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Introduktion
Sensorfusion handlar hur information kan extraheras från spatiellt ut-
spridda sensorer av olika typer. Ansatsen till sensorfusion hämtas från
statistikens estimerings- och filtreringsteori. Ett genomgående applikation-
stema är lokalisering, antingen av den egna plattformen (navigering) eller
andra rörliga objekt (målföljning).

Industrins behov av ingenjörer med sensorfusionsbakgrund återspeglas av
att drygt 10 exjobb genomförs varje år inom området. Kursinnehållet är
till stora delar influerat av de drygt 100 exjobb som genomförts inom sen-
sorfusion!

Kursen är brett upplagd från matematikens grunder till tillämpningar, från
handräkningar till implementeringar i matlab, av både teori och algorit-
mer. Laborationer och datorövningar i matlab är centrala i kursen och
tentamen genomförs vid dator.

Innehåll
•Detektering, lokalisering och följning i sensornätverk med hjälp av mät-

ningar från kamera, mikrofoner, geofoner, radar, laser, radioinformation i
trådlösa nätverk, mm.

•Olinjär filtrering, kalmanfiltret för linjära system kompletteras med vari-
anter som EKF/UKF och partikelfilter.

•Simultan lokalisering och kartering (eng. SLAM).

Tillämpningar i kursen
•Navigering med GPS

•Radarföljning av flygplan. I målföljning är problemen i tur och ordning
att från tillgänglig sensorinformation, först detektera ett objekts närvaro,
sedan lokalisera dess position och sedan följa och prediktera dess rörelse.
Matematiska modeller för olika fordons rörelse samt sensormodeller är
centrala för kursen.

•Övervakning med sensornätverk.

•Tillståndsskattning i fordon.

•Skattning av position och orientering av filmkameror.

Examensarbete
Antalet exemensarbeten inom sensorfusion är årligen ca 10–15. Nedan ex-
emplifieras ett sådant arbete:

Inomhuspositionering Med en billig antenn och en mjukvarudefinierad
radio mäts effekten i radiosignalen från olika sändare i omgivningen. En
fotmonterad tröghetssensor ger information om hur användaren rör sig.
Uppsättningen illustreras nedan till höger.
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Var för sig ger radio och tröghetssensorer inte tillräckligt information, men
kombinerade kan de lösa problemet. Ovan visas skattad position för en
promenad i A-huset för enbart fotmonterad tröghetssensor (grön) samt
exjobbts kombinerade SLAM lösningen (blå).

Laborationer
Lab 1: Lokalisering av fordon Ett fordon rör sig autonomt på marken.
Ett nätverk av mikrofoner lyssnar efter ljud från fordonet, och uppgiften
är att detektera fordonet i bakgrundsbrus, lokalisera det, och slutligen att
följa och prediktera dess rörelser.

Lab 2: Orientering av smartphone En modern smartphone har en
uppsjö sensorer som användaren har tillgång till. Dessa används bl a till
att skatta telefonens orientering. Uppgiften är att skapa ett filter för att
bestämma telefonens orientering och att hantera naturligt förekommande
störningar.

Basfakta
•Valfri kurs för ED, D, I, Ii, IT,U, Y,Yi
•10 föreläsningar, 8 lektioner
•2 laborationer
•Datortentamen
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