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Sammanfattning 

Det här projektet genomfördes på Saab Dynamics AB, Karlskoga. Syftet med projektet var att 

utvärdera möjligheterna att använda en 24 GHz Dopplerradarsensor för automotive-industrin, 

vid mätning av utgångshastigheten för projektiler från granatgeväret Carl Gustaf. Mätning av 

utgångshastigheten är av intresse för att öka träffsäkerheten med projektilerna. Projektet är 

huvudsakligen teoretiskt, dvs inga skarpa tester utfördes. Slutsatserna som dras grundar sig på 

beräkningar för mätning med radar och de matematiska problem de för med sig. Resultatet 

visar att denna radartyp är kapabel att mäta granater som färdas i höga hastigheter. Eftersom 

radar mäter radiell hastighet och radarmodulen ej kan placeras i linje med projektilen, behöver 

den uppmätta hastigheten korrigeras. Det söktes efter en lösning att korrigera detta i realtid 

eller genom efterbehandling av inläst data. En sådan blev dock ej funnen. Av de utforskade 

alternativen var den realiserbara lösningen på detta problem att montera radarmodulen så att 

felet i uppmätt hastighet blir försumbart.  

  

Abstract 

This project was carried out at Saab Dynamics AB, Karlskoga, Sweden. The purpose of the 

project was to evaluate the possibilities to use a 24 GHz Doppler sensor made for the 

automotive industry to measure the exit velocity of projectiles from the grenade launcher Carl 

Gustaf. Measuring the exit velocity is of interest to increase the accuracy of the projectiles. 

The project is mainly theoretical, i.e. no live testing was performed. The conclusions drawn 

are based on calculations for measurement with radar and the mathematical problems they 

create. The result shows that this radar type is capable of measuring grenades travelling at 

high velocities. Since radar measures radial velocity, and the radar module cannot be placed in 

line with the projectile, the measured speed needs to be corrected. It was attempted to create a 

solution to correct this in real time or through post processing of the submitted data. A 

solution to this problem was, however, not found. Of the options explored, the realizable 

solution was to mount the radar so that the error in measured speed becomes negligible. 
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1 Inledning 

 Bakgrund 

Saab Dynamics Aktiebolag, är ett svenskt företag inom försvarsindustrin och ett dotterbolag 

till Saab AB. Företaget finns främst i Karlskoga och Linköping, men även på andra platser i 

landet. Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, 

sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. 

Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom 

fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk. [1] 

Granatgeväret Carl-Gustaf M4, som tillverkas av Saab Dynamics, är ett mångsidigt 

vapensystem tack vare sin förmåga att avfyra olika typer av ammunition. Som tillval finns ett 

intelligent sikte, som via ett gränssnitt kan kommunicera med den ammunition som laddats 

för att bland annat få information om typ av ammunition och vilken temperatur dess 

drivmedel har. Det finns också en automatisk skotträknare, som räknar alla riktiga skott som 

skjuts, dvs ej övningsskott, för att enklare kunna följa vapnets livslängd. [2] 

Projektet gick ursprungligen ut på att undersöka om InnoSenT SMR-334 (24 GHz 

radarmodul), från automotive-industrin, kan mäta utgångshastigheten på en granat, skjuten 

med granatgeväret Carl Gustaf, med tillräckligt god precision. Efter ändring av 

examensarbetet så ändrades inriktningen till att istället teoretiskt utreda om det är möjligt att 

uppfylla kraven med sagda sensor och vad som i så fall krävs av systemet.  

Enligt information från Saab Dynamics så finns det idag inga system där en enskild skytt 

direkt kan få tillgång till V0 för projektiler skjutna med granatgeväret Carl Gustaf.  

 Tidigare system 

Under 1950- och 1960-talet började man använda V0-utrustning inom luftvärnet och artilleriet. 

Systemet bestod främst av  

• Tidintervallmätare 

• Magnetiseringsapparat 

• Mynningsspole 

Mynningsspolen, se Figur 1.1: Mynningsspole, fästes på eldröret vid mynningen. Innan 

skjutning magnetiserades ammunitionen, med magnetiseringsapparaten, för att 

tidintervallmätaren skulle få korrekta mätsignaler. När ammunitionen lämnade eldröret och 

åkte igenom spolarna alstrades en ström i spolarna. Denna puls slog igång mätningen med en 

2 MHz signal när den passerade den första spolen. När den passerade den andra spolen 

stoppades räkningen. Med räknaren och det kända avståndet mellan spolarna kunde en 

hastighet beräknas. I Figur 1.2: Schema över mätsystemet, visas en principiell skiss av 

systemet. [3] 
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Figur 1.1: Mynningsspole som fästes vid eldrörets mynning. [3] 

 

Figur 1.2: Schema över mätsystemet med mynningsspole. [3] 

Nackdelen med detta system är att mynningsspolarna är tunga och otympliga. De måste fästas 

korrekt för att undvika att ammunitionen träffar spolen och briserar.  Även om anordningen 

fästes korrekt fanns den risken kvar och ammunitionen var tvungen att magnetiseras innan 

avfyrning. [3]  

Detta sammantaget gör det till ett oattraktivt system för det här projektet. Carl Gustaf M4 

marknadsförs som ett smidigt och lättviktssystem för den moderna flexibla soldaten. Detta 

system skulle fördärva det syftet.  
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 Omvärldsanalys 

Då det ligger i sakens natur att utveckling av ny utrustning, i synnerhet militär sådan, inte görs 

officiell så har det varit svårt att hitta några konkurrerande bolag som utforskar samma eller 

snarlika lösningar, där man försöker mäta V0 med en 24 GHz radarsensor från automotive-

industrin. Det finns militära lösningar för större artilleri liksom för den civila marknaden för 

att t ex mäta hastigheten på en gevärskula. Av de lösningar som blivit funna av författarna har 

ingen av dem haft tillräckligt litet format för att appliceras på granatgeväret Carl Gustaf. 

Exempel på bolag som tillverkar V0 radarmoduler för militärt bruk är danska Weibel scientific 

A/S och israeliska RSL electronics Ltd [4] [5]. Båda dessa använder dock ett lägre 

frekvensband och extrapolerar bakåt, istället för att mäta, för att beräkna V0. Ett exempel på 

ett civilt företag som tillverkar apparater för att mäta V0, för t ex gevärskulor, är kanadensiska 

Infinition Inc. 

 Varför V0-mätning?  

Vid skjutning av granater räknar man med att projektilerna färdas efter så kallade 

normalbanor. För beräkning av dessa använder man sig av skjuttabeller med normerade 

värden för vapen, ammunition och atmosfär. Men de teoretiska skjuttabellerna stämmer sällan 

överens med verkligheten. Utgångshastigheten kan variera betydligt och påverkas främst av 

faktorer som: 

• Kruttemperatur 

• Eldrörets förslitning 

• Krutets egenskaper 

[3] 

Mot bakgrund av dessa faktorer så är det av intresse att mäta V0 för att få bättre precision med 

projektilerna. 

 Projekt 

I projektet skulle det utforskas om det var möjligt att med tillräcklig hög precision mäta 

utgångshastigheten med billiga 24 GHz radarsensorer från automotive-industrin. Om de 

tillhandahållna komponenterna visade sig vara bristfälliga skulle modifiering av maskinvaran 

ske för att, om möjligt, möta kraven. Målsättningen var inte att skapa en ny färdig produkt 

utan att utreda om det överhuvudtaget var möjligt att uppfylla kraven med den här typen av 

radarmodul.  

Om det visade sig möjligt att mäta med tillräckligt god precision med dessa komponenter så 

finns det en utvecklingspotential för Saab Dynamics att vidareutveckla konceptet till en 

produkt. 

Tre veckor in i projektet ändrades målsättningen till ett teoretiskt utredande arbete. Tanken var 

nu att det skulle definieras ett system som beskrev kraven för att kunna mäta V0 med en CW-

radar av typen som används i automotive-industrin. Med kraven menas vilken typ av radar, 

ADC, DAC, processor och mätningsförfarande som lämpar sig bäst för att lyckas mäta V0. 

Det skulle vara en sammanställning av vilka beräkningar som krävs beroende på vilka 

komponenter som kommer att användas, vilka problem man kan stöta på, hur man kan lösa 

det och en utredning av vilka tillvägagångssätt vid mätning man föredrar framför andra.  
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 Frågeställningar 

Följande frågor skulle besvaras 

• Testning och analys av inverkan från eldsflamma vid eldrörets mynning? (Ursprunglig 

frågeställning, struken) 

• Testning av hur långt ut i banan en granat kan registreras? (Ursprunglig frågeställning, 

struken) 

• Inverkan av radarmålvinkel mot skottlinjen? 

• Vilken noggrannhet går det att uppnå med en SMR-334 24 GHz automotive 

radarsensor? 

• Vilka problem kan man stöta på? 

• Vilken eller vilka lösningar är att föredra? 

 Arbetsfördelning 

Författarna har genomgående gjort allting ihop, under utförandet av detta examensarbete. 

Metoden parprogrammering tillämpades genom hela arbetets gång, i projektets samtliga delar 

(Se Bilaga E). 
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2 Bakgrund 

 Radar 

Att upptäcka objekt med radar är en princip, som har varit känd länge. Den daterar sig tillbaka 

till 1886, när Heinrich Hertz visade att en radiovåg kunde reflekteras tillbaka av metall och 

dielektriska objekt. År 1903 visade den tyske ingenjören Hulsmeyer att det gick att upptäcka 

radiovågor, som reflekterades från skepp. År 1922 detekterade A. H. Taylor och L. C. Young, 

vid Naval Research Laboratory (NRL) ett skepp gjort av trä med hjälp av bistatisk CW-radar. 

Den första detektionen av flygplan gjordes av en ren slump år 1930 av L. A. Hyland vid NRL. 

Den utskickade vågen från radarn korsade ett flygfält och han upptäckte en ökning i den 

mottagna signalen, när flygplan flög förbi. Efter vidare experiment och forskning hade man 

tagit fram en bistatisk CW-radar, som kunde upptäcka flygplan på cirka 80 kilometers 

avstånd. Storbritannien drevs av hotet från tyska flyganfall till att investera mycket resurser i 

utvecklingen av radarteknologin. Tidigt år 1935 fick Sir Robert Watsson i uppdrag att utforska 

möjligheten med radiodetektering. I februari 1935 gav han ut två promemorior, vilka beskrev 

de krav som behövde mötas för att utveckla ett radarsystem. Redan samma månad kunde de 

detektera ett flygplan med sitt radarsystem. I juni 1935 kunde britterna mäta avståndet till ett 

flygplan. I september kunde de mäta avstånd större än 64 kilometer. I mars 1936 kunde de 

detektera ett plan på 144 kilometers avstånd. [6] 

Idag används radar till mycket mer än militära applikationer, som det främst syftade till i 

början. Bland annat används radar i tillverkningsindustrin, bilar, tåg, flygplan, trafikkontroller 

och mycket mer. [7] 

 Dopplereffekten 

En radar skickar ut elektromagnetisk energi och observerar ekot, dvs den energi som 

reflekteras tillbaka. En CW-radar sänder konstant ut en signal och ekot måste sedan separeras 

från den utsända signalen. Tekniken som används för att separera den utsända och den 

mottagna signalen baserar sig på att mäta skillnaden i den utsända och den mottagna 

frekvensen (ekot), dvs Dopplereffekten. [6] 

Låt 𝑅 vara avståndet från radar till målet. Då är antalet våglängder 𝜆 från radar till målet och 

tillbaka 
2𝑅

𝜆
. 𝑅 och 𝜆 mäts i samma enheter. En våglängd svarar mot en full rotation i 

enhetscirkeln på 2𝜋 radianer. Då är den elektromagnetiska vågens totala antal rotationer ϕ när 

vågen färdats till och från målet 
4𝜋𝑅

𝜆
. 𝑅 och 𝜙 kommer kontinuerligt att ändras om målet är i 

rörelse. Ändring av 𝜙 med avseende på tid är lika med en frekvens. Detta är 

Dopplervinkelfrekvensen 𝜔𝑑, som fås av 

 
𝜔𝑑 = 2𝜋𝑓𝑑 =

𝑑𝜙

𝑑𝑡
=

4𝜋

𝜆

𝑑𝑅

𝑑𝑡
=

4𝜋𝑣𝑟

𝜆
 

2.1 

där 𝜆 = 𝑐/𝑓0, 𝑓𝑑 motsvarar Dopplerfrekvensskiftet och 𝑣𝑟 målets relativa hastighet med 

avseende på radarn. [6] 
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Dopplerfrekvensskiftet är  

 
𝑓𝑑 =

2𝑣𝑟

𝜆
=

2𝑣𝑟𝑓0

𝑐
 

2.2 

där 𝑓0 är den utsända frekvensen, c vågens utbredningshastighet. Detta är dock en 

approximation och en mer korrekt frekvens när ett objekt rör sig med en relativ hastighet 𝑣 

när frekvensen 𝑓 skickas ut fås av   

 

𝑓∗ = 𝑓
(1 +

𝑣
𝑐)

(1 −
𝑣
𝑐)

 

 2.3 

Men om 𝑣 ≪ 𝑐, vilket ofta är fallet, kan formel 2.2 med fördel användas. 

[6] 

Vid beräkning av Dopplerfrekvens måste hänsyn tas till vinkeln mellan radar och mål (se 

Figur 2.1). Formeln för beräkning av Dopplerfrekvensen med hänsyn till vinkeln är 

 𝑓𝑑 = 2𝑓0

𝑣

𝑐
𝑐𝑜𝑠𝛼 2.4 

 

[8] 

 

  

 

Figur 2.1: Vinkeln mellan radarsensor och mål, som måste tas hänsyn till vid mätning. 
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Figur 2.2: Principiell skiss av en radar med kvadraturkanal 

[7] 

 Dopplerradar (CW) 

CW-radarn (Continuous-Wave Radar) grundar sig på Dopplereffekten. CW-radar skickar ut en 

konstant radiovåg, som genereras av en oscillator (se Figur 2.2 för principiell skiss av en 

radar). Vågen skickas ut, reflekteras av målet och sprids i olika riktningar. En del av vågen, 

som sprids, sprids i riktning mot radarn, där en mottagarantenn fångar upp den. Den mottagna 

signalen multipliceras med den utsända signalen i en homodyn-blandare, vilket resulterar i en 

mellanliggande frekvens (på engelska; intermediate frequency (IF)). Om målet är i rörelse 

relativt mot radarn, så kommer det att uppstå ett skifte i den mottagna frekvensen jämfört med 

den som skickades ut från radarn. Om målet rör sig från radarn uppmäts en negativ 

Dopplerfrekvens och om målet rör sig från radarn uppmäts en positiv Dopplerfrekvens. [6] 

 I (In-phase) och Q (Quadrature) 

I är signalen i fas och Q är den 90° fasförskjutna signalen, i förhållande till I. Genom att 

modulera fasen, amplituden och frekvensen på I och Q och addera dem, kan man skapa i 

princip vilken modulation (AM, FM, PM etc) man vill. En mottagen signal kan också 

demoduleras till I och Q för att analysera den mottagna signalen. [9]  

I Figur 2.3 är I-signalen, 𝐼 ∗ cos(2𝜋𝑓𝑡), i fas och Q-signalen, 𝑄 ∗ sin(2𝜋𝑓𝑡), fasförskjuten 

90°, dvs de är i kvadratur (quadrature). Till exempel är sinus- och cosinusvågor i kvadratur. 

Eftersom detta projekt är grundat på CW-radar, där ingen modulering sker av signalen, så 

kommer ingen utförligare detaljbeskrivning ges av I och Q och denna typ av modulation. 
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Figur 2.3: Exempel på I- respektive Q-signalen i kvadratur. 

 Hann windowing 

När man mäter en signal har det skett en sampling av den analoga signalen till tidsdiskreta 

signaler. En uppmätt signal består oftast inte av hela antal perioder. Detta resulterar i att den 

ändligt uppmätta signalen kan bli trunkerad, vars karaktäristik inte stämmer överens med den 

ursprungliga kontinuerliga signalen. Det i sin tur kan leda till skarpa övergångar i den 

uppmätta signalen. Dessa övergångar kallas diskontinuiteter. [10] 

När man då utför FFT på en signal kommer dessa diskontinuiteter visa sig som komponenter 

med hög frekvens som inte finns med i den ursprungliga signalen. Det framstår som att 

energin från en frekvens läcker in i andra frekvenser. Detta kallas för spektralt läckage. [10]  

För att ta itu med dessa oönskade frekvenser som uppstår, används en teknik som kallas 

windowing. Windowing reducerar amplituden vid diskontinuiteterna för att minska det 

spektrala läckaget. Det finns många olika windowing-funktioner och valet av rätt funktion är 

inte trivialt. [10] 

Hann windowing valdes för att det följde med i det utvärderingspaket som initialt användes i 

projektet. Vid närmare granskning visade det sig att den fungerar till 95% av alla fall där man 

behöver använda sig av windowing [10].  
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3 Systemarkitektur 

 Systemöversikt 

 

Figur 3.1: Principiell översiktsskiss av systemet 

I grundutförandet är hela systemet menat att bestå av en skytt, en laddare, granatgeväret Carl 

Gustaf och den kompletta radarmodulen med återkoppling till skytten i form av uppmätt 

utgångshastighet (V0). Momentant ingår även den av granatgeväret skjutna granaten. Man 

skulle även kunna ha en återkoppling till en annan mottagare med antingen kompletta mätdata 

eller enbart V0. 

När skytten trycker på avtryckaren startar mätningen av utgångshastigheten V0, vid tiden T0, 
med radarsystemet. Granatens Dopplerfrekvens läses in av radarsystemet, där programvara 

eller inbyggda processorinstruktioner sedan utför nödvändiga beräkningar på inkomna data. 

Därefter skall systemet ge en återkoppling till skytten med V0. Skytten vidtar sedan 

nödvändiga åtgärder för nästkommande skott för att kompensera för eventuell avvikelse.  

 Användare 

Användare till systemet är främst ett skyttepar i form av skytt och laddare. Det finns även 

möjlighet att ha en återkoppling till övningsledare eller lagring på ett minneskort för senare 

användning av mätdata av Saab Dynamics och/eller kund. 

 Mikrokontroller 

Till radarmodulen hör en mikrokontroller, som analyserar, kalkylerar, styr och lämnar 

feedback på de signaler som radarsensorn tar emot och skickar. 

 Radarsensor 

Själva radarsensorn består av en transmitter med ett aktivt frekvensfilter. Den sänder en given 

frekvens och tar emot dess I- och Q-signaler (se 2.4). 
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 Systemet kring mikrokontrollern 

Radarsensorn och T0-trigger är inkopplade till mikrokontrollern. T0-triggern anger för 

mikrokontrollern när det är tid att börja läsa av radarsensorns data. Återkoppling till skytt kan 

tänkas ske genom en skärm eller sändas t ex till en övningsledare via nätverk.  För att 

radarsensorn ska sända och läsa av korrekt frekvens krävs det att spänningsmatningen är 

stabil. Systemet skulle kunna kompletteras med ett externt minneskort för lagring av skjutdata 

för användning i till exempel en databas. Se Figur 3.2. 

 

Figur 3.2: Övergripande skiss av systemet kring mikrokontrollern. 
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4 Verktyg 

 System Workbench for STM32 C/C++ 

Detta är en utvecklingsmiljö som är baserad på Eclipse. Den har stöd för alla STM32 

mikrokontrollers och används för att programmera och konfigurera dessa. I detta projekt 

användes det för att programmera mikrokontrollern STM32f401RE. 

Nyckelfunktioner 

• Omfattande stöd för STM32 mikrokontrollers, STM32 Nucleo boards, Discovery kits, 

Evaluation kort, och även för STM32 programvara (Standard Peripheral library eller 

STM32Cube HAL) 

• GCC C/C++ kompilator 

• GDB-baserad debugger 

• Eclipse IDE med team-work management 

• Kompatibelt med Eclipse plugins 

• ST-LINK stöd 

• Ingen gräns på kodens storlek 

• Stöd för flera OS: Windows®, Linux och OS X® 

[11] 

 SMR Evaluation Kit 

I detta projekt användes ett utvärderingskort från InnoSenT. Deras SMR Evaluation Kit består 

av en STM32F401RE Nucleo Micro Controller Unit från STMicroelectronics med 

radarsensorn SMR-334, monterad på en ”shield” från EBV Elektronik. I paketet följer det 

med instruktioner om hur utvärderingskortet är uppbyggt och en snabbstartguide för 

installation av nödvändig programvara. Det följer också med ett färdigt kodprojekt för att man 

snabbt ska kunna komma igång och testa radarn.  

 STM32F401RE Nucleo-64 Micro Controller Unit 

Kärnan är en ARM® 32-bit Cortex®-M4 CPU med FPU, ART Accelerator™, frekvens upp 

till 84 MHz, 105 DMIPS, DPS(Digital Signal Processing) instruktioner 11 timers, 2 Watchdog 

timers. Minnen är upp till 512 Kbytes av Flash minne och upp till 96 Kbytes av SRAM. En 

AD-omvandlare med upplösning på 12-bit upp till 16 kanaler med en hastighet på 2.4 MSPS. 

[12]  

 InnoSenT SMR-334 

SMR-334 är en VCO Transceiver inom 24 GHz ISM–bandet (24 – 24.25 GHz) [13].  
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Den har en integrerad prescaler för att kunna kontrollera frekvensen och LNA (Low-Noise 

Amplifier) för att kunna förstärka svaga signaler utan någon större signaldistorsion. Den är 

tillverkad för industri- och säkerhetsapplikationer. Den är, beroende på inställning, kapabel att 

mäta 

• Rörelse 

• Hastighet 

• Riktning 

• Närvaro 

• Avstånd 

[14] 

 

Radarmodulen har en azimut på 43° och höjd på 116°.  

 

Figur 4.1: Mönstret till vänster beskriver radarns azimut och det till höger radarns höjd.  

[15]   

 Programvara 

Som paketet kom levererat fanns det ett färdigt kodprojekt att ladda ned så att man snabbt 

skulle kunna komma igång och testa radarn. Följande funktioner fanns, översiktligt beskrivet, 

• Initial frekvenskalibrering av radar 

• Automatisk frekvenskalibrering av radar med jämna mellanrum 

• Samplade ADC-data från radar 

• Utförde signalbehandling på samplade data 

• Efter varje mätning skickades data i paket enligt formatet i Figur 4.2 och Figur 4.3. 

• Via det medföljande programmet SMR EvalKit GUI, se Figur 4.4,  kunde följande 

data visualiseras 

o Den mottagna signalens råa I- och Q-data.  

o FFT-magnituden av den ovannämnda data. 
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Figur 4.2: Ram för skickade data [8]. 

 

 

Figur 4.3: Innehållet i skickade data [8]. 

 

 

Figur 4.4  Exempelbild från databladet på visualisering av data i SMR EvalKit GUI [8]. 

 Övriga verktyg 

För övriga verktyg se Bilaga E.  
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5 Placering, radartekniker, komponenter och programvara  

 Placering av radar på Carl Gustaf 

Placeringen av radarn på Carl Gustaf kommer avgöra dess förmåga att mäta granatens 

hastighet. Nedan följer generella krav/riktlinjer för placering. 

 CC-mått 

På grund av mätvinkeln kommer radarns placering från centrum av gevärsloppet att avgöra 

hur stort fel, som fås i uppmätt hastighet. En placering närmare centrum kommer att ge ett 

mindre fel på grund av en mindre mätvinkel. 

 

Figur 5.1: cc-mått 

 Placeringsdjup 

Placeringsdjupet avgör när mätningar av projektilen i projektilbanan kan ske, dels på grund av 

att granatgevärets kant kan skymma sikten närmast mynningen och dels på grund av radarns 

strålningsmönster. Med ett väl valt djupt kan radarns mätvinkelfel minimeras. 

Placeringsdjupet står i direkt negativ proportion till hur långt ut i projektilbanan man kan mäta 

granaten.  

 

Figur 5.2: Placeringsdjup 

 Vinkel 

Vinkeln mellan radarsensorn och projektilbanan, på önskat avstånd, är avgörande för att få ett 

minimalt cosinusfel. Val av vinkel utgår från satt felmarginal på grund av cosinuseffekten och 

begränsar placeringsdjup och cc-mått vid önskat mätavstånd i projektilbanan. Mätavståndet 

måste vara inom radarns förmåga att detektera granaten. 

 

Figur 5.3: Vinkel mellan radar och projektilbana 
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 Radar 

 Sändningsfrekvens, frekvensband och ISM 

Radarfrekvensen är avgörande för hur noggrant man kan mäta – med vilken upplösning man 

mäter. Olika sändningsfrekvenser (f0) ger olika Dopplerfrekvenser vid samma 

hastighetsmätning. Sändningsfrekvensen påverkar även hur långt mätfönster (Tsample) som 

behövs för att uppnå en viss Vmax (högsta mätbara hastighet) (se 5.7  

Med ISM-typ menas ett licensfritt frekvensområde med en specifik bandbredd. ISM står för 

Industrial, Scientific and Medical. För en 24 GHz-sensor, av ISM-typ, är frekvensbandet 

reglerat till 250 MHz [13]. Således får radarsensorn variera sin frekvens mellan 24.000 GHz 

och 24.250 GHz. Som jämförelse har en 77 GHz-sensor, av ISM-typ, en bandbredd på 4 GHz 

och får således sända inom frekvensområdet 77–81 GHz [13].  

 FMCW-radar 

FMCW-metoden (Frequency-Modulated Continuous-Wave) kan mäta radarns radiella avstånd 

till projektilen [6]. Med den avståndsinformationen, Dopplerfrekvens och radarns cc-mått till 

eldröret kan man beräkna vinkeln mellan projektilens bana och radarns målvinkel och därmed 

få en korrekt mätning av hastigheten.  

 Pulsradar 

En pulsradar skickar ut mikrovågor i pulser. Vågorna reflekteras tillbaka och fångas upp av en 

antenn. Genom att mäta tiden mellan en utsänd puls och mottagen, kan man beräkna avståndet 

till ett föremål med formeln 

𝑎 =
𝑐 ∗ 𝑡

2
 

- a är avståndet i meter 

- c är ljusets hastighet i m/s 

- t är tiden från att en utsänd puls lämnar radarn tills den kommer tillbaka i sekunder. 

[16] 

För att öka säkerhet i att upptäcka ett föremål krävs det att det träffas av flera pulser. 

Pulsradarn sänder därför kontinuerligt ut pulser med ett förutbestämt tidsintervall. Detta 

tidsintervall benämns pulsrepetitionsintervall (PRI). Det kan även uttryckas som 

pulsrepetitionsfrekvens (PRF), dvs antalet pulser per sekund. [16] 

 CW-radar 

Denna typ av radar används främst till att mäta hastigheter av objekt i rörelse. Den kan dock 

inte mäta avståndet till objektet man mäter [6], vilket medför att placeringen av radarn blir 

oerhört viktig för att minska vinkeln mellan radarn och objektet, för att få en så korrekt 

mätning av hastigheten som möjligt. Användningen av CW-radar är enklare än FMCW 

eftersom den inte modulerar frekvensen utan sänder med en konstant frekvens. 



 

   

16 (37) 

 DAC (Digital Analog Converter) 

DAC konverterar ett digitalt värde till analogt värde i form av spänning för styrning av 

frekvensen radarn sänder ut. Högre upplösning kommer att ge en mer noggrann kontroll av 

sändningsfrekvensen. Kontrollmöjligheterna begränsas också av radartypen som används och 

hur dess frekvens kontrolleras av spänningen.  

 MSPS (Mega-Samples Per Second) 

Motsvarande 5.4.1 MSPS (Mega-Samples Per Second).  

 ADC (Analog Digital Converter) 

För konvertering av radarns mottagna signal, representerad analogt i volt, till digitalt värde. 

 MSPS (Mega-Samples Per Second) 

Givet valet av parametrar, i 6.1.1 Samplingsintervall, mätfönster, frekvens, antalet samplingar 

och mätnoggrannhet, man välja en lämplig ADC som klarar av att omvandla mätningarna med 

minst samma samplingsintervall, alltså tidsavståndet mellan samplingarna.  

 Kanaler 

Från radarn avläses I och Q-signalerna. Om det är av intresse att läsa av båda signalerna bör 

en ADC med 2-kanaler väljas. 

 Upplösning 

För att minimera felet i konverteringen mellan analog till digital är det önskvärt att 

omvandlaren har en hög upplösning. Detta för att så korrekt som möjligt kunna representera 

den avlästa spänningen från radarn. Upplösningen beror också på vilket spänningsintervall 

som radarn representerar den avlästa frekvensen inom. 

 MCU (Micro Controller Unit) 

 DSP (Digital Signal Processing) 

Nackdelen med fördefinierade DSP-funktioner i processorn är att man blir begränsad till 

dessa funktioner. Fördelarna är att det redan är integrerat i CPU:n, beräkningarna går snabbt 

och de tar mindre plats i programminnet. En kombination av DSP-funktioner, som är 

integrerade i processorn och fristående är också möjlig. 

 SRAM 

Anpassas efter programmets storlek och antalet samplingar man vill ta under mättiden. 

Kraven på läs och skrivhastighet kopplas till kraven på samplingsintervall. 
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 Flash-minne 

Kapacitet anpassas efter hur stort minne programmet kräver och om det finns intresse av att 

lagra eller mellanlagra skottinformation och storleken på den.  

 T0-trigger 

Det behövs en stabil T0-trigger som enbart ger signal till radarn att börja mäta när ett faktiskt 

skott skjuts med granatgeväret. Detta har författarna inte granskat närmare men har enligt 

uppgifter från Saab Dynamics fått veta att det kommer att finnas tillgängligt. 

 Programvara 

I detta avsnitt behandlas SMR-334 Evaluation kitets ARM Cortex M4-processor och dess 

inbyggda instruktioner samt en översikt av de nödvändiga beräkningsstegen för att kunna 

återkoppla V0. 

 Inbyggda instruktioner i ARM Cortex M4 

ARM Cortex M4 är speciellt framtagen för digital styrning och signalbehandling [17]. I denna 

processor, som används i SMR Evaluation Kit, finns ett inbyggt CMSIS DSP-bibliotek. 

CMSIS står för Cortex Microcrontroller Software Interface Standard och DSP för Digital 

Signal Processing. Biblioteket är uppdelat i följande kategorier  

• Grundläggande matematiska funktioner 

• Snabba matematiska funktioner.  

• Komplexa matematiska funktioner 

• Filter 

• Matrisfunktioner  

• Transformer 

• Motorstyrfunktioner 

• Statistiska funktioner 

• Supportfunktioner 

• Interpoleringsfunktioner 

[18] 

Fördelen med att använda de inbyggda instruktionerna är att man inte behöver använda sig att 

ett externt bibliotek för DSP-funktioner. Beräkningarna går snabbare eftersom de är 

optimerade efter processorn. Nackdelen är att man begränsas till att använda de fördefinierade 

funktionerna. Man kan självfallet använda sig av en kombination av inbyggda och externa 

DSP-instruktioner om nödvändigt.  

 Beräkningssteg 

Diagrammet i Figur 5.4 visar dels det tillvägagångssätt som fanns från början i SMR 

Evaluation Kit men även tillagda funktioner som behövs för att kunna återkoppla med en 

beräknad hastighet.  

Radarsensorns frekvens kalibreras så att rätt och stabil frekvens sänds. Kalibrering av 

frekvensen sker med jämnt intervall för att säkerställa att frekvensen är rätt. Radarsensorns I- 
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och Q-signal konverteras av en AD-omvandlare till numeriska värden. Den konverterade I- 

och Q-rådatan bevaras genom att den sparas i en separat array. Sedan utförs behandling av I- 

och Q-rådatan för att kunna genomföra en FFT-analys – på en eller båda av dem. Analysen 

kan ske genom att utnyttja de DSP-funktioner som finns i MCU:ns ARM Cortex M4 

processor. DSP-funktionerna i CPU:n kräver dock att data kommer in i förutbestämda längder. 

Längderna, som stöds, är [16, 32, 64, ..., 4096].  Alternativt kan ett bibliotek med matematiska 

funktioner användas för att utföra en FFT-analys på I- och/eller Q-data. Efter FFT-analysen 

appliceras ett programvarubandpassfilter för att filtrera bort frekvenser utanför mätområdet 

och en magnitud-/detekteringströskel för att filtrera bort allt falska resultat. Därefter 

extraheras den högsta Dopplerfrekvensen, konverteras till hastighet (m/s) och återkopplas. 

 

Figur 5.4 Översikt av de beräkningssteg som ingår i systemet [8] samt tillkommande programvarubandpassfilter, 
magnitud-/detekteringströskel, beräkningar och återkoppling av hastighet. Figur enligt SS-ISO 5807 [19]. 
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6 Genomförande 

 Faktorer som påverkar mätnoggrannhet 

Detta avsnitt behandlar hur faktorerna i punktlistan nedan påverkar mätningen och vad man 

ska ta i beaktande vid val av dessa. Olika mätningsförfaranden behandlas och deras möjlighet 

att realiseras. 

• Ta, samplingsintervall (tiden mellan mätningar) 

• Tsample, mätfönster (tid för ett antal mätningar) 

• N är antalet samplingar 

• f0, sändningsfrekvensen 

• Sensorns placering på granatgeväret 

• C0 är ljusets hastighet i vakuum 

 Samplingsintervall, mätfönster, frekvens, antalet samplingar och 

mätnoggrannhet 

Radarns hastighetsupplösning Vmin fås av 

 
𝑉𝑚𝑖𝑛 =

𝐶0

2 ∗ 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 ∗ 𝑓0

 
6.1 

Tsample beräknas enligt  

 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =  𝑇𝑎 ∗ 𝑁 6.2 

Faktorer, som påverkar hastighetsupplösningen är således mätfönstret och radarns frekvens. 

Mätfönstret i sin tur påverkas av samplingsintervallet och antalet samplingar. När val av 

mätfönster, samplingsintervall och antalet samplingar görs, får man ta i beaktande: 

• I vilken hastighet vill man kunna mäta? 

• Hur långt ut kan radarn mäta? 

• Vilken samplingsfrekvens kan AD-omvandlaren hantera? 

• Hur snabbt kan processorn läsa, skriva och räkna? 

• Hur noggrant resultat behövs? 

• Radarns sändningsfrekvens 

Beroende av dessa faktorer väljs lämpliga parametrar. 

Den teoretiskt maximala hastighet som radarn kan uppmäta fås av 

 
𝑉𝑚𝑎𝑥 =  𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ (

𝑁

2
− 1) 

6.3 
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De teoretiska låg- och högpassfilterna fås av följande formler. 

 

 
𝐿𝑃 =

1

2 ∗ 𝑇𝑎
 

6.4 

 
𝐻𝑃 =

1

𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
 

6.5 

Referens för formlerna 6.1-5: [8] 

Nedan följer ett exempel på en uträkning. I detta exempels väljs N till 1024 för att 

överensstämma med en av processorns fördefinierade storlekar för FFT-analys-algoritmerna. 

- Ta   = 10 µs 

- C0  = 299 792 458 m/s 

- f0   = 24 GHz 

- N = 1024 

- Tsample = Ta * N = 10 µs * 1024 = 10.24 ms 

Då erhålles följande hastighetsupplösning Vmin 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =
299 792 458 𝑚/𝑠

2 ∗ 10.24 𝑚𝑠 ∗ 24 𝐺𝐻𝑧
≈ 0.61 𝑚/𝑠 

och högsta mätbara hastighet Vmax  

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ (
𝑁

2
− 1) = 𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ (

1024

2
− 1) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 ≈ 312 𝑚/𝑠 

De teoretiska låg- och högpassfilterna är då 

𝐿𝑃 =
1

2 ∗ 10 𝜇𝑠
= 50 𝑘𝐻𝑧 

𝐻𝑃 =
1

10.24 𝑚𝑠
≈ 98 𝐻𝑧 

(se Bilaga B). 
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 Radarsensorns placering på granatgeväret 

I formlerna för beräkning av Dopplerfrekvens och hastighet givet en viss Dopplerfrekvens 

finns 𝑐𝑜𝑠𝛼 med som en faktor. Detta påverkar uppmätt hastighet/Dopplerfrekvens. 

 𝑓𝑑 = 2 ∗ 𝑓0 ∗
𝑣

𝑐
∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 6.6 

 
𝑣 = 𝑐 ∗

𝑓𝑑

2 ∗ 𝑓0 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

6.7 

Referens för formlerna 6.6-7: [8] 

Radarns positionering på granatgeväret kommer därför att vara avgörande för hur korrekt 

sensorn kan mäta granatens utgångshastighet. Radarns vinkel, placeringsdjup och cc-mått 

kommer direkt påverka hur och när sensorn kan ”se” och få tillbaka en Dopplerfrekvens från 

granaten. Se Figur 6.1. Det kommer också avgöra hur radarns vinkel mot granaten ändras 

över tid. Se Figur 6.2. Om man kan placera sensorn så att vinkeln mellan den och granaten 

blir så liten som möjligt, så kommer felet på grund av faktorn cosα bli så litet att det är 

försumbart. Då skulle man inte behöva ta hänsyn till att vinkeln förändras över tid. 

Man kan formulera problemet som ”Hur uppmäter man korrekt Dopplerfrekvens när vinkeln 

förändras över tid?”. 

Antingen kan man producera en algoritm, som tar med det i beräkningarna medan mätningen 

sker eller så får en kompensation ske på data efter mätningen är klar, alternativt placera 

sensorn så att felet på grund av 𝑐𝑜𝑠𝛼 blir försumbart. 

Vilket av dessa sätt är det mest effektiva och ger bäst resultat, det vill säga närmast den exakta 

hastigheten på granaten? Krävs det någon kombination av dessa metoder? 

 

 

Figur 6.1: Skiss över inverkan av sensorns placering 

 

 

Figur 6.2: Vinkeln förändras desto längre bort granaten färdats 
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 Korrektionsfaktor för att beräkna korrekt hastighet 

När radarn mäter projektilens hastighet är det den radiella hastigheten som mäts (se Figur 

6.3). Det, som eftersöks, är projektilens faktiska hastighet. Problemet med att mäta den 

korrekta hastigheten beror på cosinuseffekten. Om vinkeln mellan radar och projektil är noll 

grader då är 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 1 och det man mäter är projektilens faktiska hastighet. Men allt eftersom 

vinkeln ökar så går 𝑐𝑜𝑠𝛼 från 1 mot 0 och den hastighet man mäter stämmer inte med den 

faktiska hastigheten hos projektilen. 

Sambandet kan beskrivas enligt Figur 6.4. y är sensorns cc-mått till granaten. Det antas vara 

konstant. Det som blir uppmätt med sensorn är derivatan av 𝑟(𝑡) och det som eftersöks är 

derivatan av 𝑥(𝑡). (Se Bilaga C). Teoretiskt ska det gå att korrigera den uppmätta hastigheten 

med en korrektionsfaktor som ska ge den faktiska hastigheten. 

 

 

 

Figur 6.3: Projektilens faktiska hastighet och den uppmätta radiella hastigheten av radarn [20]. 

 

 

Figur 6.4: Skissen visar de tidsberoende faktorerna under mätningen. 

 Mätnoggrannhet 

Krav för mätning  

• Kravet på mätnoggrannheten av V0 är, av Saab Dynamics, satt till Vfel ≤ ±1 m/s vid 

200-300 m/s.  

• Radarmodulen skall sitta på geväret. 

• 24 GHz ISM-radar av typen för automotive-industri skall användas. 

Då projektilerna inte får någon tillförd energi under tiden V0 mäts, så kommer de successivt 

avta i hastighet pga luftmotståndet. Förlusten av hastighet är dock så liten under mätperioden 

att den anses helt försumbar och projektilernas hastighet kan därför anses konstant under 

mättiden. 



 

   

23 (37) 

På grund av mätfönstret (Tsample) så finns ett medföljande fel av 𝑉𝑓𝑒𝑙 = ±
𝑉𝑚𝑖𝑛

2
, detta då Vmin är 

hastighetsupplösningen [8] (se Bilaga B). På det tillkommer en avvikelse på grund av 

mätvinkeln mellan radar och projektilbana. För att med god marginal hålla sig inom Vfel sattes 

en gräns på 1 promilles avvikelse i uppmätt hastighet på grund av vinkeln - vid 300 m/s. Detta 

resulterar i en mätvinkel av 𝑐𝑜𝑠−1(0.999) ≈ 2.56° mellan sensor och granat. 

Möjlig maximal förskjutning av sensor (y) vid givet mätavstånd ges av 𝑦 =  𝑥 ∗
tan(cos−1(0.999)). Givet ett monteringsavstånd (y) kan mätavståndet beräknas där 1 

promilles avvikelse ges med hjälp av 𝑥 =
𝑦

tan (cos−1(0.999)) 
. (Se Figur 6.4) 

 

6.2.1.1 Alternativ 1 

Det första alternativet är att använda nedanstående formel för att korrigera den uppmätta 

hastigheten 

 

𝑘 =  √1 −
𝑦2

𝑟2(𝑡)
∗ (1 +

𝑦2

𝑟2(𝑡) − 𝑦2
) 

6.8 

- y är sensorns placering från centrum av eldröret. 

- r är avståndet mellan sensor och granat (se r(t) i Figur 6.4).  

- k är korrektionsfaktorn – multipeln som mottagen Dopplerfrekvens behöver korrigeras 

med. (Se Bilaga C) 

I Figur 6.5 visar grafen korrektionsfaktorn sett över avstånd från sensorn. Avståndet från 

sensorn till centrum, faktor y i formeln, är satt till ett fiktivt värde på 0.2 m. Ett fel på 1 

promille uppnås då vid cirka 4.4 m – vilket är den satta gränsen för mätvinkelfelet. 

 

Formel 6.8 kan skrivas om till  

 
𝑘 = 𝑟(𝑡)

√𝑟2(𝑡) − 𝑦2

𝑟2(𝑡) − 𝑦2
 

6.9 
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Det går även att använda x(t) i Figur 6.4, dvs det vinkelräta avståndet mellan radar och granat, 

för att beräkna felet i den uppmätta hastigheten.  

 
𝑉𝑚 =  𝑣0 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 =  𝑣0 ∗

𝑥(𝑡)

√𝑥2(𝑡) + 𝑦2
 

6.10 

- y är sensorns placering från centrum av granaten, 0.2 m i detta exempel. 

- v0 är den riktiga hastigheten. 

- x(t) är avståndet från sensorn i granatens färdriktning (se x(t) i Figur 6.4). 

- det uppmätta felet är 
𝑥(𝑡)

√𝑥2(𝑡)+𝑦2
 

[21] 

I Figur 6.6, visar grafens y-axel andel av riktig hastighet beroende av sträcka från sensorn. 

Helt enkelt 
1

𝑘
 från formel 6.8. Konstanten a, cc-måttet, är satt till 0.2 meter i detta exempel. 

Vilket ger samma resultat som i Figur 6.5, dvs 1 promille fel vid 4.4 meter. 

 

Figur 6.5: Grafen visar hur korrektionsfaktorn minskar med avståndet från sensorn(se Bilaga D). 
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Figur 6.6: Grafen visar hur stor del av den faktiska hastigheten som uppmäts och hur den ändras med avståndet 
från sensorn (se Bilaga D). 
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Diskussion 

Ju närmare sensorn kan placeras centrum av eldröret desto kortare blir avståndet till ett fel på 

1 promille. Till exempel om sensorn sitter 0.1 meter från centrum fås ett fel på 1 promille vid 

1.1 meter från sensorn. 

Problemet med att använda sig av en korrektionsfaktor är att man måste veta exakt på vilket 

avstånd en Dopplerfrekvens uppmättes, för att kunna korrigera den. Det finns en hel del 

svårigheter med att utföra detta. Eftersom CW-radarn inte ger någon avståndsinformation 

skulle man behöva integrera hastigheten  

 

𝑟(𝑡) =  ∫
𝑑𝑟(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

𝑇0

𝑑𝑡 + 𝐶 

6.11 

för att få avståndet (se Bilaga C). Men avståndet integrationen ger är inte det korrekta 

eftersom man integrerar den radiella hastigheten. Så C behöver väljas så att avståndet stämmer 

överens med T0. Ytterligare en osäkerhet uppstår vid mätningen av hastigheten på grund av att 

man inte vet var på granaten mätningen har skett. Detta gör det svårt att välja korrekt C. 

6.2.1.2 Alternativ 2 

Som diskussionen ovan tar upp så blir mätfelet mindre desto närmare radarn placeras centrum 

av eldröret. Alternativet blir således att placera radarn så nära centrum att mätfelet på grund 

av vinkeln blir försumbart. Givet kravet på 1 −
+ 𝑚/𝑠 vid en hastighet på 300 𝑚/𝑠 och det 

medföljande felet på grund av samplingsintervallet bör man acceptera ett fel på maximalt 1 

promille, dvs 0.3 𝑚/𝑠. Detta resulterar i en vinkel av cos−1(0.999) ≈ 2.56°. Hur långt ut 

från eldrörets mynning denna vinkel uppstår beror på cc-mått och placeringsdjup. 

 SMR-334 Evaluation Kit 

 Maskinvara 

Det här avsnittet beskriver det maskinvarubaserade bandpassfiltret som SMR-334 Evaluation 

kit levereras med och de simuleringar som utförts på både originalfilter och anpassat filter. 

6.3.1.1 Maskinvaruvarubaserat bandpassfilter 

Som paketet levereras sitter radarsensorn SMR334 placerad på en sköld med ett 

maskinvarubaserat bandpassfilter. Detta filter har för låg frekvens för denna typ av 

applikation. Detta medförde att de krävdes simuleringar av filtret för att kunna vidta 

nödvändiga förändringar av maskinvaran. I avsnitten nedan beskrivs genomförandet av detta.  

6.3.1.2 Simulering av maskinvarubaserat bandpassfilter 

Som modulen kommer levererad har den ett maskinvarubandpassfilter på 20–915 Hz 

(teoretiskt 19.53-1250 Hz) [8]. Detta är alldeles för lågt för denna applikation med hastigheter 

på 200–300 m/s. 
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Den förväntade Dopplerfrekvensen med följande parametrar insatta i formel 6.6. 

- f0 = 24 GHz, sensorns frekvens 

- c = 299 792 458 m/s, ljusets hastighet i vakuum  

vid 𝑣 = 300 𝑚/𝑠 erhålls Dopplerfrekvensen 

𝑓𝑑 ≈ 48 033 𝐻𝑧  

vid 𝑣 = 200 𝑚/𝑠 erhålls Dopplerfrekvensen 

𝑓𝑑 ≈ 32 022 𝐻𝑧 

Med dessa frekvenser som utgångspunkt väljs en lämplig bandbredd på filtret. 

6.3.1.3 Originalfiltret 

För att korrigera maskinvarufiltret skapades ett kretsschema av det i programvaran LTSpice 

(se Bilaga A: Figur A.2 och Bilaga E). Det stod handledaren Tony Holm på Saab Dynamics 

för. Sedan utfördes simuleringar av filtret i programmet LTSpice för att se vilken bandbredd 

filtret hade. Vid AC-analys av kretsschemat användes dekadsvep med 1000 punkter per 

dekad, startfrekvens 10 Hz och stoppfrekvens 100 MHz. 

6.3.1.3.1 Resultat av simulering 

Mätning av simuleringen av originalfiltret gav följande resultat: -3 dB från toppvärdet ger ett 

bandpassfilter på cirka 17–1200 Hz (se Bilaga A: Figur A.6 och Figur A.7).  

6.3.1.4 Simulering av anpassat bandpassfilter 

Enligt beräkningar anpassades sedan kapacitanserna och resistorerna för att skapa ett 

bandpassfilter på 30-50 kHz (se Bilaga A: Figur A.8 och Figur A.9). Vid AC-analys av 

kretsschemat användes dekadsvep med 1000 punkter per dekad, startfrekvens 10 Hz och 

stoppfrekvens 100 MHz. 

6.3.1.4.1 Resultat av simulering 

Simuleringen av anpassat filter gav följande resultat: 

 -3 dB från toppvärdet ger ett bandpassfilter på ca 20.7–71.8 kHz (se Bilaga A: Figur A.8 och 

Figur A.9). 
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7 Resultat 

 Funktioner 

 Nödvändiga funktioner 

• Initial frekvenskalibrering 

• Sampling av ADC-värden 

• Spara rådata av I- och Q-kanalerna 

• Ta bort DC-offset från samplade värden 

• Applicera windowing för FFT 

• Applicera FFT 

• Filtrera ut högsta Dopplerfrekvensen 

• Beräkna hastighet 

• Återkoppla hastighet till användare 

 Önskvärda funktioner 

• Programvarubaserat bandpassfilter 

• Extrahering av högsta hastighet 

• Hastighetsberäkning 

• Återkoppling 

 Inverkan av radarmålvinkel mot skottlinjen? 

Som det redovisas i 6.1.2 har radarmålvinkeln en direkt inverkan på den uppmätta 

hastigheten. Om radarmodulen placeras tillräckligt nära eldrörets centrum kan man, med 

given felmarginal, bortse från cosvinkelfaktorn. Dock endast under förutsättning att 

mätningen sker tillräckligt nära mynningen - innan projektilens hastighetsminskning 

överstiger vad som kan anses som försumbart. Skulle monteringshöjden (cc-måttet) överstiga 

det som gör cosvinkelfaktorn försumbar så behöver det kompenseras. (se Bilaga B) 

 Vilka problem kan man stöta på? 

Följande problemställningar kan behöva vidare utredning och testning 

• Störning från gas vid mynningen. 

• För liten reflektion från granaten. 

• Mätfel från inkapslingsmaterial av sensor. 

• Påverkan från smuts. 

• Vattens påverkan på radarvågor, t ex vid regn. 

• För stora tillverkningstoleranser av radarmodulen. 
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 Vilken noggrannhet går att uppnå med en 24 GHz automotive 

radarsensor och klarar det satt krav? 

Avgörande faktorer för mätnoggrannhet är samplingsintervallet (Ta), på grund av 

detaljupplösningen. Mätfönstret (Tsample), på grund av hastighetsupplösningen, samt till viss 

del vilken exakt frekvens i radarmodulens frekvensbandsbredden (f0 ≤ f0+B) som väljs (ej av 

någon större signifikant betydelse för 24 GHz ISM) (se Bilaga B). 

Det uppsatta kravet på mätnoggrannhet är 1−
+  𝑚/𝑠. Detta mål går att uppfylla med en 

SMR334-radar givet av t ex följande parametrar 

- Ta  = 2.5 µs  
- C0  = 299 792 458 m/s  
- f0 = 24 GHz  
- N = 4096 
- Tsample  = Ta * N = 2.5 µs * 4096 = 10.24 ms  

 

om radarns cc-mått till eldröret är satt till 0.1 m uppnås en noggrannhet på 1 promille vid ett 

avstånd på 2.2 m från radarn. Vid en hastighet på 300 m/s medför detta ett mätfel på grund av 

cosvinkelfaktorn av en promille (-0.3 m/s). Således fås -0.605 ≤ Vfel ≤ +0.005 m/s inom satt 

hastighetsspann och parallell montering av sensor i förhållande till eldrör. Det är väl inom 

uppsatt precisionkrav. (Se Bilaga B) 

N är satt till 4096 då det är den största av processorns fördefinierade FFT-storlekar. Ta är satt 

för att få samma Vmin som minimumkravet (se Bilaga B) med satt N vilket leder till en högre 

mätfrekvens (
1

𝑇𝑎
) och därmed högre detaljupplösning av frekvenserna. 

 Placering av radarmodul 

Som tidigare nämnt är placeringen av radarn avgörande för att så korrekt som möjligt kunna 

mäta hastigheten. Beräkningarna visar att ju närmre radarn placeras mot eldrörets centrum 

desto bättre noggrannhet uppnås på grund av cosinusvinkeln. Radarns placeringsdjup ska ej 

vara så pass långt bak att radarns antennmönster skyms av granatgeväret nära önskvärda 

mätvinklar. Radarmodulen skall vara riktad så att dess centrumlinje löper parallellt med 

eldröret.  

 Föredragna lösningar 

Författarna rekommenderar 6.2.1.2 Alternativ 2, som lösning på problemet med 

radarmålvinkel. Detta på grund av att 6.2.1.1 Alternativ 1 skulle innebära allt för stora 

osäkerheter, som beskrivs i diskussionen i 6.2.1.2 Alternativ 2.  

 Alternativa lösningsförslag 

Ett alternativ till 24 GHz ISM-radar skulle kunna vara att använda sig av 77 GHz ISM-radar. 

Den högre frekvensen ger en högre mätnoggrannhet samt möjlighet till att, med tillräckligt 

god upplösning, mäta avståndet till granaten genom att använda FMCW istället för CW. Detta 

skulle göra cosinusfaktorn kalkylerbar med given monteringshöjd. Således skulle alla givna 

mätningar kunna korrigeras med korrekt cosinusfaktor under hela mättiden.  
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Ett annat alternativ skulle kunna vara att montera en IR- eller laser-grind med givna vinklar 

och i övrigt använda sig av samma mätförfarande som med spolar – men utan att ha något 

monterat framför granatgeväret.  

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att montera en höghastighetskamera, av liknande typ 

som finns i dagens mobiltelefoner, med en simulerad mätsticka som bakgrund för 

mätreferens. 
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8 Diskussion 

 Uppfyllande av projektets krav 

Då projektet inte var tillräckligt långt framskridet vid examensarbetets start, kunde inte 

testning av systemet utföras och därmed inte frågeställningarna ”Testning och analys av 

inverkan från eldsflamma vid eldrörets mynning?” och ”Testning av hur långt ut i banan en 

granat kan registreras?” besvaras. Examensarbetet gjordes då om till en teoretisk utredning i 

kvarvarande frågeställningar, övergripande systemarkitektur och behovsanalys för det aktuella 

radarsystemet. Detta innebar att den initiala planen för projektet skrotades och fick omarbetas. 

Till en början var projektet behäftat med stora svårigheter. Det var en del faktorer, som gjorde 

det svårt att strukturera upp examensarbetet och få en tydlig bild av de många olika delarna 

arbetet skulle bestå av. Som resultat av detta behövde examensarbetet göras om i sin helhet tre 

veckor in i kursen, vilket påverkade projektets utgång. Författarna fick till största del 

strukturera upp det nya projektet. Nya krav och innehåll i det omgjorda examensarbetet 

utformades också av författarna men i kort samråd med Saab Dynamics. Efter revideringen av 

examensarbetet fick det en tydligare inriktning, som var rimlig att genomföra på tio veckor, 

vilket medförde att det blev enklare att planera arbetet.  

Det hade varit önskvärt att alla grundläggande förutsättningar för att starta projektet funnits på 

plats från början. I och med att examensarbetet omfattar endast tio veckor är all tid av största 

vikt. En mer gedigen kravspecifikation och beskrivning kring projektet och dess 

förutsättningar skulle ha underlättat struktureringen av examensarbetet på ett sätt som hade 

gett större klarhet i de olika moment som skulle genomföras. 

Det mest anmärkningsvärda resultatet är enkelheten i den av författarna rekommenderade 

lösningen. Om radarmodulen placeras tillräckligt nära, vilket anses möjligt, så återstår att 

använda de inbyggda funktionerna i testplattformen med en påbyggnad av 

hastighetsberäkning från den maximala Dopplerfrekvensen, inom önskat frekvensband, och 

önskad återgivning av resultatet. Det skulle räcka med att ta ut maximal Dopplerfrekvens och 

konvertera endast den till hastighet.  

 Sociala och ekonomiska implikationer  

Om denna applikation implementeras i Carl Gustaf M4 kommer det kunna ge Saab Dynamics 

ökad konkurrens på marknaden gentemot liknande system, tack vare den ökade precisionen 

systemet kan ge. Om systemet leder till markant minskat användande av ammunition så skulle 

det kunna skada företaget ekonomiskt, på grund av minskad försäljning av ammunition.  

För kunderna innebär ökad träffsäkerhet högre effektivitet och mindre användning av 

ammunition vilket i sin tur leder till lägre omkostnader. Den ökade precisionen skulle också 

kunna leda till mindre oönskad effekt av verkanseld och således också minska humanitärt 

lidande, materiell förstörelse samt miljöförstörelse. Det skall dock tilläggas att ett missbruk av 

teknologin istället kan öka ett humanitärt lidande. 

Att beskriva hur den här applikationen (radarmodulen) påverkar samhälle, miljö, ekonomi etc 

är svårt ur ett samhälleligt perspektiv. Detta på grund av att applikationen i projektet enbart är 

utvecklad för militärt bruk. Den kan så klart appliceras på andra områden. Det görs redan i 
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dagsläget av andra företag. CW-radar används inom en mängd andra områden - allt ifrån 

bilindustrin, tillverkningsindustrin, polisradar och så vidare. De ämnen som används för att 

tillverka radarmodulen och tillverkningsproceduren i sig har en påverkan på miljön. Både vad 

gäller mineralutvinningen, kemikalier som används och energiåtgången i tillverkningen. 

För den enskilde skytten så innebär det, om produkten genomförs och appliceras, en större 

säkerhet att träffa målet, vilket i sin tur bör leda till en bättre säkerhet för den/de enskilda 

individen/-erna. Det förenklade förloppet, tids- och uppmärksamhetsbesparandet som 

uppkommer ökar dessutom möjligheterna att ha bättre kontroll över sin närmiljö vilket i sin 

tur ökar säkerheten både vid övning och vid en skarp situation.  

 Projektets utvecklingspotential 

Noggrannheten i mätningen av V0 skulle öka om man använde sig av en 77 GHz radar istället 

för 24 GHz. En 77 GHz radarantenn är mindre än en för 24 GHz vilket medför att det går att 

placera den närmare eldröret samt ökar möjligheten att integrera den i det intelligenta siktet 

till Carl Gustaf M4. Användning av en 77 GHz radar skulle också möjliggöra användning av 

FMWC istället för CW, vilket gör det möjligt att mäta avståndet mellan projektil och radar, 

vilket i sin tur gör det möjligt att beräkna vinkeln i varje mätpunkt och därmed korrigera 

Dopplerfrekvensen med dess cosinusfaktor. Det skulle också möjliggöra att man kan avgöra 

från var, i projektilbanan, önskad mätning skall återges.  

Ett annat alternativ till återkoppling av hastigheten till soldaten är att istället göra en direkt 

korrigering i det intelligenta siktet. Det intelligenta siktet är redan förberett på att kunna känna 

av vilken typ av ammunition som laddats i granatgeväret och även kommunicera med 

granaten. En algoritm skulle således automatiskt kunna utföra de åtgärder som krävs efter 

uppmätt V0 av första granaten, så som skjutvinkelkorrigering. Det skulle leda till en mer 

automatiserad process för ökad träffsäkert, med minimal insats av skytten. 

Projektet bedöms ha god utvecklingspotential, i synnerhet med alternativet av att begagna sig 

av en 77 GHz ISM-radar och integrera systemet i det intelligenta siktet. Carl Gustaf M4 kan 

idag lagra antalet avfyrade skott. Detta ger en möjligheten att lagra uppmätt hastighet och 

koppla den till varje individuellt skott för ännu bättre övervakning av granatgevärets 

prestanda. 
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9 Reflektion kring eget lärande 

 Kunskap och förståelse 

Då författarna inte besatte några kunskaper om radarteknik sedan tidigare så blev det ett helt 

nytt ämne att sätta sig in i. Projektet har lett till fördjupade kunskaper i principerna bakom 

CW-radar och hur en radar är konstruerad. Likaså har kunskaper tillskansats om FMCW-

tekniken, om än inte med samma djup som CW.  Författarna lärde sig en hel del om både 

matematiken och praktiken kring radar och ett par olika mättekniker, som den kan appliceras 

med. Likaledes erhölls även viss insikt i maskinvarufilter, granatkastaren Carl Gustaf, 

krigsmaterielindustrin, olika typer av sekretess, lite regelverk kring exportkontroll och de 

många aspekterna av att göra ett utredningsarbete på egen hand. 

För vidare utveckling av projektet behövs än mer kunskap om: 

• FFT-analys och vilken FFT som lämpar sig bäst för denna applikation.  

• Implikationerna av olika windowingfunktioner.  

• RCS (Radar Cross Section) och hur det påverkar förmågan att mäta granaterna. 

• Lämplig T0-trigger och implementering för att starta mätningen/lagring av mätdata.  

• Med vilken mätfrekvens avståndsmätningar kan ske med 77 GHz FMCW-radarmodul, 

inklusive de implikationer det innebär för ADC, DAC och MCU.   

 Färdighet och förmåga 

De initiala kraven/frågeställningarna 

• Vilken noggrannhet går att uppnå med en 24 GHz ISM-radar för automotiveindustrin.  

• Hur långt ut i banan kan en granat registreras?  

• Inverkan av radarmålvinkel mot skottlinjen.  

• Inverkan av eldsflamma i gevärsmynningen.  

 

sattes av Saab Dynamics. Dock kunde inte alla dessa frågeställningar besvaras eftersom 

projektet inte var tillräckligt långt framskridet och det krävdes bättre förutsättningar för 

testning och experimenterande för att svara på de nu strukna frågeställningarna. 

Examensarbetet gick, efter revidering, ut på att utreda vilka grundläggande förutsättningar, 

som krävs för att kunna utföra önskade mätningar och hur ett sådant system kan utformas. 

Som grundläggande förutsättning identifierades hanteringen av cosinusvinkeln som det mest 

fundamentala för att kunna utföra en korrekt mätning. Detta ledde till att den största tiden 

lades på att utforska och söka efter olika lösningar till det problemet. Det visade sig vara svårt 

att hitta en lösning, som beräknande vinkeländring över tid och korrigerade mätningen efter 

detta för att beräkna den faktiska Dopplerfrekvensen och därmed få ut korrekt hastighet. Den 

generella lösningen, som oftast stöttes på var att placera radarn så att vinkeln minimerades. 

Därför gjordes en utredning om det var möjligt att placera den på ett sådant vis på 

granatgeväret och dess implikationer. 

Sökning efter information har skett via diskussioner med anställda på Saab Dynamics, lärare 

på Örebro universitet, kurslitteratur från tidigare kurser på Dataingenjörsprogrammet (Örebro 

universitet), tillgänglig litteratur hos Saab Dynamics, tillverkares informationsblad, 
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tillverkares tekniska specifikationer, YouTube, Google, Google Scholar, Scopus, SIS och 

IEEE Xplore. Författarna har applicerat idéer och lösningar, som de funnit via 

informationssökning, på problemen i projektet samt även tillskansat sig förståelse kring de 

begränsningar som de olika teknikerna kring radar för med sig. 

Arbetet var från början oerhört omfattande och för spretigt, för ett examensarbete på 15 hp 

(10 veckor). Det var på författarnas initiativ som examensarbetet omformades, efter insikten 

om att det ej skulle kunna bli en adekvat rapport. Likaså skulle tiden ej komma att räcka till 

för att fullfölja projektet i den omfattningen som krävdes. All planering efter omformandet har 

författarna stått för. Författarna har anpassat de olika delarna efter relevans och tillgänglig tid. 

Flertalet böcker, tidskrifter och datablad har lästs och de relevanta av dessa är omnämnda i 

rapporten. Författarna anser sig visa på god förståelse kring tekniken, problemlösning och 

vilken av dessa lösningar som lämpar sig bäst.  

 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Författarna har orienterat sig kring applikationerna av radar i dagsläget och vilken typ av 

radar som lämpar sig för olika områden. Under projektets gång och strukturering har 

oförutsedda problem blivit lösta tillsammans med anställda på Saab Dynamics och 

programansvarig för Dataingenjörsprogrammet vid Örebro universitet. Författarna har strävat 

efter att dokumentera all relevant information samt nödvändiga beräkningar. I redovisningen 

har angetts vad, som bör tas i beaktande för en framgångsrik implementering. Om behov 

skulle föreligga att frångå författarnas rekommendationer, så ingår i studien även en 

redovisning av vilka problem, man i sådant fall måste beakta. 
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 Filter 

 

Figur A.1: Kretsschema över original maskinvarufilter tillhörande skölden som SMR-334 är monterad på i SMR-
334 Evaluation kit. 

 

 

Figur A.2: Kretsschema för simulering av original maskinvarufilter till LTspice 
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Figur A.3: Graf vid simulering av original maskinvarufilter i LTspice 

 

Figur A.4: Modifierat kretsschema för simulering av maskinvarufilter till LTspice 
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Figur A.5: Graf vid simulering av modifierat maskinvarufilter i LTspice. 

 

 

Figur A.6: Cursor 1 visar övre gränsfrekvens vid -3dB från max i simulerat original maskinvarufilter. 
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Figur A.7: Cursor 1 visar nedre gränsfrekvens -3dB från max i simulerat original maskinvarufilter. 

 

 

Figur A.8: Cursor 2 visar övre gränsfrekvens vid -3dB från max i simulerat anpassat maskinvarufilter 
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Figur A.9: Cursor 2 visar nedre gränsfrekvens vid -3dB från max i simulerat anpassat maskinvarufilter



    Bilaga B 

1 (9) 

 Beräkningar 

Beräkning dopplerfrekvens och hastighetsberäkningar 

fd Uppmätt Dopplerfrekvens 

v Hastighet av objekt i rörelse 

Tsample Mätfönster 

Ta Samplingsintervall 

Vmin Lägsta mätbara hastighet och hastighetsupplösning 

Vmax Högsta mätbara hastighet 

LP Teoretiskt lågpassfilter 

HP Teoretiskt högpassfilter 

Vres Felmarginal pga Vmin 

Vvinkelfel Hastighetsfel pga mätvinkel 

Vfel Sammanlags felmarignal 

C0 Ljusets hastighet i vakuum 

α Vinkel  

Formler 

- C0 = 299 792 458 m/s 

- α = 0 

 𝑓𝑑 = 2 ∗ 𝑓0 ∗
𝑣

𝐶0
∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 B.1 

 

 
𝑣 = 𝐶𝑜 ∗

𝑓𝑑

2 ∗ 𝑓0 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

B.2 

 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 𝑇𝑎 ∗ 𝑁 B.3 

 

 
𝑉𝑚𝑖𝑛 =

C0

2  ∗ 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  ∗  𝑓0 
 

B.4 

 

 
𝑉𝑚𝑎𝑥  =  𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ (

𝑁

2
− 1) 

B.5 

 

 
𝐿𝑃 =

1

2 ∗ 𝑇𝑎
 

B.6 

 

 
𝐻𝑃 =

1

𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
 

B.7 

 

 
𝑉𝑟𝑒𝑠  = ±

𝑉𝑚𝑖𝑛

2
 

B.8 

 

 𝑉𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙 = 𝑉 ∗ (cos(𝛼) − 1) B.9 
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 𝑉𝑓𝑒𝑙1
 = 𝑉𝑟𝑒𝑠−

+ 𝑉𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙  B.10 

 𝑉𝑓𝑒𝑙2
= 𝑉𝑟𝑒𝑠+

+ 𝑉𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙 B.11 

 𝑉𝑓𝑒𝑙 = 𝑉𝑓𝑒𝑙1
≤ 𝑉𝑓𝑒𝑙2

 B.12 

Referens för formlerna B.1-7: [8] 

Dopplerfrekvenser för filterkonstruktion 24 GHz-radar 

Följande beräkningar redovisar de teoretiska Dopplerfrekvenserna man kommer mottaga vid 

högsta och lägsta hastighet som granaterna kommer färdas i. 

𝒇𝟎 = 24.000 GHz  (undre gräns) 

v = 300 m/s  

ger insatt i formel B.1 Dopplerfrekvensen  

𝑓𝑑 ≈ 𝟒𝟖 𝟎𝟑𝟑 𝑯𝒛  
 

v = 200 m/s  

ger insatt i formel B.1 Dopplerfrekvensen  

 

𝑓𝑑 ≈ 𝟑𝟐 𝟎𝟐𝟐 𝑯𝒛 

 

𝒇𝟎 = 24.250 Hz (övre gräns) 

v = 300 m/s  

ger insatt i formel B.1 Dopplerfrekvensen  

𝑓𝑑 ≈ 𝟒𝟖 𝟓𝟑𝟒 𝑯𝒛 

 

v = 200 m/s  

ger insatt i formel B.1 Dopplerfrekvensen  

𝑓𝑑 ≈ 𝟑𝟐 𝟑𝟓𝟔 𝑯𝒛 
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Dopplerfrekvenser för filterkonstruktion 77GHz-radar 

Följande beräkningar redovisar de teoretiska Dopplerfrekvenserna man kommer mottaga vid 

högsta och lägsta hastighet som granaterna kommer färdas i. 

𝒇𝟎= 77 GHz  (undre gräns) 

v = 300 m/s  

ger insatt i formel B.1 Dopplerfrekvensen  

𝑓𝑑 ≈ 𝟏𝟓𝟒 𝟏𝟎𝟕 𝑯𝒛 

v = 200 m/s  

ger insatt i formel B.1 Dopplerfrekvensen  

𝑓𝑑 ≈ 𝟏𝟎𝟐 𝟕𝟑𝟖 𝑯𝒛 

 

𝒇𝟎 = 81 GHz (övre gräns) 

v = 300 m/s  

ger insatt i formel B.1 Dopplerfrekvensen  

𝑓𝑑 ≈ 𝟏𝟔𝟐 𝟏𝟏𝟐 𝑯𝒛 

v = 200 m/s  

ger insatt i formel B.1 Dopplerfrekvensen  

𝑓𝑑 ≈ 𝟏𝟎𝟖 𝟎𝟕𝟓 𝑯𝒛 
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Samplingsintervallet, Vmin, Vmax och teoretisk LP och HP 

LP = 50 kHz fås av beräknad Dopplerfrekvens från granat vid 300 m/s avrundat uppåt till 

närmast 10 kHz 

50 𝑘𝐻𝑧 =
1

2 ∗ 𝑇𝑎
 

Vilket ger oss samplingsintervallet (Ta) 

𝑇𝑎 =
1

2 ∗ 50𝑘𝐻𝑧
= 10 𝜇𝑠 

 

Beräkning av minimalt mätfönster vid satt noggrannhet av Vmin < 1 m/s vid 𝑓0 =

24.000 𝐺𝐻𝑍 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =
C0

2  ∗ 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  ∗  𝑓0 
↔ 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =

𝐶0

2 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑓0
 

Vilket ger ett mätfönster (Tsample) 

𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =
𝐶0

2 ∗ 1 ∗ 𝑓0
≈ 6.25 𝑚𝑠 

Vilket ger antal samplingar (N) 

𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 𝑇𝑎 ∗ 𝑁 → 𝑁 =
𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑇𝑎
=

6.25𝑚𝑠

10𝜇𝑠
= 625  

 

Beräkning av minimalt mätfönster vid satt noggrannhet av Vmin < 1 m/s vid f0 =

24.250 GHZ 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =
C0

2  ∗ 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  ∗  𝑓0 
↔ 𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =

𝐶0

2 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑓0
 

Vilket ger ett mätfönster (Tsample) 

𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =
𝐶0

2 ∗ 1 ∗ 𝑓0
≈ 6.18 𝑚𝑠 

 

Vilket ger antal samplingar (N) 

𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 𝑇𝑎 ∗ 𝑁 → 𝑁 =
𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑇𝑎
=

6.25𝑚𝑠

10𝜇𝑠
= 618 
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Avrundat uppåt, för processor fördefinierade närmaste större (eller lika stor) FFT-storlek [16, 

32, 64, ..., 4096] 

𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 10𝜇𝑠 ∗ 1024 = 10.24 𝑚𝑠 

Vilket ger 

𝑓0 = 24.000 𝐺𝐻𝑍 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛  =
299792458 𝑚 𝑠⁄

2 ∗ 10.24𝑚𝑠 ∗ 24𝐺𝐻𝑧 
≈  0.61 𝑚 𝑠⁄  

𝑉𝑚𝑎𝑥  = V𝑚𝑖𝑛 ∗ (
1024

2
− 1) ≈ 312 𝑚 𝑠⁄  

𝑓0 = 24.250 𝐺𝐻𝑍 

𝑉𝑚𝑖𝑛  =
299792458 𝑚 𝑠⁄

2 ∗ 10.24𝑚𝑠 ∗ 24.250𝐺𝐻𝑧 
≈  0.60 𝑚 𝑠⁄  

𝑉𝑚𝑎𝑥  = V𝑚𝑖𝑛 ∗ (
1024

2
− 1) ≈ 308 𝑚 𝑠⁄  

 

Gränsvärden för mätning uttryckt som lågpass- (LP) och högpassfilter (HP) 

𝐿𝑃 =
1

2 ∗ 10𝜇𝑠
= 50 𝑘𝐻𝑧 

𝐻𝑃 =
1

10.24𝑚𝑠
≈ 98 𝐻𝑧 
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För bättre FFT-analys 

För processor fördefinierade maximala FFT-storlek av 4096 (4 ggr minimumkravet av 1024) 

och bibehållet samplingsintervall (för bibehållen Vmin) fås 

𝑇𝑎 =
10.24 𝑚𝑠

4096
= 2.5 𝜇𝑠 

Vilket ger 

𝑓0 = 24.000 𝐺𝐻𝑍 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛  =
299792458 𝑚 𝑠⁄

2 ∗ 10.24𝑚𝑠 ∗ 24𝐺𝐻𝑧 
≈  0.61 𝑚 𝑠⁄  

𝑉𝑚𝑎𝑥  = V𝑚𝑖𝑛 ∗ (
4096

2
− 1) ≈ 1249 𝑚 𝑠⁄  

 

𝑓0 = 24.250 𝐺𝐻𝑍 

𝑉𝑚𝑖𝑛  =
299792458 𝑚 𝑠⁄

2 ∗ 10.24𝑚𝑠 ∗ 24.250𝐺𝐻𝑧 
≈  0.60 𝑚 𝑠⁄  

𝑉𝑚𝑎𝑥  = V𝑚𝑖𝑛 ∗ (
4096

2
− 1) ≈ 1236 𝑚 𝑠⁄  

 

Gränsvärden för mätning uttryckt som lågpass- (LP) och högpassfilter (HP) 

𝐿𝑃 =
1

2 ∗ 2.5𝜇𝑠
= 200 𝑘𝐻𝑧 

𝐻𝑃 =
1

10.24𝑚𝑠
≈ 98 𝐻𝑧 

 

Vres och Vfel vid 𝒇𝟎 = 𝟐𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝑮𝑯𝒁 ger maximalt fel vid V = 300 m/s  

Av formlerna B.8-12 fås 

𝑉𝑟𝑒𝑠  = ±
0.61

2
= ±0.305 𝑚/𝑠 

𝑉𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙 = 300 ∗ (0.999 − 1) = −0.3 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙1
 = −0.305 − 0.3 = −0.605 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙2
= 0.305 − 0.3 = 0.005 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙 = −0.605 ≤ 0.005 𝑚/𝑠  
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Vid 77 GHz ISM-radarmodul 

f0 = 77 GHz (undre gräns) ger med bibehållen Tsample, LP och HP  

𝑉𝑚𝑖𝑛  =
299792458  𝑚 𝑠⁄

2 ∗ 10.24 𝑚𝑠 ∗ 77 𝐺𝐻𝑧 
≈  0.190 𝑚 𝑠⁄  

𝑉𝑚𝑎𝑥  = V𝑚𝑖𝑛 ∗ (
4096

2
− 1) ≈ 389 𝑚 𝑠⁄  

 

f0 = 81 GHz (övre gräns) ger: 

𝑉𝑚𝑖𝑛  =  
299792458 𝑚 𝑠⁄

2 ∗ 10.24 𝑚𝑠 ∗ 81 𝐺𝐻𝑧 
≈  0.181 𝑚 𝑠⁄  

𝑉𝑚𝑎𝑥  =  𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ (
4096

2
− 1) ≈ 370 𝑚 𝑠⁄   

 

Vres och Vfel vid 𝒇𝟎 = 𝟕𝟕 𝑮𝑯𝒁 ger maximalt fel vid V = 300 m/s  

Av formlerna B.8-12 fås 

𝑉𝑟𝑒𝑠  = ±
0.190

2
= ±0.095 𝑚/𝑠 

𝑉𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙 = 300 ∗ (0.999 − 1) = −0.3 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙1
 = −0.095 − 0.3 = −0.395 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙2
= 0.095 − 0.3 = −0.205 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙 = −0.395 ≤ −0.205 𝑚/𝑠 

 

Vres och Vfel vid 𝒇𝟎 = 𝟖𝟏 𝑮𝑯𝒁 ger maximalt fel vid V = 300 m/s  

Av formlerna B.8-12 fås 

𝑉𝑟𝑒𝑠  = ±
0.181

2
= ±0.0905 𝑚/𝑠 

𝑉𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙 = 300 ∗ (0.999 − 1) = −0.3 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙1
 = −0.0905 − 0.3 = −0.3905 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙2
= 0.0905 − 0.3 = −0.2095 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓𝑒𝑙 = −0.3905 ≤ −0.2095 𝑚/𝑠 
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FMCW, mätnoggrannhet av avstånd 

 𝐵 = 𝐹𝑅𝐸𝑄𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝐹𝑅𝐸𝑄𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 B.13 

 
𝑅𝑚𝑖𝑛 =

𝐶0

2 ∗ 𝐵
 

B.14 

Referens för formlerna B.13-14: [8] 

För 24 GHz radar gäller att B är 250MHz (24.000-24.250 GHz). Vilket ger en 

noggrannhet på 

𝑅𝑚𝑖𝑛 ≈ 60 𝑐𝑚 

För 77 GHz radar gäller att B är 4GHz (77-81GHz). Det ger en noggrannhet på 

𝑅𝑚𝑖𝑛 ≈ 3.75 𝑐𝑚  

Minimalt samplingsintervall (Ta) 

ADC har en samplingsfrekvens på 2.4 GHz [12] vilket ger ett minsta möjligt 

samplingsintervall på 

𝑇𝑎𝑚𝑖𝑛
=  

1

2.4𝐺𝐻𝑧
≈ 0.41667𝜇𝑠 

 

Beräkningar för ”Active Inverting Op Amp Bandpass Filter” 

 
𝐺𝑎𝑖𝑛 =  −

𝑅2

𝑅1
 

B.15 

 
𝐻𝑖𝑔ℎ𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓𝐹𝑟𝑒𝑞 =

1

2𝜋𝑅1𝐶1
↔ 𝐶1 =

1

2𝜋𝑅1𝐻𝑖𝑔ℎ𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓𝐹𝑟𝑒𝑞
 

B.16 

 
𝐿𝑜𝑤𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓𝐹𝑟𝑒𝑞 =

1

2𝜋𝑅2𝐶2
↔ 𝐶2 =

1

2𝜋𝑅2𝐿𝑜𝑤𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓𝐹𝑟𝑒𝑞
 

B.17 

Referens för formlerna B.15-17: [22] 
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Modifierat aktivt maskinvarubandpassfilter 

𝐺𝑎𝑖𝑛1 𝑜𝑐ℎ 2 =  −
15𝑘Ω

1𝑘Ω
= −15 

𝐶1 =
1

2𝜋1𝑘Ω ∗ 50𝑘𝐻𝑧
≈ 3.18 𝑛𝐹 

𝐶2 =
1

2𝜋15𝑘Ω ∗ 30𝑘𝐻𝑧
≈ 354 𝑝𝐹 

 

Original aktivt maskinvarubandpassfilter  

Filter 1: 

𝐺𝑎𝑖𝑛1 =  −
15𝑘Ω

1.2𝑘Ω
=  −12.5 

𝐻𝑖𝑔ℎ𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓𝐹𝑟𝑒𝑞 =
1

2𝜋15𝑘Ω ∗ 5.6𝑛𝐹
≈ 1895 𝐻𝑧 

𝐿𝑜𝑤𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓𝐹𝑟𝑒𝑞 =
1

2𝜋1.2𝑘Ω ∗ 10𝜇𝐹
≈ 13 𝐻𝑧 

Filter 2: 

𝐺𝑎𝑖𝑛2 = −
3.3𝑘Ω

1.2𝑘Ω
=  −2.75 

𝐻𝑖𝑔ℎ𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓𝐹𝑟𝑒𝑞 =
1

2𝜋3.3𝑘Ω ∗ 27𝑛𝐹
≈ 1786 𝐻𝑧 

𝐿𝑜𝑤𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓𝐹𝑟𝑒𝑞 =
1

2𝜋1.2𝑘Ω ∗ 10𝜇𝐹
≈ 13 𝐻𝑧 
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 Målvinkel 

Hastighetsmätning av granat (spec V0)   

 
Figur C. 1: Översiktsbild av vinklar och avstånd för beräkningar.  

Hastigheten mäts med en CW-radar efter linjen r(t) (tidsberoende avstånd). Det som 

egentligen söks är hastigheten i projektilens bana x(t).   

Geometriskt samband ger:  

(1)  

Eftersom hastigheten är av intresse deriveras (1) med avseende på tiden:  

(2)  

Där derivatan av x är sökt hastighet, och derivatan av r är hastigheten som mäts. Den 

tidsberoende målvinkeln fås enligt:  

(3)  

Vinkeln ingår i olika faktorer i (2), beräkna dem var för sig:  

(4)  

(5)  
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(6)  

Sätt in (4), (5) och (6) i (2) och förenkla så fås:  

(7)  

Det intressanta här är korrektionsfaktorn som beror på det tidsberoende avståndet r(t):  

(8)   

Korrektionsfaktorn visar alltså vilken faktor mätt hastighet r' ska multipliceras med för att få 

reda på verklig hastighet x'. Faktorn beror på avståndet r(t) som är tidsberoende. Om man för 

ett exempel sätter in fiktiva siffror: a = 0.2 m, 0.4 < r(t) < 5 m och plottar så får man följande 

figur: 
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Figur C. 1: Korrektionsfaktor 

Grafen visar att på avståndet 0.4 m är den verkliga hastigheten 1.15 gånger den mätta (15 % 

högre). På avståndet 2 m är den verkliga hastigheten 1.005 gånger den avlästa, här skiljer det 

alltså 0.5%. Ju längre avståndet blir, desto mindre blir korrektionen. På 5 meters avstånd blir 

korrektionen mindre än en promille.   
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 Matlab-kod 

Kod för att visualisera korrektionsfaktorn 

clc; 

close all; 

clear variables; 

  

%--------------------------------------------------------- 

% Kod för att generera graferna som visar hur 

korrektionsfaktorn ändras  

% med avståndet från radarsensorn. 

%--------------------------------------------------------- 

  

a = 0.2;      % a är radarns cc-mått från eldröret 

r = 0:0.05:5; % r är avståndet från radarn. 

  

korrektion1 = zeros(1,numel(r)); % matris med 

korrektionsfaktor 

korrektion2 = zeros(1,numel(r)); % matris med generell formel 

för korrektionsfaktor 

  

% Korrektionsfaktorn enligt beräkningar 

for i=1:numel(r) 

    korrektion1(1,i) = sqrt(1 - (a^2/r(1,i)^2)) * (1 + 

a^2/(r(1,i)^2-a^2)); 

    korrektion2(1,i) = r(1,i)/sqrt(r(1,i)^2 + a^2); 

end 

  

% Plot med korrektionsfaktor 

figure 

h = plot(r(1,:), korrektion1(1,:)); 

set([h], 'LineWidth', 2); 

xlabel('Avstånd från sensor r(t). Enhet meter', 'FontSize', 

12); 

ylabel('Korrektionsfaktor', 'FontSize', 12); 

  

% Plot med en generell formel för korrektionsfaktor 

figure 

h = plot(r(1,:), korrektion2(1,:)); 

set([h], 'LineWidth', 2); 

xlabel('Avstånd från sensor x(t). Enhet meter', 'FontSize', 

12); 

ylabel('Del av riktig hastighet', 'FontSize', 12); 

  

axis([0 5 0 1.1]); 
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 Metoder och programvara 

E.1. SCRUM 

SCRUM är en agil metod för utveckling av produkter. Istället för en strikt styrd process om 

hur en produkt ska utvecklas, så ligger fokus på vad det är som ska utvecklas. I ett SCRUM-

projekt ingår 

• Product backlog: 

Här finns en lista med det som man för tillfället vet att man måste implementera för att 

framställa en färdig produkt.  

• Sprint backlog: 

Innehåller punkter från product backlog, som man åtagit sig att implementera. 

• Sprint: 

Själva implementeringen. En tidsperiod som kan vara 3-30 dagar lång. 

• Daily scrum: 

Ett dagligt möte på 15 minuter där man frågar sig 

o Vad gjorde jag igår, som tog oss närmre sprintmålet? 

o Vad ska jag göra idag för att ta oss närmre sprintmålet? 

o Ser jag några hinder för mig eller någon annan, som hindrar oss från att möta 

deadline för sprintmålet?   

[23] 

SCRUM används för att ge en bättre struktur och överblick på hur projektet fortskrider. Det 

blir lättare att identifiera vad som måste utföras och när det ska vara utfört för att möta kraven 

på projektet.  

E.2. Parprogrammering 

Parprogrammering är en metod där två personer jobbar ihop vid programmering. Den ena 

personen skriver kod medan den andra bevakar koden som skrivs. Detta kan leda till ökad 

produktivitet och bättre kvalité på koden.  I det här projektet följdes samma metodik i alla 

delar av arbetet. [24] 

E.3. Programmeringsspråk och programbibliotek 

• C/C++  

• Programbibliotek som ingår i SMR-334 Evaluation kit. 

o ad5662 

o adc 

o CONFIG 

o dma 

o Framework 

o gpio 

o Initialization 

o Processing 

o Protocol 

o spi 
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o stm32f4xx_hal_conf 

o stm32f4xx_it 

o system_clock 

o tim 

o usart 

Programbiblioteken tillhörande SMR-334 Evaluation kit var skrivna i 

programmeringsspråken C/C++. 

 

E.4. Analog Discovery 2 

Detta är ett multifunktionsinstrument som kan mäta, visualisera, generera, spela in och 

kontrollera blandade signalkretsar av alla slag. I detta projekt används det som oscilloskop för 

att mäta signalerna från radarsensorn. Det kopplas enkelt in till en dator via USB och styrs 

med programvaran WaveForms. [25] 

E.5. WaveForms 

Detta är ett program som används i kombination med multifunktionsinstrumentet Analog 

Discovery 2. Med WaveForms kan man enkelt visualisera, spara, generera analoga och 

digitala signaler. Förutom fullt stöd i Windows har det även fullt stöd i Mac OS X och Linux. 

[26] 

E.6. LTSpice 

Används för att simulera elektroniska kretsar [27]. I projektet användes det till att simulera 

aktivt bandpassfilter.  

E.7. Matlab R2013a 

Matlab står för matrix laboratory och är ett program för att effektivt utföra matrisekvationer 

och simuleringar. [28] 

E.8. Laborationsmiljö för maskinvara 

ESD-skyddad laborationsmiljö för elektronik hos Saab Dynamics AB. 

E.9. STM32CubeMX 

Programmet täcker alla nuvarande STM32 kort. Det är ett grafiskt verktyg, som tillåter 

konfiguration av STM32 mikrokontrollers och som sedan generar initial C kod baserat på 

gjorda konfigurationer av mikrokontrollern. [29] 

E.10. draw.io 

Onlineapplikation för att rita diagram, flödesscheman, mind maps med mera. [30] 
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E.11.  Asana 

Onlineapplikation för SCRUM och att-göra-listor. [31] 

E.12.  Microsoft Word 2010 

Ordbehandlingsprogram. [32] 

E.13.  Microsoft OneDrive 

Onlinetjänst för lagring och delning av dokument och filer. [33] 

 


