navigationsdata (rött) och efter bildbaserad
korrigering av brusiga data (grönt). Det är tydligt att trajektorian efter korrigering följer den korrekta banan mycket väl. Figur 39 visar hur avstånden mellan den estimerade och den sanna positionen fördelar sig för den brusiga respektive den korrigerade
trajektorian. Innan den bildbaserade korrigeringen är fel uppåt 40 meter relativt vanliga, medan nästan inga fel över 20 meter förekommer efteråt.
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Figur 38. Position på marken där sensorn pekar. Blått: korrekt position, rött: position med brusiga data, grönt: position efter korrigering.

Figur 39. Fördelning av avstånd mellan estimerad och sann position utan (vänster) och med
(höger) korrigering.

4.7

Sensorstyrning och ruttplanering

Tidigare kapitel har presenterat behov av och lösningar för att stödja en mänsklig operatör i analysarbetet av stora mängder sensordata. Det finns även ett stort behov av
automatiska/autonoma funktioner för styrning av mobila sensorsystem som används
vid spaning och övervakning. Ett samlingsnamn för sådana funktioner är sensor management [37, 38]. Målet med sensor management är att koordinera begränsade sensorresurser för att kunna genomföra spanings-/övervakningsuppdrag på bästa möjliga
sätt [39]. För en video- eller infrarödkamera i en pan/tilt-anordning (se figur 40 för ett
exempel) innebär detta att styra kamerans riktning och ev. zoom så att bästa möjliga
bildmaterial kan inhämtas givet den aktuella övervakningsuppgiften. Om kamerasystemet dessutom är monterat på en mobil plattform så är även plattformens rutt av stor
betydelse för utfallet. Sensorplattformen bör då styras så att intressanta objekt och
områden inte skyms av byggnader och vegetation. Finns flera plattformar tillgängliga
så bör även dessa farkoster koordineras för att lösa uppdraget på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.
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Figur 40. Styrbar gimbal med video- och IR-kamera.

Fördelarna med automatiska/autonoma funktioner för styrning är många. Genom att
avlasta en operatör från många och enformiga uppgifter kan operatören klara av att
hantera flera sensorsystem samtidigt. Många uppgifter kan dessutom lösas bättre av ett
sensor management-system än en mänsklig operatör eftersom datorer inte blir utmattade eller drabbas av bristande koncentrationsförmåga. Med dagens avancerade navigationssystem har ett mobilt sensorsystem goda förutsättningar att med hög noggrannhet både veta var det befinner sig och vart det tittar. En mänsklig operatör har i allmänhet svårt att orientera sig, speciellt då övervakningsuppgiften kräver att kameran
styrs fram och tillbaka i många olika riktningar, vilket kan vara fallet till exempel då
man försöker upprätthålla en dynamisk skyddszon.
Ett illustrativt exempel på ett utmanande övervakningsscenario är då några personer
inkräktar på ett skyddsområde. Kameran ska då styras så att personerna kan följas i
bilden. Svårighetsgraden ökar om personerna delar upp sig och går åt olika håll. Om
inte personerna går att få med i samma vy måste kameran riktas växelvis mellan dem,
med den uppenbara risken att man kan tappa bort någon eller i värsta fall alla. Systemet måste alltså kunna avgöra när det är möjligt att följa samtliga mål och göra rätt
prioriteringar om följningsuppgiften blir för svår, och då kanske koncentrera sig på
endast ett fåtal av personerna.
Sensor management är idag ett ganska vitt begrepp som kan inkludera allt från uppdragsplanering på hög nivå till reglering och styrning av plattformar och sensorer på
låg nivå. Problemet som fortsättningsvis behandlas i detta kapitel relaterar till exemplet ovan och handlar om styrning av en UAV och dess gimbalmonterade kamera för att
kunna upptäcka och följa rörliga markmål. Resultaten finns mer utförligt beskrivna i
[40, 41].
4.7.1

Kombinerad sök- och målföljning

I detta avsnitt behandlas uppgiften att söka efter fordon och när ett fordon upptäcks
hålla reda på var det befinner sig, samtidigt som området fortsatt avsöks efter ytterligare fordon att följa. Utmaningen ligger i att återbesöka kända mål tillräckligt ofta för
att minimera risken att de tappas bort, givet de förutsättningar som miljö och sensorsystem ger. Ett problem är att alla fordon inte kan ses samtidigt utan den flygande plattformen måste planera sin rutt och rikta kameran på lämpligt sätt för att önskade fordon
ska kunna följas. Inom projektet har en ny metod utvecklats för hur man på ett smidigt
sätt ska kunna välja mellan att försöka återfinna gamla mål och att leta efter nya. Den
föreslagna metodiken är flexibel och kan användas i olika spanings, övervaknings och
säkerhetstillämpningar. Även mer komplexa problem där flera plattformar och kameror ska koordineras kan hanteras.
Förutom att kameran har ett begränsat synfält, är ett annat uppenbart problem att vegetation och byggnader riskerar att skymma intressanta områden av marken. Dessutom
finns det många alternativa färdvägar som fordonen kan ta. De markmål som speciellt
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behandlas i detta arbete är mål som rör sig längs med vägar. Kunskapen om vägnätverket används för att minska osäkerheten hos skattningen av målets aktuella position
och hastighet, men även för att förbättra förmågan att prediktera dess framtida rutt.
Bra prediktionsförmåga är en förutsättning för bra och effektiv styrning av kameran
och flygfarkosten då uppgiften är att hålla reda på flera markmål. Målföljningsproblemet för vägfordon behandlas i [41] och planeringsproblemet som översiktligt beskrivs här behandlas i detalj i [40].
4.7.2

Design av planerare för kombinerad sök- och målföljning

Det finns många möjliga angreppssätt för att lösa det aktuella planeringsproblemet
[42]. Här har en planerare föreslagits med tre olika delfunktioner:
1. Följ mål.
2. Återfinn mål.
3. Sök efter nytt mål.
I varje delfunktion används en speciell planeringsmetod. Metoden för delfunktion 1
styr flygrutt och riktningen på kameran så att ett detekterat mål stannar kvar i synfältet
trots att det rör sig och att byggnader och vegetation kan skymma. Metoden i delfunktion 2 är en sökalgoritm som styr flygrutt och kamerariktningen så att upptäcktssannolikheten för det önskade målet maximeras. Metoden i delfunktion 3 innehåller en sökalgoritm snarlik den i delfunktion 2, men här är det inte ett speciellt mål som eftersöks. Den sista pusselbiten i planeraren är en högnivåplanerare som bestämmer vilken
av de tre delfunktionerna som ska vara aktiv och i fallet 1 och 2 även bestämmer vilket
mål som det gäller. Problemet för högnivåplaneraren är alltså att bedöma vilket mål
som bör följas eller eftersökas, eller om det finns tid för att spana efter nya mål. Vad
som här bedöms som god planering varierar mellan olika spanings- och övervakningsuppdrag. Nedan beskrivs denna högnivåplanerare ytterligare. För mer information om
metoderna i de olika delfunktionerna hänvisas till [40].
Planeringsproblemet kan betraktas som ett optimeringsproblem innehållande målfunktion, styrsignaler och bivillkor ([43, 44]):


Målfunktion är en funktion som beskriver hur framgångsrikt ett visst val av
styrsignal förväntas vara. Ett bra spaningsbeteende ska ge ett högt värde på
målfunktionen och vice versa. I spaning och övervakning är det t.ex. önskvärt
att många mål upptäcks och att osäkerheten för målens position är liten.



Styrsignalerna är de storheter som det är möjligt att påverka. I det aktuella
problemet innebär det styrningen av farkostens flygrutt samt riktningen på
kameran.



Bivillkoren beskriver förutsättningar för det aktuella problemet. Ett exempel
är att flygfarkosten har en given dynamik som bl.a. begränsar dess fart och
svängradie. Ett annat exempel på ett bivillkor är miljön som bestämmer från
vilka platser som marken och vägarna är synliga.

Optimeringsproblemet är att hitta en styrsignal som ger högsta möjliga värde på målfunktionen, vilket är ett svårt problem för så komplexa planeringsproblem som beskrivs här. Det har visat sig att bara formulera en lämplig målfunktion är en stor utmaning. Traditionella val av målfunktion hämtade från målföljningslitteraturen innebär
vissa problem eftersom de inte kan hantera avvägningen mellan sökning och målföljning på ett bra sätt. En ny variant av målfunktion har därför föreslagits
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∑
där
och är positionsosäkerheten hos mål nummer och är en designparameter. Man kan notera att är nära då osäkerheten hos positionen för ett mål är
liten och är nära då osäkerheten är stor. Detta innebär att man kan betrakta målfunktionen som ett ungefärligt mått på hur många mål som för tillfället följs. Antag till
exempel att spaningssystemet har ett mål (nr 1) i synfältet och att det tidigare följde ett
annat mål (nr 2) men att det nu inte finns i synfältet. Osäkerheten för mål 1 är därmed
låg vilket innebär att är nästan . Osäkerheten för mål 2 är större eftersom man bara
på ett ungefär vet var det befinner sig. Låt oss säga att dess osäkerhet är så stor så att
det går att återfinna målet med en sannolikhet runt 0.5. kommer, för ett lämpligt val
av parametern , då vara runt
och målfunktionen
, vilket kan
tolkas som att
mål följs för tillfället, vilket är rimligt eftersom mål 2 endast återfinns i hälften av fallen. är egentligen inte ett värde för upptäckssannolikheten, men
intuitivt kan det vara till en hjälp att tänka så för att lättare få förståelse för målfunktionen.
Designparameter används för att få önskat spaningsbeteende. I vissa fall vill man
söka efter mål och när väl ett mål har upptäckts så vill man följa det och inte spana
efter nya. Detta beteende premieras då är relativt stor. I andra spaningsuppdrag kan
det vara önskvärt att fortsätta spana efter nya mål istället för att hålla reda på de som
upptäckts. Detta beteende premieras då är relativt liten. Vill man ha en kompromiss
mellan att söka efter nya mål och uppdatera sig om kända mål kan man välja ett
däremellan.
Algoritmen för högnivåplaneraren grundar sig på ett resultat från optimal styrning där
man löst följande schemaläggningsproblem. Anta att jobb ska utföras i en sekvens
och att varje jobb tar i genomsnitt tiden
att utföra. Rent matematiskt görs ett exponentiellt antagande där sannolikheten för att vara klar med jobbet inom tiden beskrivs som
. Vidare antas att en vinst utdelas då jobb är färdigt. Det
visar sig att den förväntade vinsten vid tiden är som störst då jobben utförs i ordningen som bestäms av kvoten
. Det aktuella högnivåproblemet approximeras så
att detta resultat kan tillämpas. Jobben är antingen att söka efter nya mål eller att återfinna något av de kända målen. Att approximera sannolikheten för att (åter-)finna ett
mål med en exponentialfunktion är fullt rimligt. Slutligen representeras vinsten för att
hitta mål med
.
4.7.3

Resultat

I figur 41 visas en ögonblicksbild från en simulering där fordon i en dynamisk skyddszon övervakas. Den sanna positionen hos målen visas som gröna kryss. Målens position och hastighet skattas med ett partikelfilter, där varje ”partikel” kan ses som en
hypotes om var fordonet befinner sig. Alla partiklar bildar ett partikelmoln och koncentrationen av partiklar i en viss punkt anger alltså hur sannolikt det är att målet befinner sig just i den punkten. Partiklarna visas i figuren som blåa eller svarta områden,
där ett väl samlat partikelmoln innebär att målets position är väl känd, och vice versa.
Målen följer vägar som visas i en röd nyans, ljusa och mörka nyanser visar var den
förväntade sannolikheten för nya mål är liten respektive stor. Den aktuella positionen
för farkosten är en svart/grön prick och det aktuella synfältet projicerat på marken
visas som en grön fyrkant. Fem mål finns i det aktuella scenariot varav tre har blivit
upptäckta och ett mål är inom det aktuella synfältet.
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Figur 41. Ögonblicksbild av den dynamiska skyddszonen i en simulering i 2D (vänster) respektive 3D (höger).

a) Opportunistisk planering

b) Kompromiss planering

c) Konservativ planering
Figur 42. Resultatet från tre olika simuleringar med olika strategier hos planeraren.

Tre simuleringsexempel visas i figur 42 för att illustrera den föreslagna högnivåplaneraren. De tre exemplen använder sig av olika värden av parametern för att åstadkomma olika spaningsbeteende. I figuren visas hur den aktiva delfunktionen växlar
över tiden. Raden ”new target” är markerad då farkosten söker efter nya mål. Systemet
startar alltid med denna delfunktion då inga mål anses kända på förhand. Övriga rader
representerar de fem målen. Tiden då farkosten söker efter ett särskilt mål markeras
med svart färg. Tiden då målet upptäcks och följs markeras med grått.
a) Planeraren fokuserar på sökning efter okända mål. Inga direkta försök att återfinna kända mål görs. Dock återupptäcks målen, men det är ett resultat av
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sökningen och av att området är begränsat. Notera att alla fem målen upptäcks.
b) I detta fall försöker planeraren göra en lämplig kompromiss mellan att hitta
okända mål och återfinna gamla. Till en början spenderas alltså mest tid på att
leta efter okända mål, men allteftersom fler mål upptäcks så måste systemet
lägga mer och mer tid på att återfinna alla kända mål och det blir mindre och
mindre tid kvar till att söka efter nya mål. Fyra av de fem målen upptäcks i
detta fall.
c) I detta fall är planeraren väldigt konservativ och när väl ett mål har upptäckts
så följs detta mål. Upptäckter av nya mål sker under följningen och det kan då
hända att systemet växlar mål som den följer. Tre av de fem målen upptäcks i
detta fall.
Det beskrivna ramverket har även använts och utvärderats i experiment med en fast
monterad pan/tilt/zoom kamera (Axis 233D) och ett antal mobila robotar, vilket illustreras i figur 43. Vägnätverket skapades med hjälp av svart tejp på golvet vilket robotarna följer. Detektion-målföljning-planerings-kedjan implementerades med gott resultat. Bara associationssteget förenklades genom att varje robot hade ett identifikationsmönster monterat.

Figur 43. En ögonblicksbild från ett experiment. Axis-kameran (nere t.v) är monterad i taket. I
den aktuella kamerabilden från kameran (uppe t.v.) syns det röda målet, representerat av röda
partiklar i illustrationen uppe t.h. Det blåa målet har tidigare detekterats, men nu är osäkerheten
för dess position relativt stor, vilket illustreras med att de blåa partiklarna som spridit ut sig på
två vägar, eftersom filtret inte vet vilket vägval målet gjort. En extra kamera visar en översiktsbild av experimentuppställningen (nere t.h). Denna vy har enbart används för utvärderingsändamål.

4.7.4

Sammanfattning och slutsatser

Ett ramverk har föreslagits för att till exempel upprätthålla en dynamisk skyddszon
med hjälp av en eller flera samverkande sensorplattformar. Det föreslagna ramverket
använder tre delfunktioner och en högnivåplanerare för att lösa det kombinerade sökoch målföljningsproblemet på ett tillfredsställande sätt. Önskat spaningsbeteende,
antingen ett mer opportunistiskt sökbeteende, ett mer konservativt följningsbeteende
eller en lämplig kompromiss däremellan, kan fås genom att sätta en designparameter
på lämpligt sätt. Den föreslagna metoden är förvisso suboptimal, då den löder ett för-
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enklat problem, men det fullständiga problemet är mycket komplext att hantera vilket
gör approximationer oundvikliga. Dessutom är den föreslagna lösningen med tre olika
moder tilltalande ur ett användarperspektiv, då det är lättare att förstå systemets aktuella intention.
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5

Slutsatser och fortsatt arbete

Med de framtagna signalbehandlingsalgoritmerna kan vi idag på ett mycket bra sätt
detektera och följa både människor och fordon, från både plattformar i rörelse och vid
gruppering nattetid. En operatör som ska spana och övervaka ett område under en
längre tid blir ofta utmattad och uttråkad. Genom att stötta operatören med autonoma
funktioner uppnås en bra omvärldsuppfattning under en längre tid. Även om signalbehandlingsalgoritmerna är mycket bra idag är det viktigt att alltid ha en operatör i loopen för att avgöra om de upptäckta målen är fientliga eller ej.
I avsnitt 4.3.1 redovisas arbetet med samverkan mellan UAV och fordonsburet sensorsystem. De enskilda plattformarna har stor osäkerhet i avståndsinformationen till målet och täcker endast ett begränsat område. Genom att kombinera fordonsburna och
UAV-burna sensorerna har flera fördelar erhållits. En viktig fördel är att de samverkande sensorsystemen tillsammans kan ge en överblick över ett större område. Ett
fordonssystem har ofta problem att se bakom kullar, hus etc. och ett UAV-system har
ofta problem att se genom lövverket på träd, se in under tak etc. Genom att använda
flera sensorsystem som tittar från olika positioner erhålls en betydligt bättre omvärldsuppfattning.
Med samverkande system ökas även noggrannhet för målets skattade position, vilket
är mycket viktigt om man till exempel vill kunna bekämpa målet med ett precisionsvapen. Arbetet med samverkande sensorsystem har gett ett naturligt ramverk för att
kombinera information från flera sensorer/plattformar så att flera sensorsystem i framtiden lätt kan integreras i detta ramverk.
Målföljningen bidrar till undertryckning av falska målspår eftersom målföljningsalgoritmen har fysikaliskt baserade modeller för målets rörelse. Mätningar från ett mål
hålls samman av målföljaren i ett kontinuerligt målspår, vilket minskar risken för
sammanblandning av mål. Skattning av målspår över tiden möjliggör bekämpning av
rörliga mål eftersom målföljaren kan prediktera målets rörelse.
Att visualisera resultat från signalbehandlingen för en operatör på ett bra sätt är mycket viktigt. Detta är speciellt viktigt om autonom sensorstyrning används eftersom sökmönster som är optimala för signalbehandlingsalgoritmerna skiljer sig mycket från
sökmönster som är optimala för människor. Ett sätt är att visualisera signalbehandlingsresultat är på en mosaik av sensordata, vilket visas i avsnitt 4.2. Överlagring av
målspår på en mosaikbild ger en bättre överblick över området och är mycket bättre
för en operatör att titta på än en svepande bild, där man ofta behöver lägga mycket
energi för att känna igen var i världen man tittar istället för att analysera bildinnehållet.
Visualisering av extraherad information från flera sensorsystem har presenterats i avsnitt 4.3.1. I figur 44 visas ett exempel på visualisering av signalbehandling på data
från två UAV-system. Detekterade fordon illustreras med en rektangel vartefter UAVsystemen autonomt upptäcker fordonen. Färgen indikerar vilken klass fordonen har;
att blått betyder vän, rött betyder fiende, grönt betyder neutral och gult betyder okänd.
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Figur 44. Exempel på visualisering av signalbehandling. Detekterade fordon illustreras med en
rektangel. Färgen används för att bestämma om det är en vän, fiende neutral eller okänd. Den
högra bilden överst visar ett mått på hur mycket information som inhämtats, så att vitt betyder
att man har mycket information och svart betyder att man har lite information.

5.1

Fortsatt arbete

De framtagna signalbehandlingsalgoritmerna har redan idag mycket bra funktionalitet,
men utvecklingen inom området är mycket snabb.
Ett mycket viktigt arbete är att öka robusthet vid detektion och följning av delvis
skylda mål på långa avstånd, i dåligt väder, vid olika årstider etc. från både mark och
luftperspektiv. Idag behöver detektionsalgoritmen 6-7 pixlar i höjdled för att upptäcka
en människa, men detta kan troligen minskas vilket skulle möjliggöra detektion på
längre avstånd
Bildbehandling för att automatiskt känna igen intressanta regioner i IR-data såsom
skogsridåer, byggnader etc. där hot vanligen dyker upp har studerats i projektet. Arbetet har varit framgångsrikt, men fortsatt arbete behövs för att kunna känna igen fler
klasser som väg, buskar etc. Med denna funktionalitet kan spaningsmönster och algoritmer optimeras beroende på den aktuella bakgrunden.
Arbetet med positionsestimering har nyligen påbörjats, och kommer att fortsätta inom
projektet Intelligent Spaning, huvudsakligen med fokus på att utnyttja tidigare kända
landmärken. I resultaten som redovisas i avsnitt 4.6, utnyttjas observerade landmärken
endast för relativ positionering. Detta innebär att de används för att beräkna hur plattformen förflyttat sig från det att ett landmärke observeras för första gången till dess att
det observeras igen. Genom att även utnyttja landmärken, vilkas position är känd på
förhand (till exempel från kartor eller satellitbilder), kan positioneringsnoggrannheten
förbättras ytterligare. Arbetet planeras även att fortsätta med verkliga data. De simuleringar som gjorts, och framför allt det brus som adderats till navigationsdata, är inte
helt realistiska. Fortsatt verksamhet kommer därför att utnyttja data från verkliga system. Arbete kommer även att fortgå med experiment och algoritmutveckling för positionering av markfordon.
I takt med att detektioner, återigenkänningsalgoritmer och egenpositionering utvecklas
får målföljaren mer och bättre data att arbeta med, och behöver därför anpassas för att
bättre utnyttja tillgänglig informationen för bättre och robustare följning i besvärliga
situationer. Ett exempel på detta är mer sofistikerad användning av målattributinformation (t.ex. från återigenkänningsalgoritmen), vilket förväntas ge bättre prestanda
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i scenarior med många och dåligt separerade mål, ett annat är att bättre utnyttja geodata vilket kräver god kunskap om alla sensorplattformars egenposition för att vara
intressant.
Inom sensorstyrning har lovande resultat framkommit under projektets gång. På konceptuell nivå krävs mer arbete för få olika plattformar att effektivt sammarbeta mot ett
gemensamt mål samt för att på ett bra sätt införliva den information som arbetet med
scenanalys förväntas ge. Det kommer dessutom framöver vara viktigt att omsätta de
lovande resultaten till praktiskt tillämpliga lösningar baserade på resultat från resterande komponenter i signalbehandlingskedjan.
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