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Sammanfattning 
 
Stålindustrierna Sandvik, Sandviken och SSAB, Borlänge tillverkar billets (kvadratiska och 

långsmala stålämnen). Vid tillverkningen av billets förflyttas stålämnena stegvis i ugnen 

samtidigt som de hettas upp. När stålämnena når slutet av ugnen lyfts de ur av en extern 

maskin. För att tids- och energieffektivisera den sista etappen krävs positionsbestämning av 

ämnena då de når slutet av ugnen. Dessa aspekter är viktiga ur en ekonomisk såväl som 

miljövänlig synpunkt då induktiva ugnar använder en stor mängd energi. Tillämpningen är 

tänkt att användas av stålindustrin. 

 

UWB-radarns bredbandiga karakteristisk gör den till en lämplig ersättare till dagens sensorer 

som kräver håltagning i ugnens valv. Det breda frekvensspektrat hos en UWB-radar 

möjliggör ytmonterade enheter i kontrast till de konventionella sensorer som används idag. 

Underhållsstopp för rengöring av sensorhålen kan då undvikas. 

 

Arbetet började med teoretisk studie rörande UWB-teknik och radar i allmänhet. Därefter 

utformades testscenarion för att studera radarvågen under varierande förhållanden. Den 

radaruppställning som användes under testscenariorna var framåtspridande radar. De 

resulterande mätningarna signalbehandlades i Matlab. 

 

Resultatet visar att det är möjligt att detektera objekt av olika dimensioner och former på olika 

avstånd, med hjälp av UWB-radar. Denna metod fungerar även som ett passagelarm, vilken 

kan användas inom fler områden. 

   

Nyckelord: UWB-radar; PRBS; korskorrelation; penetrerande förmåga; 

detektionsförmåga; Hilberttransform; omvärmningsugn; stålämnen; referensmätning; 

målmätning  
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Abstract 
 
The steel industries Sandvik, Sandviken and SSAB, Borlänge, produces billets (quadratic, 

long steel units). Billets travelling through the furnace will heat up. At the end of the furnace, 

the billets will require precision measurements regarding its position, due to the extracting 

device. Sensors that are used today require an unobstructed view, which is achieved by holes 

in the furnace walls. Maintenance is needed in order to ensure that no impurities are clogging 

the holes. 

 

The goal with this thesis is to investigate whether it is possible to detect rectangular billets by 

using an UWB-radar system. The broadband characteristics of an UWB-unit makes it a 

suitable successor, as free sight is not a requirement. This will decrease downtown due to 

maintenance and optimize the time required for billets extraction. 

This involves economic and environmental aspects as well, due to lower energy consumption. 

 

This will be tested by collecting radar measurements for further signal processing. The used 

radar system is forward scattering radar. The work started with a theoretical study about 

UWB-technique and basics about radar. Thereafter test scenarios were designed to study how 

the radar wave is affected by changing environments. The resulting measurements were later 

signal processed in Matlab. 
 
This work shows that it is possible to detect billets with various dimensions, using UWB-

radar. The algorithm can also be used as a passage alarm, which can be used in other areas 

than furnaces. 

 

Keywords: UWB-radar; PRBS; cross-correlation; ability to penetrate; detection 

capability; Hilberttransform; furnaces; billets; reference measurement; target 

measurement  
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1 Inledning 

Stålverken Sandvik, Sandviken och SSAB, Borlänge använder sig av omvärmningsugnar vid 

uppvärmning av stålämnen. Dessa stålämnen förflyttas stegvis i ugnen med hjälp av 

stegbalkar. Varje steg består i att balkarna lyfter upp stålämnena, för dem framåt och slutligen 

sänker ned dem igen. För att möjliggöra energieffektivisering samt optimera tiden det krävs 

för uttagning av stålämne, vilka ur en ekonomisk aspekt är av vikt, krävs det att operatören 

hela tiden vet var i ugnen stålämnena befinner sig. När stålämnena når slutet av ugnen måste 

dessa ligga i rätt position för att en extern uttagare skall kunna avlägsna stålämnena från 

ugnen, se figur 1.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figur 1 Stålämne utanför omvärmningsugn [21]. 

 

För att detta skall lyckas krävs positionsbestämning av stålämnena i ugnen. I dagsläget utförs 

processen med hjälp av isotopsensorer eller med laser, vilka båda har sina nackdelar enligt: 

 

 Mätning med laser kan förvanskas av rökgaser, vilket medför att stålämnena avger  

ljus i samma frekvensområde som laserns. 

 

 Vid användning av isotopsensorer krävs särskild behandling av sensorerna, då dessa 

innehåller joniserande strålning. 

Utöver dessa nackdelar kräver båda metoderna fri sikt, vilket betyder att håltagning i ugnarnas 

valv krävs. Dessvärre blir dessa hål emellanåt igensatta, som medför återkommande 

underhållsstopp i form av rengöring. Behovet av alternativa lösningar för avstånds- och 

positionsbedömning inom industrin är således stort, och en innovativ lösning likt 

radarsensorer som använder sig av ultrabredband-teknik (UWB) kan då vara en valmöjlighet.  
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Detta kräver ingen håltagning i valvet eller väggarna, då apparaturen återfinns utanpå ugnen. 

Utrustning kan därmed bytas ut eller underhållas under drift. 

 

1.1 Mål 

Det huvudsakliga målet med detta examensarbete är att utveckla en algoritm för 

positionsbestämning av stålämnen med hjälp av UWB-radar. Delmålen för arbetet är att: 

 

 skapa ett larm som utlöses då ett objekt passerat en tidigare satt gräns, 

 undersöka vilket det maximala mätavståndet är för olika stora objekt, 

 ta reda på hur olika former på objekt påverkar mätningen,  

 undersöka hur nära två objekt kan ligga varandra och fortfarande särskilja dem, 

 se om skillnad finns i samma typ av mätning vid olika miljöer, 

 notera variationer av radarvågen då mätningar sker under en längre tid, 

 samt detektera förskjutning av vågen. 

 

1.2 Översikt 

Kapitel 2 

Beskriver allmän teori om radar. Där sedan fokus läggs på UWB-radar, vilken hör till för att 

få en adekvat förståelse för det UWB-radarsystem som använts i mätningarna för detta arbete. 

Matematisk teori och formler inkluderas också eftersom dessa använts vid signalbehandling 

och algoritmutveckling. 

  

Kapitel 3 

Behandlar förfarandet genom arbetet. Vilket b.la. innefattar uppställning av enheter som 

ingick i systemet och konfigurering av mjukvaran som använts.  

 

Kapitel 4 

Sammanfattade resultat presenteras för de mätningar som utförts. Mätningarna är ordnade i en 

sådan följd att den mätningen med högst prioritet är placerad högst upp, där sedan 

efterföljande mätningar har en lägre prioritet än ovanstående. 

 

Kapitel 5 

Kortfattat beskriver texten i diskussionen de viktigaste punkterna ifrån resultatet. 

 

Kapitel 6 

Främst diskuteras här tänkbara orsaker som kan ha påverkat resultaten. Slutligen benämns 

vidare forskning, detta för att en del tester kräver utförligare mätningar – för att kunna dra en 

slutsats. Det ges också förslag på andra sorts mätningar, vilka bygger på andra grunder än de 

mätningar som använts i detta arbete. 

 

 



Billy Thunberg, Kalle Kurttio Radardetektering av stålämnen med hjälp av UWB-radar 

3 

 

2 Teori 

Avsnittet inleds med allmän teori om radar och UWB. Där motiveras valet av radartyp för 

arbetets tester baserat på parametrar som radarmålyta. Detta övergår sedan till den 

matematiska teori som används vid signalbehandling av radarsignaler. 

2.1 Elektromagnetiska vågor 

En elektromagnetisk våg består av två komponenter, den ena komponenten är elektrisk och 

den andra är magnetisk. Dessa två komponenter är vågor som är fasförskjutna 90° gentemot 

varandra och utbredningsområdet för fri rymd. Vågens längd kan med hjälp av ekvation 1 

beräknas genom att dividera ljusets hastighet, vilken färdas i 299 792 458 m/s och betecknas 

med 𝑐, med signalens frekvens, 𝑓. En signal med frekvensen 2 GHz har våglängden 15 cm. 

 

 

 𝜆 =
𝑐

𝑓
, (1) 

 

 

2.2 Allmän teori om radar 

Radar är en förkortning och står för Radio Detection And Ranging och innefattar en teknik där 

radiovågor sänds ut mot ett objekt, varvid en del av den utskickade signalen reflekteras. Då 

sändare och mottagare oftast sitter relativt nära varandra går det att beräkna signalens flygtid, 

och därigenom avståndet till objektet. Den mottagna signalen är svagare än den skickade 

signalen och därav krävs förstärkning av insignalen. Genom att bearbeta och analysera den 

reflekterade signalen kan ytterligare information om objektet fås, såsom position och 

färdriktning – om objektet färdas mot eller från Radarenheten uppstår en viss skiftning av 

signalens frekvens, vilken benämns som Dopplereffekten. Detta fenomen kan nyttjas för att 

beräkna objektets färdriktning [1]. Flygtiden för den elektromagnetiska våg som radarn 

använder sig av går att beräkna med hjälp av 

   

 
𝐹 =

2𝐷

𝑐
, (2) 

 

där 𝐹 är flygtiden, 𝐷 är avståndet till mätobjektet och 𝑐 är ljusets hastighet. N.B. det dubbla 

avståndet, då signalen färdas fram och tillbaka [2]. 

 

De tre vanligaste typerna av radarenheter är monostatisk-, bistatisk- och framåtspridande 

radar. Den sistnämnda illustreras i figur 2. 

 
Figur 2 Uppställning för typen framåtspridande radar. 
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För att klassa ett radarsystem som framåtspridander radar (FSR) måste mätobjektet existera 

nära den linje som kan tänkas uppstå mellan sändare och mottagare (eller där vinkeln 𝛽 →
180°), se figur 2. Vissa skillnader finns mellan de olika uppställningarna. Ett FSR-system 

saknar avståndsupplösning och fungerar av självförklarande skäl endast inom ett snävt 

område, begränsad av en liten vinkel mellan sändare och mottagare. Trots detta finns fördelar 

i form av en markant ökning av objektets radarmålyta eller radartvärsnitt (RCS), vilket är ett 

mått på hur detekterbart ett föremål är med hjälp av radar [3]. 

Radarekvationen ger den reflekterade effekten och definieras som 

 

 
𝑃𝑟 =

𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟𝜎𝐹4𝜆2

(4𝜋)3𝑅4
, (3) 

 

där 

 𝑃𝑟 = mottagen effekt,  

 𝑃𝑡 = utsänd effekt, 

 𝐺𝑡 = förstärkning i sändare, 

 𝐺𝑟 = förstärkning i mottagare,  

 𝜎 = radarmålyta, 

 𝐹 = vågutbredningsfaktor, 

 𝜆 = signalens våglängd, 

 𝑅 = avstånd mellan radar och objekt 

 

Radarmålytan påverkas av flera parametrar, såsom; 

 objektets storlek i förhållande till våglängd, 

 mätobjektets material, 

 den elektromagnetiska polarisationen i förhållande till objektet. 

 

Radarsystemet i detta arbete är uppställt enligt FSR-principen, vilket innebär att sändar- och 

mottagarsensor placeras mittemot varandra med en viss längd emellan. Denna princip 

används då sannolikheten för att kunna upptäcka ett föremål ökar markant jämfört med andra 

uppställningar. 

 

2.3 Allmän teori om UWB 

I kontrast till konventionell, smalbandig radar använder ultrabredband (UWB)-enheter sig av 

ett brett frekvensspektrum. Skillnaderna illustreras i figur 3. 
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Figur 3 Effektspektrum för tre typer av kommunikationsprotokoll. 

 

Som en följd av UWB-teknikens breda spektrala innehåll erhålls flera möjliga 

användningsområden. Relativt låga frekvenser resulterar i en god penetrationsförmåga och de 

höga frekvenserna ger en god radarupplösning, vilket visar hur stora objekt som kan 

detekteras och hur väl två intilliggande kan särskiljas. Frekvensens påverkan på upplösning 

kan förklaras med hjälp av ekvation 1.  

 

2.3.1 Penetrerande förmåga 

I vissa fall saknas fri sikt för de elektromagnetiska vågorna att färdas till och från mätobjektet, 

när exempelvis en mätning sker genom en vägg, jord eller genom ett annat dielektriskt 

material. Radiovågens fysikaliska natur gör att signaler dämpas då utbredning sker i annat 

medium än vakuum. Högfrekventa signaler dämpas generellt sett mer än lågfrekventa. 

Således krävs relativt låga frekvenser för att uppnå en god penetrerande förmåga samtidigt 

som en stor bandbredd med höga frekvenser krävs för att uppnå en kvalitativ mätning med 

god upplösning [4, 5]. 

 

2.3.2 Definition och miljöpåverkan 

Definitionen av ultrabredband (UWB) säger att den relativa bandbredden (RB), vilken 

definieras som  

 

 
𝑅𝐵 =

𝐵

𝑓𝑐
, (4) 

 

bör anta ett värde större än 0,2 för att klassas som ett UWB-system. 

Bandbredden (B) divideras med centerfrekvensen, vilken definieras som 
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𝑓𝑐 =

(𝑓ö + 𝑓𝑢)

2
, (5) 

 

(𝑓ö är den övre gränsfrekvensen och 𝑓𝑢 är ett undre dito). Gränsfrekvenserna beräknas från 

den punkt där amplituden sjunkit med 10 𝑑𝐵, relativt den högsta amplituden. 

 

UWB använder sig att av ett brett frekvensspektrum (varierar ofta mellan 100 MHz-10 GHz) 

vilket gör att signalen sprider ut effekten över hela spektrumet. Resultatet blir extremt låga 

effekter för respektive frekvens. Det finns dock ett problem med att, UWB-enheters signaler 

ökar bakgrundsbruset hos smalbandiga enheter (den perfekta radar- eller radiostöraren eller 

”jammern” är en UWB-sändare). Av denna anledning finns direktiv för maximalt tillåtna 

effekter hos UWB-enheter som inte är licensierade, allt för att förhindra störningar hos 

befintlig, smalbandig kommunikationsapparatur [6]. 

Den låga strålningseffekten, som behandlats ovan, har även fler fördelar. Framför allt är den 

ofarlig för sin omgivning (människor i synnerhet), där den maximalt tillåtna spektrala 

effekttätheten är −41,3 𝑑𝐵𝑚/𝑀𝐻𝑧 [6, 7].  

 

Det finns tre huvudsakliga fysikaliska aspekter att ta hänsyn till när man talar om 

elektromagnetisk strålning: uppvärmning, joniserande effekter och nedbrytning av molekyler. 

Den mest relevanta i detta avseende anses vara uppvärmning, vilken kan beräknas med hjälp 

av 

 

 

𝑃𝑉 = 2𝜋 ∫ 𝑓𝜀

𝑓𝑢

𝑓1

(𝑓)𝐸𝑟𝑚𝑠
2 (𝑓)𝑑𝑓, (6) 

 

I ekvation 6 motsvarar 𝜀 den imaginära delen av permittivteten (en substans förmåga att lagra 

elektrisk energi i ett elektriskt fält), 𝐸 är det homogena elektriska fältet och 𝑓 är aktuell 

frekvens. Vid beräkning av den påverkan som ett UWB-system med bandbredden 7 GHz och 

högsta tillåtna strålningseffekten (−41,3 𝑑𝐵𝑚/𝑀𝐻𝑧) har på vatten, blir den resulterande 

effekten 8 µ𝑊/𝑘𝑔, vilket är ett lågt värde. För att sätta resultatet i kontrast till något allmänt 

känt, så är effekten tusen gånger lägre än strålningen hos en mobiltelefon. För vidare läsning 

rörande de två kvarvarande aspekterna vid elektromagnetisk strålning, se referens [6]. 

 

2.3.3 Pseudo-random binary sequence 

PRBS-kod är en sorts krypteringsteknik för överföring av information. Vad som verkar vara 

en slumpmässig brussignal kan egentligen vara en PRBS-kod, vilken följer en viss sekvens 

som upprepas över tid. Varje sekvens (cykel) kallas en chip och är en sorts kod. För att 

dekryptera signalen på mottagarsidan krävs en nyckel i form av samma sekvens. 

Observatören måste alltså vara bekant med hur sekvensen skapats. När sekvensen genereras 

på mottagarsidan används autokorrelation för att jämföra hur väl den mottagna signalen 

överensstämmer med den genererade [8]. Autokorrelation är sambandet mellan en signal och 

en fördröjd version av denna signal. Fördelar med PRBS-koder är att låg nivå på sidolober 

och hög kompressionsförmåga effektivt kan göras [9]. För PRBS-sekvens är just 

autokorrelationen väldigt bra, detta gör att två likartade signaler kan fas-synkroniseras.  
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Vilket till och med kan göras trots att en av dessa signaler är störd av brus. Fas-synkronisering 

innebär att signalers faser är relativt konstanta till varandra, alltså de relativa faserna kvarstår 

över varje period [10].  

 

En typ av PRBS-kod är den så kallade M-sekvensen, vilken också kallas maximum length 

sequence (MLS). System som använder sig av M-sekvens har i jämförelse med andra PRBS-

sekvenser en hög dataöverföringshastighet, hög tajmingstabilitet och tillgången till hög 

styrbarhet till en låg kostnad. Detta gör att ett UWB-system lämpar sig även väl utanför 

labbmiljö. Tack vare detta är system som använder sig av M-sekvens populära [11]. Utöver 

ovan nämnda fördelar gentemot övriga sekvenstyper så har M-sekvensen den kortaste 

autokorrelationsfunktionen. Detta innebär att spektrumkurvan är platt över en vid bandbredd 

[12]. Längden eller den så kallade kodsekvensen för en M-sekvens är 2𝑛 − 1, där n är antalet 

bitar som skiftregistret kan representera [8]. Resultat ifrån tidigare forskning påvisar att 

positionsbestämning av objekt väl kan göras med ett UWB-radar system som använder sig av 

M-sekvens. [13] 

 

  

2.3.4 Generering av UWB-signaler 

Figur 4 illustrerar generellt principen för ett UWB-system. Signalen skapas genom PRBS-

koden vilken sedan transmitteras från sändaren (Tx). En viss del av denna signal tas sedan 

emot av mottagaren (Rx). Den mottagna signalen korreleras och signalbehandlas, vilket 

resulterar i en radarsignal eller ett impulssvar. Vilken senare används vid analys för specifik 

mätning. Figur 5 visar på hur signalen ser ut innan behandling i Matlab. Figur 6 visar samma 

signal fast nu i frekvensdomän. Samplingshastigheten är 72 GHz. 

 

 
 

                Figur 4 Blockschema över ett UWB-system som använder sig av PRBS-kod [6]. 
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Figur 5 Inläst, obehandlad radarsignal. 

 
Figur 6 Inmatad signal i frekvensspektrum, samplingshastigheten är på 72GHz. 

 

 

2.3.5 Impulssvar och radarsignal 

I jämförelse med andra UWB-antenner så har Vivaldi UWB-antennen, se figur 10, en låg 

distorsion (förvrängning). Detta innebär låg signalspridning och antennringning (𝜏𝑟) [14].  En 

stor bidragande orsak till varför antennringning uppstår är p.g.a. de inre reflektioner som 

uppstår inuti antennen [15]. Antennringning leder till att signalen som ska skickas ut blir 

förvrängd. Om signalen analyseras före och efter att signalen blivit förvrängd, kan det ses att 

den förvrängda signalen har fått extra toppar. Dessa toppar är inte av någon nytta i de flesta 

fallen. Förloppet för antennringning motsvarar tiden det tar för omslutningskurvan |ℎ+(𝑡)| att 

sjunka ifrån startpunkten vilken är den topp med högst amplitud 𝑝(𝜃, ψ)  ned till en viss nedre 

gräns 𝛼 × 𝑝(𝜃, ψ), 𝛼 är en vinkel. Notera att symbolerna 𝑝(𝜃, ψ) står för polarisering 

respektive riktning. Omslutningskurvan påvisar hur spridning av energi för en antenn 

förändras över tid. Förloppet för 𝜏𝑟 ska vara så kort som möjligt. Antennringningsförloppet 

får bara vara några gånger längre än förloppet för omslutningskurvans FHWM 

(halvvärdesbredd). FWHM beskriver hur mycket de utskickade signalerna har blivit 

förvrängda. Förvrängningen motsvarar värdet på x-axeln mellan det högsta och det hälften så 

höga amplitud värdet. Ekvationen för FWHM (halvvärdesbredd) definieras av [16] 

 

 𝜏𝐹𝑊𝐻𝑀 = 𝑡1 | |ℎ+(𝑡1)|=𝑝/2 − 𝑡2|  𝑡1<𝑡2 ,|ℎ
+(𝑡2)|=𝑝/2 ns  (7) 

 

Mer ingående definieras högsta toppvärdet för omslutningskurvan över kortvarig tidsperiod 

av [14] 

 𝑝(𝜃, ψ) =  
𝑚𝑎𝑥

𝑡
|ℎ+(𝑡, 𝜃, ψ)| 

𝑚

𝑛𝑠
 

 
(8) 

 

 

Förloppet för antennringning definieras av [14] 

 

 𝜏𝑟=𝛼 = 𝑡1| ℎ+(𝑡1)=𝛼𝑝 − 𝑡2| 𝑡2<𝑡1∧ℎ+(𝑡2)=𝑝  𝑛𝑠   (9) 
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där ℎ+är impulssvaret, ℎ+definierar bara positiva värden ifrån x-axeln, som räknas ut med 

Hilberttransformen. Vid signalbehandling är Hilberttransformen användbar, där den 

exempelvis kan används för att analysera impulssvaret [17]. Figur 7 visar hur ett typiskt 

impulssvar ℎ(𝑡) för en Vivaldi UWB-antenn kan se ut. Den röda kurvan är 

omslutningskurvan. Den övre röda kurvan |ℎ+(𝑡)| representerar Hilberttransformen och den 

undre röda kurvan motsvarar Hilberttransformen av samma signal men är inverterad 

−|ℎ+(𝑡)|. Det är dessa kurvor |ℎ+(𝑡)| och −|ℎ+(𝑡)| som ger den så kallade 

omslutningskurvan.  

 

 
Figur 7 Impulssvar h(t) för en Vivaldi UWB-antenn med dess omslutningskurva inkluderad. 

 

2.4 Beräkningar 

2.4.1 Fouriertransform 

I tidsdomän kan det vara svårt att se vad en signal består av, den kan bestå av flera signaler 

med varierande frekvenser. Genom att använda sig av diskret Fouriertransform (DFT) kan 

representationen för varje sampel i tidsdomänen konverteras till frekvensdomänen. Efter 

beräknad transform har signalen då delats upp i mindre delkomponenter, vilket gör det lättare 

att analysera signalens uppbyggnad. I frekvensdomänen kan de olika samplens periodiciteter 

och amplitud jämföras med varandra. Nämnvärt är också att faltning som är en relativt 

komplicerad process i tidsdomän, blir lättare att utföra i frekvensdomänen [18]. En algoritm 

som används vid kalkylering av DFT i datorprogram är en den så kallade snabba 

Fouriertransformen (FFT).  

Algoritmen reducerar antalet beräkningar som behövs för N antal sampels ifrån 2𝑁2 till 

2𝑁 log 𝑁 [19]. Definitionen för diskret Fouriertransform är [18] 
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𝐹𝑁= ∑ 𝑓𝑘 × 𝑒−2𝜋𝑖𝑛𝑘/𝑁

𝑁−1

𝑘=0

, (10) 

där 𝑁 = antal sampel och 

𝑓𝑘 = specifikt värde för sampel 

2.4.2 Kors- & autokorrelation 

Korskorrelation är ett mått på hur väl två olika signaler matchar varandra. Resultatet återfinns 

på en skala mellan [−1, 1], där 1 visar att signalerna är identiska, -1 att signalerna är perfekt 

negativt matchade och 0 att de är helt olika varandra. 

 

Autokorrelation används för att jämföra en stokastisk (slumpmässig) signal med en 

tidsförskjuten version av sig självt. Verktyget lämpar sig för att finna återupprepande mönster 

i en signal likt PRBS-kod, vilken klassas som en stokastisk signal. Då radarsignaler består av 

en PRBS-kod lämpas autokorrelationen väl för detta ändamål.  

Den mottagna signalen bör till stor del återspegla den skickade signalen, dock förskjuten i tid. 

Förskjutningen kan hittas genom att finna toppen för korskorrelationen. Detta fungerar väl för 

UWB-radar system, vilket tidigare forskning visat [20]. 

Hur väl signalerna överensstämmer återges i en likadan skala som korskorrelationen, dvs. 

mellan [−1, 1]. Den diskreta korskorrelationen definieras enligt  

 

 
(𝑓 ⋆ 𝑔)(𝑛) = ∑ 𝑓(𝑚)𝑔(𝑚 + 𝑛)

∞

𝑚=−∞

 (11) 

 

där 𝑓 och 𝑔 är två olika signaler. Alternativet där 𝑔 är en tidsförskjuten version av 𝑓 ger den 

diskreta autokorrelationen.  

 

Korrelationsvektorns längd beror på de två signalernas längd enligt följande 

 

 𝑁 = (𝑎 + 𝑏) − 1, (12) 

 

Där 𝑎 respektive 𝑏 är signalernas längder. 

 

Utförs en korskorrelation på två vektorer bestående av tre element vardera, fås en resulterad 

vektor bestående av fem element, enligt ekvation 12. Detta kallas linjär faltning. 

 

Används istället den diskreta Fouriertransformen för att beräkna korrelationsvektorn, blir dess 

längd densamma som signalernas. Detta förutsätter två signaler av lika längd. 

Två signaler, x och y, används för beräkna korrelationsvektorn  

 

 
𝐾
→= 𝐹−1(𝐹(𝑥) ∙ 𝑦∗), (13) 

 

där 𝐹 är Fouriertransformen och 𝑦∗ är komplexkonjugatet till Fouriertransformen för 𝑦. 

2.4.3 Hilberttransform 

Signaler består i en reell och en imaginär del. Hilberttransformen transformerar 

deterministiska signaler till en signal med samma reella del, men med en 90° fasförskjuten 
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imaginärdel. Punkten 𝑢(𝑡) = 1 + 𝑜 ∙ 𝑖 kan ritas ut i enhetscirkeln (xy-planet) vid 

koordinaterna (1, 0). Utförs en Hilberttransform på funktionen 𝑢(𝑡) fasförskjuts funktionen 

med 90°, varför funktionen då ser ut på följande vis: 𝑢(𝑡) = 1 − 1 ∙ 𝑖, vilket motsvarar 

koordinaterna (1, -1). En rotation med ett kvarts varv sker således medsols, med enhetscirkeln 

som utgångspunkt. 

En sinusvåg skulle således fasförskjutas 90° och uppenbara sig som en cosinusvåg. 

Detta faktum går att tillämpa för att jämföra två olika signaler, där ekvationerna för respektive 

signal beräknas enligt följande 

 

 
𝐻 = √(𝑟𝑒(𝑢2) + 𝑖𝑚(𝐻(𝑢)2)) (14) 

 

Här motsvarar 𝑟𝑒 samt 𝑖𝑚 de reella och imaginära delarna av signalen 𝑢, där 𝐻 är 

Hilberttransformen av signalen 𝑢. Utförs denna beräkning på två olika signaler, vilka sedan 

ritas ut i Matlab eller liknande, kan skillnader i fas såsom amplitud urskiljas på ett tämligen 

pratiskt sätt. 

2.4.4 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen beskriver en talseries avvikelse från dess medelvärde och definieras enligt 

 

𝜎 = √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − µ)2

𝑁

𝑖=1

, 

 

(15) 

 

där N är antalet mätvärden och µ är talseriens medelvärde. 

2.4.5 Pearson algoritm 

Ett sätt att minska påverkan ifrån godtyckliga spikar, är att använda sig av Pearson 

algoritmen. Den tar hänsyn till hela energierna för korskorrelationen mellan två vektorer; 

kovariansen mellan två variabler och sedan dividerat med produkten av deras 

standardstandardavvikelse. Ekvationen för Pearson algoritmen blir  

 
 

 

𝜌𝑋,𝑌 =
𝑘(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
, (16) 

 

k = kovariansen och 

𝜎𝑋 = standardavvikelsen. 

2.4.6  Interpolation 

För att jämna ut en kurva 𝑓(𝑥) med diskreta nivåer kan interpolering användas. Det finns 

flera typer av interpoleringsmetoder. Den centrala typen i detta arbete är 

polynominterpolation, vilken går ut på att finna ett polynom 𝑝(𝑥) som på ett tillfredsställande 

sätt approximerar 𝑓(𝑥). För att finna 𝑝(𝑥) användes Matlab. 



Billy Thunberg, Kalle Kurttio Radardetektering av stålämnen med hjälp av UWB-radar 

12 

 

2.4.7 Förskjutning av radiovåg 

Det kan vara svårt att detektera små objekt (storlek i relation till avståndet). Om 

målmätningen inte ger en tillräckligt stor differens gentemot referensmätningen finns ingen 

möjlighet att detektera någon förändring i omgivningen (förflyttning av mätobjekt). Detta kan 

förklaras med hjälp av trigonometriska samband, vilket i detta fall är med hjälp av Pythagoras 

sats 

 𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2 (17) 

 

I detta exempel är avståndet mellan sensorerna 5 m, se figur 8 

 

 
Figur 8 Tillämpning av Pythagoras sats. 

 

I figur 8 kan den elektromagnetiska vågen inte färdas rakt mellan sändare (TX) och mottagare 

(RX), därför måste den ta sig runt mätobjektet. Den nya, längre sträckan kan beräknas genom 

att multiplicera hypotenusan med en faktor två. I fallet ovan blir således de två kateterna 2,5 

respektive 0,05 m. Beräknas hypotenusan enligt Pythagoras sats (ekvation 17) fås halva färd-

längden. En dubblering av resultatet från ekvation 13 ger den färdlängd som radarvågen måste 

färdas runt mätobjektet. Den nya beräknade sträckan (5,001 m) kan jämföras med de fem m 

som radiovågen annars måste färdas. Med hjälp av differensen och det faktum att 

radarvågorna färdas i ljusets hastighet, kan tidsfördröjningen beräknas. Notera att detta endast 

är en matematisk modell vilken används för att förenkla och approximera ett annars komplext 

problem. 
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3 Metod och materiel 

 
Figur 9 Förfarande genom arbetet. 

 

Experimenten kommer att utföras i två olika miljöer, den ena kontorsmiljö och den andra i en 

lokal som efterliknar ugnsmiljön. 

 

 

 

3.1 Materiel och uppställning 

I projektet har ett UWB-radarsystem från Radarbolaget använts. Det består av en radarenhet 

och två antenner, vilka är placerade i särskilda antennhus. Figur 10 visar ett exempel på en 

UWB-antenn, modellen är av typen Vivaldi. 
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Figur 10 Vivaldi UWB-antenn. 

Figur 11 visar ett exempel på uppställningen av sensorerna för radarsystemet. Transportören 

mellan sensorerna används för att flytta ett objekt med hög noggrannhet (±0,5 mm), 

transportören benämns hädanefter som EVK. Radarsystemet har en signalgenerator som 

skapar M-sekvensen och skickar den genom en fiberkabel som är kopplad till sändarantennen 

via en fiber-till-SMA-omvandlare. Mottagarantennen är direkt kopplad med SMA-kabel 

(SubMiniature version A) till signalgeneratorn. 

 

 

 
 

              Figur 11 Illustration över placering av radarenheterna för kontorsmiljö – sändare respektive mottagare. 

 

 

 

 

 



Billy Thunberg, Kalle Kurttio Radardetektering av stålämnen med hjälp av UWB-radar 

15 

 

 

Figur 12 illustrerar samma typ av uppkoppling som innan beskrivits för figur 11, skillnaden 

återfinns i den omgivande miljön. Detta för att försöka återskapa den omgivandes miljö som 

återfinns kring omvärmningsugnarna på stålverken, se figur 1. Här kan även ett stålämne ses. 

 

 

 
Figur 12 Illustration över placering av radarenhet för ugnsmodell – mottagare [21]. 

 

3.2 Generellt om testerna 

En testbana utformades i inomhusmiljö, mer specifikt kontorsmiljö. Syftet var att studera 

skillnaden mellan de ideala förhållandena i en inomhusmiljö medför, se figur 11, jämfört med 

ugnsmiljö, se figur 12. Ugnsmiljön bestod av ett underlag av tegelstenar som hade en areal på 

5x2 m. EVKn placeras mitt emellan och vinkelrätt mot sensorerna och används för att 

förflytta stålämnet från sidan av mätbanan in mot mittlinjen, se figur 13. Den totala 

förflyttningen i sidled är 650 mm, om inget annat nämns. EVKn styrs med hjälp av samma 

mjukvara som radarmätningarna sker genom, vilket möjliggör en sekvenskörning av 

förflyttning och mätningar.  

 

 
Figur 13 Illustration av mätobjektets placering på transportören (sett ovanifrån), vilken placeras mitt emellan 

sensorerna. 
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Först genomfördes en mätning utan objekt, en så kallad referensmätning. Därefter 

genomfördes succesiva mätningar med en förflyttning i sidled om (5 mm), så kallade 

målmätningar. Värdena från varje målmätning jämförs slutligen med referensmätningen för 

att erhålla den skillnad som objektets nya position innebär för radarmätningen. 

För att eliminera eventuella svajningar hos mätobjektet så stod objektet still i fem sekunder. 

För att öka mätnoggrannheten så medelvärdesbildades mätningarna i serier av fem. Vissa 

tester har utförts manuellt, där förflyttning av mätobjekt skett för hand. I dessa fall beskrivs 

detta vid aktuell mätning. 

 

3.3 Känslighet i sidled 

Sändare och mottagare placeras på varierande avstånd (5-15 m) ifrån varandra. Mitt emellan 

dessa, på halva avståndet mellan sensorerna, placeras EVKn.  

 

 
Figur 14 Illustration av mätning av liggande stålämne på 10 m, där det är placerat på mittlinjen. 

 

Först genomfördes en referensmätning utan objekt. Därefter genomfördes målmätningen med 

mätobjektet placerat på EVKn, se figur 14. EVKn stod mitt emellan sensorerna. Målobjektet 

förflyttades sedan successivt i steg om 5 mm från sidan av banan in mot mittlinjen. 

Den totala förflyttningen i sidled var 650 mm. Efter varje förflyttning genomförs en ny 

målmätning.  

 

Både stående och liggande stålämnen förekommer i testerna. Det ståendet stålämnet går att se 

i figur 15. Jämför med figur 14. De båda figurerna är endast tänkt att användas i beskrivande 

syfte, varför de olika avstånden sensorerna emellan går att bortse från. 
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Figur 15 Illustration av mätning av stålämne på 15 m, med ämnet placerat på mittlinjen i stående riktning. 

 

3.4 Avståndsbegränsning 

Radarsystemets detektionsförmåga påverkas starkt av två faktorer. Dessa är avståndet mellan 

antennparen och dimensionerna på objekten. För att undersöka detta bestämdes det att 

mätningar skulle utföras mellan 5 m och 15 m. Kvadratiska objekt med dimensionerna 

190x190, 268,7x268,7 och 380x380 mm användes, de bestod av folieinlindade kartongbitar. 

De större objektens area valdes till två respektive fyra gånger stålämnets sidoareor (190x190 

mm), se figur 16. 

 

 
Figur 16 Tre olika dimensioner och areor på de folieinlindade kartongbitarna. 

Syftet med att ha olika stora objekt var att finna ett samband för målarean och signalstyrkan 

vid ett visst avstånd.  
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Testet bestod specifikt av följande antal steg: 

 

1. Referensmätning gjordes vid 5 m med bara ställningen, tillverkad av papp, vilken 

objektet senare placerades på.  

2. Sekventiella mätningar utfördes, där de tre objekten mättes en i taget (minst först, 

störst sist). 

3. Successiva målmätningar gjordes sedan på samma sätt medan avståndet mellan 

sensorerna (L) ökades. Den relativa längden för sändar- och mottagarsensor (H) till 

objektet var alltid densamma. Det som förflyttades var ställningen i mitten mellan 

sensorerna och sändarsensorn. Den totala längden mellan sensorparen ökades stegvis 

med längden 500 mm. 

 
Figur 17 Illustration av parametrarna L och H, där L ändrades och H var statiskt under datainsamlingen. 

 
Figur 18 Flödesschema för avstånds- kontra storleksmätning kod. 
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3.5 Mätning med runt föremål 

Mätning för runt föremål, se figur 19, går till på samma sätt som innan beskrivits i 3.3 

känslighet i sidled. Syftet med att ha ett runt föremål var att se hur bra detekterbarheten är för 

olika former på objekten. 

 
Figur 19 Illustration av mätning med runt föremål på 5 m avstånd mellan antennparen. 

3.6 Mätningar i ugnsmodell 

För mätningar i ugnsmodell valdes avståndet till 5 m mellan sensorparen, objekten placerades 

i mitten dvs. vid 2,5 m ifrån varje sensor. Sensorparen placerades 200 mm ovan betonggolvet. 

Framför sensorerna fanns en 300 mm tjock tegelstensvägg, denna är radarvågen tvungen att 

penetrera. Tre kvadratiska objekt med storlekarna 190x190 mm, 267,8x267,8 mm och 

380x380 mm användes vid varje mätning. Figur 13 illustrerar hur objekten transporterades 

med hjälp av EVKn. Förflyttningen började längst bort, relativt mittlinjen, och förflyttades 

sedan 5 mm i taget. Slutpositionen var mittemellan sensorparen. Förflyttning och mätning 

gjordes för ett objekt i taget. 

 

 

3.7 Minimalt avstånd mellan två stålämnen 

 

Ett test genomfördes med två likadana objekt, vilka hade dimensionen 190x190 mm. 

Avståndet A var till en början 480 mm, se figur 20. För verklig uppställning se figur 29 i 

bilaga. Målmätning skedde efter förflyttning för hand om 5 mm för de båda objekten, dvs. A 

minskade med 10 mm per mätning. Detta skedde successivt tills objekten stod kant i kant med 

varandra, dvs. 𝐴 = 0.  
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Figur 20 Test av upplösning då avståndet A succesivt minskas. 

 

3.8 Robusthet/felmarginal 

Först genomförs en mätning över en helg, där testet startar 16.00 på fredag eftermiddag och 

avslutas följande måndag klockan 10.00. Intervallet mellan varje mätning är 60 sekunder, 

varför det totala antalet mätningar uppgår till 66 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∙ 60 𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
3960 𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟. Under dessa 66 timmar som testet pågår får inget på testbanan flyttas eller 

modifieras. 

 

 

3.9 Algoritmutveckling 

3.9.1 Allmänt 

Den skickade och mottagna PRBS-sekvensen korreleras, varvid en korrelationskurva enligt 

figur 21 erhålls. Då endast den inrutade delen av korrelationskurvan  är relevant i detta fall, 

plockas dessa värden ut. Den nya, kortare sekvensen motsvaras av en 200 lång vektor vilken 

är den signal vilket detta arbete bygger på.  

Härmed kortas varje PRBS-sekvens ned till korrelerade delsekvenser som benämns som 

mätningar. 

 

 
Figur 21 Korrelerad radarsignal. 
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3.9.2 Korrelationstopp 

Korskorrelation utförs mellan referensmätning och alla målmätningar enligt ekvation 13. 

Figur 22 visar ett exempel på två kurvor, autokorrelationen och en korskorrelation. Detta 

utförs för alla målmätningar. Det största värdet i den resulterande vektorn 
𝐾
→, vilka finns 

inrutade i figur 22, sparas i vektorn 
𝑀
→. Detta upprepas för varje målmätning. Antalet 

korrelationer och längden för 
𝑀
→ uppgår således till antal målmätningar, plus en extra 

beräkning. Detta då referensmätningen jämförs gentemot sig själv (autokorrelation). 

 

Vektorn 
𝑀
→ normeras slutligen till autokorrelationens maxvärde. Teoretiskt bör alla 

korskorrelationernas maximumvärden återfinnas i intervallet [1 ≥ 𝑝 ≥ −1]. 
 

 

 
Figur 22 Autokorrelation för referensmätning och korskorrelation för referensmätning och en målmätning. 

Maxvärden återfinns inom röd rektangel. 

Den normerade vektorn ritas nu ut med en skalad version av x-axeln, vilken överensstämmer 

med avståndet från mittpunkten mellan sensorerna. Således erhålls en kurva som varierar 

beroende på objekt och dess avstånd till sensorernas mittlinje.  

 

3.9.3 Detektion 

Detektionsalgoritmen jämför de maxamplituder som erhålls från korrelationstopparna (
𝑀
→) 

med ett tröskelvärde. Larmet utlöser således om en av topparna skiljer sig för mycket från den 

normerade startpunkten. Tröskelvärdet anges i procent. 

 

Endast en nedre gräns utlöser det primära larmet, då detta indikerar en dämpning av 

signalstyrkan. En ökning av densamma tyder på reflektion av objekt i närheten av mätbanan. 
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Med detta i åtanke konstruerades ett förlarm, vilket ger en notis ifall ett objekt finns i närheten 

och är påväg att korsa mittlinjen. Därför krävs både ett övre och undre tröskelvärde. 

 

Vid mätningar över en längre tid kan amplitudavvikelser hos korrelationernas maxima uppstå, 

varför en felmarginal tas i beaktande. Detta krävs för att förhindra falsklarm på grund av 

störningar i mätsystemet. 

Figur 23 visar ett flödesschema för detektionsalgoritmen som bygger på ovanstående 

korrelationstoppar. 

 

 
Figur 23 Flödesschema för detektionsalgoritm. 

 

3.9.4 Förskjutning 

Genom att jämföra var i vektorn 
𝐾
→ (se ekvation 13) som det största korrelationsvärdet 

infinner sig, går det att se hur stor förskjutning som krävs för att uppnå den bästa 

korrelationen. Denna förskjutning beräknas för varje mätning och sparas undan i en vektor 
𝐹
→ 

för att slutligen ritas ut i skalad form så att varje förskjutning motsvarar 4,161 mm. Detta gör 

att en lättöverskådlig bild över avståndsförskjutningen erhålls. De enskilda mätningarna 

består i 200 sampel vilka delas upp i grupper om 18 (en bin). 

 

Avståndet mellan varje sampel motsvaras av 

 

 74,9

18
= 4,161 𝑚𝑚, (18) 

 

där talet 18 kommer sig av de bins som grupper om 18 sampel ingår i. Varje bin varar över en 

tid motsvarande 250 ps, eller en sträcka på 74,9 mm. Detta gör att varje sampel (18 stycken 

per bin) motsvaras av ekvation 18. 
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För att undvika en hackig kurva, används interpolering med hjälp av sjätte gradens polynom. 

Se avsnitt 2.4.6. 

 

3.9.5 Robusthet 

Korskorrelationen mellan referensmätningen och varje påföljande mätning beräknas enligt 

ekvation 11. Den största amplituden i den resulterande korrelationsvektorn sparas för varje 

jämförelse, vilken sedan normaliseras kring den största amplitudnivån som uppstod när 

referensmätningen korrelerades med sig självt. Detta medför att varje sparat amplitudvärde 

divideras med den maximala amplituden av autokorrelationen. 

Resultatet ger en kurva vilken framför allt handlar om en förändring i amplitud, vilken 

benämns som felmarginal. Varje mätning utfördes endast en gång, då ingen 

medelvärdesbildning används. 

 

Felmarginalen är differensen mellan referensmätningens och berörd mätnings maximum och 

beskriver hur stabilt systemet är över tid. Används en metod där korrelationernas maxima 

utgör fundamentet för detektionsalgoritmen bör avvikelser hos dessa toppar undersökas. Detta 

bör finnas tillgängligt för att ta hänsyn till störningar i mätsystemet och i vid vidare 

utveckling också för att kompensera för dessa skillnader för att undvika felaktig detektion. 
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4 Resultat 

4.1 Detektion av stålämnen 

4.1.1 Känslighet i sidled 

Vid förflyttning av ett stående stålämne erhölls kurvan i figur 24, vilken tydligt visar hur den 

maximala amplituden från korrelationen varierar beroende på objektets avstånd från 

mittpunkten på testbanan. Objektet står mitt mittemellan sensorerna vid värdet 0 på x-axeln. 

 
Figur 24 Variation av korskorrelationens maxamplitud vid förflyttning av stålämne. 

Vid avståndet 270 mm sker en ökning av amplituden, då ämnet först placeras på EVKn. Detta 

är ett fenomen som bör bero på att radarvågen reflekteras mot stålämnet vid sidan av 

testbanan och vidare till mottagaren. Alla värden > 1 är således endast en produkt av 

reflektioner, vilka kan användas för att konstruera ett förlarm vars uppgift består i att ge en 

förvarning ifall ett objekt närmar sig sensorerna.  

4.1.2 Positionsbestämning 

Då det lägsta värdet i figur 24 uppstår, befinner sig stålämnets kant inom radarns synfält. 

Genom att beräkna avståndsskillnaden då objektet finns placerat på mittlinjen (0 mm) och då 

det lägsta värdet uppstår (75 mm), kan stålämnets position beräknas. Tas stålämnets 

dimension (190x190 mm) i beaktande, hamnar stålämnets kant 20 mm på endera sida 

(beroende på vilket håll ämnets färdas åt) av mätbanans mittlinje. Allt genom att förflytta 

ämnet till den punkt då det lägsta värdet uppstod i figur 24 och slutligen subtrahera halva 

stålämnets sidodimension (95 mm). 
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4.1.3 Mätning med runt föremål 

Maxtopparna för det folieinklädda rund pappröret återfinns i figur 25. Resultatet ifrån figur 25 

påvisar att skillnaden blir marginell gentemot resultat för stående stålämnet. När de båda 

objekten, stående stålämne och det folieinklädda runda pappröret, står mittemellan sensorerna 

är maxtoppen för det runda objektet ca 5,8 % än maxtoppen för stående stålämnet. 

Maxtopparna för det folieinklädda runda pappröret återfinns i figur 25. 

 

 
Figur 25 Variation av korskorrelationens maxamplitud vid förflyttning av runt föremål. 

 

4.2 Avstånd kontra storlek 

Hur målsignalen ändras utifrån vilken area objekten har, och samt vilket avstånd de har till 

antennerna kan ses i figur 27. Första förflyttningen leder till att avståndet är 5,5 m mellan 

sensorparen. Signalen fås ut genom att ta differensen mellan en mätning av kvadratiskt objekt 

och referenssignal, sistnämnda tas för att få bort påverkan ifrån ställningen som objekten står 

på och samt för att den spatiala överblicken mellan sensorparen blir annorlunda var gång 

avståndet mellan sensorparen ändras.  

 

I figuren kan det ses att större area innebär högre amplitud. Detta beror på att en mindre del av 

radiovågens ursprungliga energi når fram till objektet och reflekteras tillbaka till mottagaren, 

vilket gör att differensen blir större. Desto längre avståndet blir desto mindre påverkan ifrån 

arean. Påverkan ifrån de tre objekten kan fortfarande ses efter 15 m.  
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Notera den spridning av radarvågen som illustreras i figur 26. Dessa vågor reflekteras på de 

träbalkar som står på sidan av mätbanan och vidare till mottagaren. Figur 33 visar dessa 

balkar som troligtvis orsakar detta vars påverkan gör att amplituden sjunker och en viss 

förlust av linjäritet fås. Detta kan ses när en förflyttning på ca 2,4 m har gjorts för varje 

objekt. 

 

 
Figur 26 FSR-uppställningen av radarenheterna, vilken används för alla mätningar. 

 

 

 
 

Figur 27 Avståndsmätning för tre olika objekt. Amplituden är differensen mellan målmätning och referensmätning. 
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4.3 Mätningar i ugnsmodell 

Figur 28 visar hur den maximala amplituden från korrelationen varierar beroende på 

objektens avstånd i sidled från mittpunkten på testbanan, se figur 13. En fyrdubbling av arean, 

i relativitet till 190x190 mm, innebär att nästan all energi reflekteras tillbaka mot 

sändarantennen. Detta kan ses vid punkten noll. 

 

 

 
Figur 28 Variation av korskorrelationens maxamplitud vid förflyttning av olika objekt för miljö i ugnsmodell. 

4.4 Avståndsmätning mellan två likadana objekt 

Förflyttning av två likadana objekt mot varandra gav kurva enligt figur 29. Vid 38 cm kan det 

ses hur kurvan tappar linjäritet och amplitud. Vid ca 5 - 10 cm ökar kurvans amplitud. Längst 

ut i höger kant står objekten kant i kant med varandra. 

 

Hackigheten kan till en viss del kunna förklaras av att förflyttningarna av objekten gjordes för 

hand. Pearsons algoritm användes p.g.a. att grafen då blev tydligare. Kurvan innehöll annars 

till synes godtyckliga toppar, dvs. som att brus lagts på.  
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Figur 29 Variation av Pearson-korrelationens maxamplitud vid förflyttning av två likadana objekt. 

4.5 Felmarginal 

Mätningen utfördes under 66 timmar. Skillnaden mellan mätningarna resulterade i en 

maximal avvikelse på 3,4 %, se figur 30. Detta inträffade efter 65 timmars mätning. Det är 

noterbart att avvikelsen tycks öka med tiden. 

Standardavvikelsen under perioden var 0,5682 %, vilket motsvaras av 1,5𝜎 < 𝑥 < 2𝜎. 

Konfidensintervallet uppgår till 99,4318 %. 
 

 
Figur 30 Amplitudskillnader vid mätning över 66 timmar. 
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Avvikelsemätningar utfördes under 66 timmar. Notera att amplitudnivåerna är normaliserade 

relativt autokorrelationens maximala amplitud. 

 

Som ett resultat av den felmarginal som kan erhållas vid mätning av korrelationernas 

maxtoppar krävs en modifiering av användaren satt värde för att förhindra falsklarm, vilken är 

3,4 %. 

 

4.6 Längdförskjutning 

Genom att tillämpa den förenklade matematiska modellen från figur 8 med tillhörande 

ekvation 17 kan en intuitiv förståelse för radarvågens ökade färdsträcka (eller längre flygtid) 

då den passerar ett föremål fås. Används istället korrelation, vilket här är fallet, kan skillnaden 

av flygtid beräknas genom att kombinera ekvation 18 med förskjutningen i sidleds för att 

uppnå den bästa korrelationen signalerna emellan. I figur 31 visas den längdskillnad som den 

elektromagnetiska vågen måste färdas när ett föremål närmar sig mittlinjen av mätbanan. Den 

första mätningen motsvaras av referensmätningen varefter efterföljande mätningar består i 

ämnets vandring mot mittpunkten. När ämnet börjar närma sig sensorerna ökar avståndet som 

vågen måste färdas, vilken redovisas som en avvikelse från referensmätningens 

transmissionsavstånd. Den största positiva avvikelsen är således 11,8 mm. Detta sker då 

stålämnet står mitt för sensorerna. Noterbart är den minskade färdsträckan som återfinns i 

intervallet [270, 85]. Detta beror på radiovågornas reflektion på mätobjektet, vilka påverkar 

den slutliga korrelationen, vilket som tidigare nämnts är bortom detta kandidatarbete att 

förklara mer ingående. 

 
Figur 31 Förskjutning av radarvåg i förhållande till referens. 
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5 Slutsats 

Arbetet visar att det är möjligt att detektera stålämnen med hjälp av UWB-radar och tillämpad 

signalbehandling, korskorrelation och dess maxvärden. Detta är beprövat upp till 15 m i 

kontorsmiljö. Det är också möjligt att detektera stålämnen i en miljö som liknar en 

omvärmningsugn. Formen på mätobjekten har mindre eller ingen påverkan, vilket däremot 

objektens areor har. Dessa areor påverkar radarvågens färdsträcka, vilket också är mätbart. 

 

Mätning mellan två objekt kan göras så länge avståndet dem emellan inte understiger 38 cm. 

 

Drift existerar i systemet. Skillnaden mellan mätningarna resulterade i en maximal avvikelse 

på 3,4 %. Konfidensintervallet är 99,4318 %. 
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6 Diskussion 

Mätningen med stående stålämne och det runda folieklädda röret påvisar att formen på ett 

objekt inte har någon större påverkan, så länge objekten är av samma area. En viss skillnad 

finns mellan objekten, vilket kan ses i figurerna 24 och 25. Stålämnet har en amplitud på ca 

0,5 och det runda föremålet 0,55. Vilket innebär att stålämnet är svårare att upptäcka, 

eftersom en högre amplitud innebär att differensen är större mellan målmätning och referens.  

 

Gemensamt för de tre objekten som användes i avstånds- och storleksmätningen är att de 

representativa kurvorna (se figur 27) tappar en del av sin linjäritet och amplitud redan vid ca 7 

m. Vid det avståndet står sändaren mellan två träbalkar. Den korrelerade radarsignalen 

påverkas av reflektioner som träbalkarna ger upphov till. Alla tre objekten visar samma 

beteende i deras respektive kurvor därav slutsatsen att balkarna har en viss påverkan. 

En vidare undersökning av radarsystemets detektionsförmåga av objekt på längre avstånd än 

15 m bör göras.  

 

Mätningar utförda i ugnsmodell visar att radarsystemet fungerar väl även där. Mätningarna 

gav snarlika resultat som för kontorsmiljö, samma mätmetod och objekt användes. De spikar 

som återfinns i kurvorna (se figur 28) kan bero på brus från radarsystemet eller externa källor. 

 

Det minimala avståndet mellan två objekt får inte vara mindre än 38 cm. Vid kortare avstånd 

mätobjekten emellan går det inte att garantera att endast ett objekt mäts. Detta beror på att 

samma amplitudvärde antas både då objekten står kant i kant med varandra och då objekten 

står 17 cm ifrån varandra. Radarn kan således inte göra skillnad på antalet mätobjekt. 

För att säkerställa detektion av endast ett stålämne i taget valdes 38 cm som det minimala 

avståndet, precis innan kurvan (se figur 29) påvisar hackighet. 

 

Vid mätning över 66 timmar påvisades en avvikelse på 3,4 %. Detta skulle kunna b.la. 

förklaras genom temperaturskillnader i miljön, som i sin tur påverkat komponenterna. 

Ytterligare en aspekt är det faktum att ingen medelvärdesbildning gjordes. 

Temperaturförändringar i den omgivande miljön går således att se i figur 30. Noterbart är att 

kurvan successivt ökar under mätperioden. Vidare undersökning bör göras där mätning sker 

under än längre tid. De tre spikarna på i slutet av mätperioden skedde då människor började 

anlända till arbetsplatsen och byggnadens luftgenomströmning ändrades. De tre enskilda 

topparna kan indikera vinddrag från ytterdörren, då utrustningen fanns placerad i närheten av 

denna (vindraget kylde ned mätinstrumenten). 

 

Andra tänkbara störkällor är GSM-nätet, Wifi och Bluetooth då de sänder inom samma 

frekvensband. Vid olika tidpunkter befinner sig olika antal människor i byggnaden. Desto fler 

människor som befinner sig på arbetsplatsen, desto troligare är det att aktiviteten ifrån GSM, 

Wifi och Blutetooth ökar. Om då miljön ska vara så ”ren” som möjligt bör dessa störningar 

vara konstanta över tid. 

För att avgöra om sådana störkällor påverkar bör vidare undersökning göras då byggnaden 

står tom och nämnd utrustning är avstängd. 

 

Skillnader hos radarvågens färdsträcka går att mäta då ett stålämne passerar mittlinjen, se 

figur 31. Detta faktum skulle kunna användas för att approximera objektets storlek. 

Vid faskorrelation bör speciellt beaktande till antennringning tas, då antennringning ger 

tämligen påtagligt brus. Visserligen är det inte bara antennringningar som ger upphov till brus 
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och genererar de toppar som uppstår efter den högsta toppen. Denna högsta topp har tagits i 

speciellt beaktande vid beräkning av auto- och korskorrelation. 

För att undvika att brus (de toppar vilka är produkter av antennringningen) tas med i signalen 

kortades den ned. Detta valdes godtyckligt till ett värde om 200 sampels, varvid den primära 

toppen erhölls. 

 

Utöver ovan nämnda störningskällor, kan kurvor med plötsliga spikar, t.ex. kurvan i figur 25 

(jämför med figur 24), tänkas bero på: 

 

 manuell förflyttning av mätobjekt i vissa mätningar, 

 de folieinlindade pappbitarna saknade en slät folieyta samt, 

 pappens lodning då objektens area överskred 190x190 mm. 

 

Vid behov kan kurvan jämnas ut med interpolering eller medelvärdesbildning. Vid 

interpolering fås endast en approximation. 

 

6.1 Vidare undersökningar 

För att utveckla en applikation som fungerar i flera typer av miljöer, där yttre påfrestningar 

kan tänkas introducera störningar under mätning, utförs förslagsvis längre mätningar för att 

påvisa eventuell drift i systemet. Ett alternativ till den konventionella korskorrelationen är 

Pearson-korrelation, vilken normaliserar värdena till energiinnehållet i referens- och 

målsignal. Detta medför att den är mer robust gentemot brus och andra störningar och skulle 

därmed kunna vara en utgångspunkt för mer robusta, allmänna detektionssytem med radar. 

Exempelvis uppmättes en felmarginal på 3,4 % under helgmätningen medan samma mätdata 

endast gav en felmarginal på 0,01 % då Pearson-algoritmen nyttjades, vilket är för att 

Pearson-algoritmen motsvarar standardavvikelsen hos mätningarna. 

Vidare undersökning kring avvikelser över mätningar över tid bör utföras, då resultatet från 

helgmätningen tycks resultera i en växande kurva. 

 

Vidare undersökning kan också ta hänsyn till radarvågens utbredningsområde. Detta för att se 

hur omgivningen påverkar mätningarna. Exempelvis påverkade träbalkarna mätningar i 

kontorsmiljö. 
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Bilaga A – figurer 

 
Figur 32 Variation av korskorrelationens maxamplitud vid förflyttning av objekt med storlek 190x190 mm för 

kontorsmiljö. 

 
Figur 33 Bild som påvisar de balkar som verkar vara orsak till det fenomen vilken benämns texten. 
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Figur 34 Mätning minimalt avstånd mellan två stålämnen.
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Bilaga B – Matlabkod 

Detekteringsalgoritm 

 
close all 
clear all 
%% Enkel filinmatning 

  
% Smalt folieklätt papprör på 10m 
 data1=loadrdaV24a_25b('filepath.rda');  

  
%% Ladda in alla värden på en gång 
errorMargin = 0.034; 
ul = 1.05; % Övre gräns (5% skillnad) Varnar ifall något objekt är i 

närheten 
ll = 0.766+errorMargin; % Undre gräns. Varnar ifall något objekt passerar 

  
D = dir([filepath', '*.rda']); 
k = length(D(not([D.isdir]))); % Antal filer som skall laddas och jämföras 

  
datax = zeros(k, 1); 
for j = 1:k, 
    datay = loadrdaV24a_25b([filepath'  num2str(j)  '.rda']); 
    datax(j, 1:(datay.s2020.ValueCount)) = datay.s2020.Value; 
end 

  
%% Uträkningar 
sampDist=74.9/18; 
distVec=1:data1.s2020.ValueCount; 
distVec=distVec*sampDist; 

  
%% Plotta ut alla korrelationer och normalisera deras vektorer 
% plotta sedan ut maxvärdena hos varje korrelation och vid vilket index 
% detta inträffar (vilken förskjutning) 

  
envelope1 = data1.s2020.Value; 
figure(2) 

  
for j = 1:k, 
    envelope2=datax(j,1:datay.s2020.ValueCount); 
    korr=xc(envelope1,envelope2); 
    [maxAmp(j),plac(j)]=max(korr); 
    if(j>1), 
         maxAmp(j)=maxAmp(j)/(abs(maxAmp(1)));  % Normaliserar alla värden. 

Absolutbelopp för att undvika att negera alla värden ifall värdet är 

negativt 
    end 
    if(j==1 || j == 57), % Plottar ut endast de mätningar man vill. Sätt 

ploten utanför ifall alla mätningar skall plottas ut. 
            plot(cyclic_shift(xc(envelope1,envelope2),100)) 
    hold on 
    end 

  
end 
placj = zeros(length(plac)); 
for r = 1:length(plac), 
   if(plac(r)>100) 



Billy Thunberg, Kalle Kurttio Radardetektering av stålämnen med hjälp av UWB-radar 

 

B2 

      placj(r) = plac(r)-201; 
   end 
   if(plac(r)<=100) 
      placj(r) = plac(r)-1;            
   end 
end 

  
xlabel('Samples') 
ylabel('Korskorrelation')  
  maxAmp(1)=maxAmp(1)/(abs(maxAmp(1))); % Noramliserar första värdet 
  figure(1) 
  plot(maxAmp,'r'); % Plottar den maximala amplituden från varje mätning 

  
tid = (1:length(maxAmp)); 
tid = tid/(1); % Ifall x-axeln behöver skalas 

  
figure(1) 
plot(tid, maxAmp,'r'); % Plottar den maximala amplituden från varje mätning 
xlabel('Mätning') 
ylabel('Maxamplitud') 

  

  
%% Plottar ut de olika avståndsskillnaderna vid olika mätningar, 4.161mm 

noggrannhet 
placj=placj*sampDist; 
figure(4) 

  
plot(placj,'b'); 
xlabel('Mätning') 
ylabel('Avståndskillnad [mm]') 

  
figure(5) 
plot(plac,'c'); % Plottar numret på positionen som den maximala amplituden 

existerar vid 

  
%% Alarm 
for j = 1:k, 
   if(maxAmp(j) <= ll*maxAmp(1)), 
    beep(); 
    PassageLarm = ['Passagelarm utlöst vid värde ' num2str(j)]; 
    break; 
   end 
end 

  
for j = 1:k, 
   if(maxAmp(j)>= ul*maxAmp(1)), 
    beep(); 
    HeadsUp = ['Heads up-larm utlöst vid värde ' num2str(j)]; 
    return; 
   end 
end 

 


