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Spökm̊al har försv̊arat radarövervakning sedan dess begynnelse, och
i stadsmiljö är problemet ännu större. Med hjälp av maskininlärning
verkar en lösning vara inom räckh̊all.

Radar har länge använts för att övervaka stora omr̊aden, exempelvis flygplatser
eller länders luftrum. Inom övervakningsindustrin har man p̊a senare år även
börjat erbjuda mindre radarenheter med kortare räckvidd, d̊a deras styrkor
kompletterar svagheterna hos kameraövervakning. Radarövervakning har dock
ett naturligt problem, signalerna fr̊an ett m̊al kan reflekteras flera g̊anger innan
de återvänder till radarn. Detta leder till att ett enstaka m̊al ibland ger upphov
till flertalet falska detektioner, s̊a kallade spökm̊al.

Spökm̊al kan t.ex. uppst̊a när en person g̊ar bredvid en husvägg eller en parkerad
bil, och är i allmänhet sv̊ara att skilja fr̊an den riktiga signalen. Spökm̊alen kan
se ut som att de befinner sig bakom väggar och i förbjudna omr̊aden, som
t.ex. innanför stängslet p̊a ett kärnkraftverk. I värsta fall leder detta till falsk-
larm och kostsamma utryckningar i onödan. Problemet är s̊aklart extra stort i
stadsmiljöer, där det finns en uppsjö av ytor för signalerna att studsa mellan. Om
det fanns ett sätt att filtrera bort alla spökm̊al skulle användare slippa hantera
s̊adana falsklarm, och även inomhusmiljöer skulle kunna övervakas automatiskt
med radarsensorer.

Det här examensarbetet har tagit fram ett antal algoritmer för att klassificera
spökm̊al, som alla är baserade p̊a maskininlärningsmetoder. Resultaten visar
att dessa lyckas med att filtrera bort de flesta spökm̊al, men det finns en bety-
dande risk att de även r̊akar filtrera bort riktiga m̊al. För att försöka förbättra
klassifikationen har vi i examensarbetet ocks̊a undersökt möjligheten att ite-
rativt bygga en modell av det övervakade omr̊adet. Modellen skapar en karta
över orörliga objekt, s̊asom husväggar, i övervakningsomr̊adet, och samlar även
aggregerad information om exempelvis var de starkaste m̊alen brukar befinna
sig. Detta visade sig inte hjälpa nämnvärt i de testfall som behandlades i arbe-
tet, men borde däremot ge effekt p̊a längre inspelningar i mer verklighetstrogna
miljöer.

1



Detta är en populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbetet Ghost tar-
get classification using scene models in radar [1].
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