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Sammanfattning 

Positionering av tågvagnar är en viktig del av järnvägen. Dagligen används Sveriges 
järnvägar av 1000-tals tåg, vilket medför en säkerhetsrisk om inte det finns teknik 
för att upptäcka tågvagnstapp.  

Projektet undersökte om det med hjälp av ett Kalmanfilter på en Raspberry Pi med 
variablerna latitud och longitud kunde positionera en tågvagn i realtid. Projektet un-
dersökte även om Kalmanfiltret som programmerades kunde ersätta en GPS där 
täckning inte fanns i området.  

En prototyp framställdes och utvärderades genom att ett Kalmanfilter programme-
rades och implementerades på en enkortsdator tillsammans med en GPS-modul.  

Simuleringar av flera värden gjordes för att säkerställa de värden som uppkom. Pro-
totypen visar att metoden fungerar inom den felmarginal järnvägen kräver för ett 
säkert system. Resultatet visar en avvikelse av den positionen som eftersöktes med 
Kalmanfiltret. Koordinaterna för latitud hade en differens med 0,9 m jämfört med 
det Kalmanfilter som programmerades. Longitud hade också en differens men med 
0,001 m jämfört mot de värdena som GPS-modulen genererade. 

Nyckelord 
Positionering av tågvagnar, Kalmanfilter, Raspberry Pi, tågvagn, GPS 

  



  



 
 
 
 
 

Abstract 

Positioning of railcars is an important part of the railway industry. In Sweden there 
are 1000 of trains on the railway which leads to a security risk if a railcar is lost.  

This project examined if it were possible to position a railcar in real time using Kal-
man filter on a raspberry pi with the variable’s latitude and longitude. The project 
also examined if the Kalman filter could replace an GPS were there was no coverage 
in that area.  

A prototype was produced and evaluated with a Kalman filter programmed and im-
plemented on it together with a GPS-module. Simulations of several values was made 
to secure the values that the algorithm did show.  

The prototype shows that the method in this project is within the error margin that 
the railway demands for a safe system. The results show a deviation of the position 
that was sought after with the Kalman filter. The coordinates for latitude had a dif-
ference of 0,9 m compared to the Kalman filter that was programmed. Longitude 
also had a difference but with 0,001 m compared to the values that the GPS-module 
generated. 
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Akronymer 

ERTMS European rail traffic management system | Europeiskt signalsystem för 
järnvägen 

FDMA Frequency division multiple access | Teknik för att isolera radioförbin-
delser 

GLONASS Global’naya navigatsionnaya sputnikovaya sistema | Rysk global sa-
tellitpositionering  

GPS Global positioneringssystem | Amerikanskt global satellitpositionering 

GPSD GPS-handling daemon| Program som hanterar GPS-modul 

PRN Pseudorandom noise | Brus som uppfyller de krav som krävs för statistik 
slumpmässighet 

RFID Radiofrekvensidentifiering | En teknik för att läsa information på av-
stånd 
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1  |  INLEDNING 

 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
De senaste åren har järnvägen utvecklats inom många områden. Nya signalsystemet 
ERTMS, European Rail Traffic Management System, implementeras på sikt i hela 
landet vilket innebär att säkerhetsanordningar byts ut på banan och underlättar 
tågresande mellan europeiska länder. Vid särskilda placeringar ersätts de äldre relä-
ställverken ut mot datorställverk, det minskar antal ställverk med en tredjedel [1].  

Ett utav det viktigaste områden inom järnvägsbranschen är att kunna positionera 
tågvagnar utmed banan. Dagens tågvagnar identifieras och lokaliseras med RFID, 
radiofrekvensidentifiering. I Sverige ansvarar Trafikverket för de olika detektorplat-
serna runt om i landet. Det finns för närvarande 339 detektorplatser [2] som hela 
tiden utökas med flera. I takt med att tekniken utvecklas behöver också järnvägs-
branschen utöka dess teknologi och system. En metod är att använda GPS för loka-
lisering. Användandet av enbart GPS skapar problem där GPS inte kan nå satelli-
terna. Med hjälp av ett Kalmanfilter kan de platserna där GPS inte har täckning också 
användas för lokalisering. Genom detta kan järnvägsbranschen utvecklas och bli 
mindre beroende av infrastruktur för lokalisering av tågvagnar. 

1.2 Målsättning 
Målen med examensarbetet är: 

• Utvärdera ett Kalmanfilter för positionering av tågvagnar i realtid 
• Utveckla ett Kalmanfilter och dess parametrar som är relevanta för järnvägen 
• Implementera ett Kalmanfilter på Raspberry Pi 
• Utvärdera om ett Kalmanfilter kan ersätta GPS vid platser där täckning ej 

finns 

Examensarbetet ämnar svara på frågan: 

• Kan ett Kalmanfilter med hjälp av latitud och longitud användas för att posit-
ionera en tågvagn? 

1.3 Metod och material 
Den metod som används i examensarbetet är att konstruera en prototyp som med 
hög precision ska kunna lokalisera en tågvagn utmed räler. Prototypen ska bestå av 
en enhet som kan kommunicera genom trådlös kommunikation och utifrån speciella 
kriterier meddela positionen. Kriterierna är att positionen som uppdateras från en 
GPS-modul ska filtreras av ett Kalmanfilter och ge en uppskattning av positionen, på 
det sättet konstateras tågvagnens position kontinuerligt. 

Simulering av Kalmanfiltret görs i realtid för att säkerställa korrekta värden. Detta 
ska göras genom att jämföra GPS-värden med de värden som ett Kalmanfilter gene-
rerar. 
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Val av material bestäms utifrån dessa kriterier: 

• Implementation av ett Kalmanfilter ska kunna göras effektivt 
• Uppdateringsfrekvensen av position ska ske kontinuerligt 
• Plats för GPS-modul 
• En kostnad på 2000 SEK 

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet har en tidsbegränsning på 10 veckor. Under dessa veckor finns det 
obligatoriska moment i form av seminarium.  

Tekniska begränsningar sätts till att programmera en Raspberry Pis med GPS-mo-
dul. 

Examensarbetet använder de värden GPS-modulen genererar.  

1.5 Författarens bidrag 
Projektet bestod av en person som undersökte och utförde de delar som behövdes 
för att testa en hypotes. 
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2 Teori 

Detta kapitel kommer att beskriva bakgrunden till problemformulering och den tek-
nik som finns i dagens läge. Även den matematiska beskrivningen av Kalmanfiltret 
beskrivs. 

2.1 Bakgrund 
En korrekt lokalisering av tåg och dess vagnar är en kritisk del i järnvägsbranschen 
och det har blivit implementerat i alla system i Sveriges järnvägar. Den tekniska ut-
vecklingen har varit på framfart det senaste decenniet, järnvägsbranschen har inte 
alltid utvecklats i samma takt. Lokalisering av tågvagnar i Sverige har inte utvecklats 
de senaste åren. Varje ägare av tågvagnar behöver i dagens läge programmera RFID-
taggar och meddela Trafikverket vilken information de vill ha tillgång till. Den in-
formationen skickas genom en webservice [3]. En begränsning detta system har är 
att det finns specifika platser där tågvagnarna kan kontrolleras att alla tågvagnar är 
påkopplade. Om en tågvagn lossnar vid en plats där detektion ej finns ska det finnas 
andra alternativ att kontrollera helheten på tåget, kallat tågintegritet.    

Traditionellt har det populäraste sättet att lokalisera tåg varit med spårledning, det 
vill säga när hjulaxlarna på tåget belägger spåret ses det som upptaget [4]. Det kräver 
infrastruktur som i sin tur kräver stora investeringar, kostnader som järnvägen 
borde kunna undvika. Ett sätt att undvika detta dilemma är att utveckla ett nytt sy-
stem som inte kräver infrastruktur förändringar. Utveckling inom trådlös kommu-
nikation har gjort detta möjligt där tekniken är oberoende från infrastrukturen som 
till exempel hjulaxlar. 

2.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning på området har varit omfattande. Kombination av Global Navi-
gation Satellit System (GNSS), tröghetssensor och distansmätning var ämnet för två 
forskningsprojekt [5] [6]. Dessa två tillvägagångsätt var dock inte selektiva när det 
kommer till räler då inga växlar var modellerade. Fokuset på dessa projekt var att 
bestämma longitudpositionen av ett tåg längs en specifik väg. Slutsatsen på [6] var 
att integrationsproblem gällande ERTMS var det mest utmanande när det kommer 
till GNSS utrustade järnvägsnavigationsutrustning. Dock var författarna hoppfulla 
om fortsatt forskning inom deras projekt då funktionella test hade utförts som hade 
validerat deras arkitektur. 

I [7] och [8] beräknas riktningen i vilken av växlarna som passeras av tåget med hjälp 
av krängningsvinkel och vagnens globala orientering av tåget, på det sättet kan väx-
larna betraktas. Detta innefattar bland annat användning av GPS och en mottagare 
och en radar. Rapporten [8] undersöker om det var möjligt att positionera ett tåg på 
en specifik järnvägsräls med hjälp av en multidimensionell algoritm med hjälp av 
data från GPS, radar och tröghetsmätning. De hade prövat algoritm på räler där has-
tigheten var 40 km/h och fann att den klarade max av växlar som hade en maxradie 
på 190 m.   
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I [9] används kameror för att lokalisera räler och de olika växlarna. Med detta tillvä-
gagångsätt fann de att växlarna kunde tidigt och med bra precision upptäckas. Även 
vilket håll tåget svänger vid växeln. De konstaterade med testdata att metoden var 
pålitligt och robust även under svåra förhållanden 

I en annan rapport [10] undersöker de med hjälp av ett utökat Kalmanfilter om det 
går att estimera hastigheten för ett tåg. Den data som simulerades var baserat på 
mätdata av en tågvagn som fraktades av ett lok. Mätdata bestod av lokets hjulhastig-
het och hastighet som var uppmätt av GPS. Slutsatsen de kom fram till var att ett 
utökat Kalmanfilter kan användas för att mäta tågets hastighet men det kan inte han-
tera glidhastigheter.  

2.3 Nuvarande lösningar 
De lösningar som används för att lokalisera tåg är RFID, spårledning och GSM-R. 
Nedanför kommer en genomgång av dessa tekniker. 

2.3.1 RFID 
Radiofrekvensidentifiering är en teknik som använder radiovågor för att överföra in-
formation. De flesta av RFID systemen använder sig av principen induktiv koppling 
[11], det vill säga när ett magnetiskt fält som skapas av en elektrisk ström inducerar 
effekt på något annat. RFID får inte under några omständigheter interferera på 
andra radiosystem som radio, television eller mobila radiotjänster. Det finns därför 
speciella frekvenser som RFID får operera på, nämligen 0–135 kHz, 6.78 MHz, 13.56 
MHz, 27.125 MHz, 40.68 MHz, 869.0 MHz, 2.45 GHz, 5.8 GHz, 24.125 GHz [11]. Det 
finns även inom 0–135 kHz spannet begränsningar vilka frekvenser kan användas 
då det används av andra radiotjänster.  

RFID består av en tagg och en läsare. Taggen är uppbyggd av ett mikrochip och en 
antenn som kommunicerar med läsaren. Mikrochipet lagrar taggens id och annan 
information. Taggarna är fastsatta till olika objekt för att kunna spåra dem med en 
läsare och en antenn. Taggarna skickar data om ett objekt genom radiovågor till an-
tennen. Taggar har vanligtvis inte batterier utan får dess energi från radiovågorna 
som genereras av läsaren. När taggen får sändningen från läsaren körs energin ge-
nom den interna antennen till taggens mikrochip. Energin aktiverar chippet som 
modulerar energin med den önskade informationen och sedan skickas informat-
ionen tillbaka till läsaren. 

Kodning i basbandet kan ske med flera olika sorters linjekodning, NRZ, Manchester, 
Unipolar RZ, DBP, PP [11]. Viss hänsyn måste tas i akt när linjekodning väljs. Det 
viktigaste är signalspektrum efter modulationen och överföringsfel. Om systemet är 
passivt, det vill säga att den interna elektroniken inte har en egen strömförsörjning 
som i järnvägsbranschen [2], får inte kraftförsörjningen avbrytas av en olämplig 
kombination av signalkodning och modulation. 

2.3.2 Spårledning 
En spårledning är en anordning som kontrollerar om det finns ett tåg på ett spårav-
snitt. Principen är att det anläggs en elektrisk spänning mellan räler i ena änden av 
spåravsnittet och mäter spänningen i andra änden. Ifall ett tågfordon finns på 
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sträckan kommer strömmen att kortslutas genom fordonets axlar och spänningen 
avtar [4]. Det är ett felsäkert system då felaktigheter hos utrustningen ger ett belagt 
spår. För att spårledningar ska fungera krävs det del arrangemang i spåret. Rälsskar-
var har inte tillräckligt lågt elektriskt motstånd - där skarvspår används måste räls-
skarvarna kopplas förbi med elektriska förbindningar. Järnvägsrälsen i olika spår-
ledningsavsnitt måste isoleras från varandra, vilket görs med isolerade rälsskarvar. 
Likaså måste de två räler i samma spårledningsavsnitt vara isolerade från varandra.  

2.3.3 GSM-R 
Inom järnvägen används GSM-R (Globalt System för Mobil kommunikation), där R 
står för järnväg, för kommunikation mellan tåget och trafikledningen. GSM-R har 
ett dedikerat frekvensband det opererar på för att kunna undvika störningar, 877–
880 MHz (upplänk), 921–925 MHz (nedlänk) [12]. Både data och ljud kan skickas 
via GSM-R, för positionen används data. Tåget har ett konstant datasamtal under 
hela tågvägen, länken används för att byta information mellan tåget och trafikled-
ningen. Systemet håller reda på vilken cell den individuella mobilradion är posit-
ioner, när den förflyttar sig från en cell till en annan utför systemet en uppdatering 
och positionen uppdateras i HLR (Home Location Register). 

2.4 Kalmanfilter 
Kalmanfilter, även kallad algoritm, är en optimal uppskattare det vill säga det drar 
slutsatser från parametrar som är av intresse från indirekta, felaktiga och osäkra ob-
servationer. Kalmanfiltret är ett rekursivt filter för att nya mätningar ska kunna bli 
bearbetade direkt när de anländer. Filtret kan användas för att ta fram en korrekt 
uppfattning om ett objekts position utifrån kontinuerliga mätningar. Nedan följer 
den matematiska bakgrunden till filtret. 

Kalmanfilter är utformad för att fungera på system i linjära tillståndsformer. Pro-
cessmodellen definierar utvecklingen av tillståndet från tiden 𝑘 − 1 till tiden 𝑘 som: 

 𝑥𝑘 = 𝐹𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘−1 + 𝑤𝑘−1 (1) 

Där 𝐹 är övergångsmatrisen tillämpad på föregående tillståndsvektor 𝑥𝑘−1. 𝐵 är kon-
trollinmatningsmatrisen tillämpad på kontrollvektorn 𝑢𝑘−1 och 𝑤𝑘−1 är processens 
störningsvektor som antas vara noll-medelvärde Gaussian med kovariansen 𝑄, 
alltså 𝑤𝑘−1~𝑁(0, 𝑄).  

Processmodellen paras ihop med mätningsmodellen som beskriver förhållandet 
mellan tillstånd och mätning vid aktuellt tidssteg 𝑘 som: 

 𝑧𝑘 = 𝐻𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 (2) 

Där 𝑧𝑘 är mätningsvektorn, 𝐻 är mätningsmatrisen och 𝑣𝑘 är mätningsstörnings-
vektorn som antas vara noll-medelvärde Gaussian med kovariansen 𝑅, alltså 
𝑣𝑘~𝑁(0, 𝑅). Ibland denoteras termen mätning som observation. 
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Syftet med ett Kalmanfilter är att förse en uppskattning av 𝑥𝑘 vid tiden 𝑘 givet de 
initiala uppskattningarna av 𝑥0, en serie av mätningarna 𝑧1, 𝑧2, … 𝑧𝑘 och information 
av system beskrivet av 𝐹, 𝐵, 𝐻, 𝑄, 𝑅.  

Kalmanfiltret består av två stadier, förutsägelse och uppdatering. De kan summeras 
på följande sätt: 

Förutsägelse: 

 �̂�𝑘
− = 𝐹𝑥𝑘−1

+ + 𝐵𝑢𝑘−1 (3) 

 𝑃𝑘
− = 𝐹𝑃𝑘−1

+ 𝐹𝑇 + 𝑄 (4) 

Uppdatering: 

 �̃�𝑘 = 𝑧𝑘 − 𝐻�̂�𝑘
− (5) 

 𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑇(𝑅 + 𝐻𝑃𝑘

−𝐻𝑇)−1 (6) 

 �̂�𝑘
+ = �̂�𝑘

− + 𝐾𝑘�̃� (7) 

 𝑃𝑘
+ = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻)𝑃𝑘

− (8) 

Där (3) är antagande tillstånd, (4) är antagande felkovarians. I uppdatering är (5) 
kvarvarande mätning, (6) är Kalmanökning, (7) uppdaterat tillstånd och (8) är upp-
daterad felkovarians. 

I ekvationerna ovan betyder ∧ en uppskattning av en variabel. Alltså �̂� är en upp-
skattning av 𝑥. Exponenterna – och + betecknar uppskattat och uppdaterat värde. 

I kategorin förutsägelse utvecklas det antagande tillståndet från (7). Den nya termen 
𝑃 krypterar felkovariansen som filtret anser att uppskattningsfelet har. Notera att 
kovariansen av en slumpmässig variabel 𝑥 är definierat som: 

 𝑐𝑜𝑣(𝑥) = 𝔼[(𝑥 − �̂�)(𝑥 − �̂�)𝑇]𝑇 (9) 

Där 𝔼 betecknar det förväntade medelvärdet av dess argument. Felkovariansen blir 
större vid förutsägelsestadiet på grund av summering med 𝑄, vilket betyder att filt-
ret är mer osäkert vid tillståndsuppskattningen efter förutsägelsesteget.  
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I uppdateringsstadiet beräknas först �̃�𝑘, som är skillnaden mellan det verkliga mät-
värdet och det uppskattade mätvärdet. Det multipliceras sedan med Kalmanökning 
för att förse med korrektion. Efter att filtret har fått det uppdaterade tillståndsupp-
skattningen beräknas tillslut det uppdaterade felkovariansen, 𝑃𝑘

+ ,som kommer att 
användas i nästa tidssteg. Se figur 2.1 för att se principen. 

Figur 2.1: Flödesschema för Kalmanfilter. 

Matriserna i Kalmanfiltret har ett viktigt syfte, därför är det viktigt att förstå sam-
bandet mellan dem. Matrisen 𝐻 är en observationsmatris som är relaterad till stör-
ningarna för mätningarna.  

Matrisen 𝐹 är en övergångsmatris som behövs för att uppskatta nästa tillstånd. Som 
ses i formel (3) och (4) multipliceras den med variabeln 𝑥 och med den felaktiga 
kovariansen för att förutse nästa tillstånd. 

Matrisen 𝑄 är kovariansen av processbruset, det vill säga hur sann är vår modell. 𝑄 
samarbetar med matrisen 𝑅 som är kovariansen av det observerade bruset. Dessa 
två matriser används för att få bra uppskattningar på modellen.  

Matrisen 𝐵 är en kontrollmatrix. Det vill säga om det finns externa variabler att ta 
hänsyn till som styrning, acceleration, broms.  

2.5 GNSS 
Satellitpositionering är ett samlingsnamn för navigationssystem som använder sig-
naler från satelliter för att möjliggöra positionsmätning, även kallat Global Navigat-
ion Satellite System (GNSS). Det mest kända systemet kallas GPS har varit i bruk 
sedan 1992 men utvecklades under 60 och 70-talet av amerikanska försvarsdeparte-
mentet [13]. Utöver GPS finns det andra system, bland annat ryska GLONASS, kine-
siska Beidou och europeiska Galileo. GPS används flitigt för navigering och är utan 
avgifter och kan användas närsomhelst på dygnet. GPS består av tre segment, rymd-
, kontroll- och användarsegment. 
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2.5.1 GPS 

2.5.1.1 Rymdsegment 
Det ingår 24 satelliter i omlopp kring jorden och deras inklinationsvinkel är 55° med 
en omloppstid på 11 timmar och 58 minuter vilket resulterar i att satelliterna åter-
kommer till samma position fyra minuter tidigare än föregående dygn. Satelliterna 
är utplacerade på ett specifikt sätt, därmed ger det användaren minst sex satelliter 
att använda var den än befinner sig på jordens yta [14]. 

2.5.1.2 Kontrollsegment 
Segmentet består av en driftledningscentral belägen i Colorado Springs (USA), fem 
övervakningsstationer och tre markantenner som är belägna runt om i världen. 
Övervakningsstationerna spårar alla satelliter som är inom synhåll och samlar data, 
sedan sänds informationen vidare från varje satellit tillbaka till driftledningscen-
tralen i Colorado som beräknar satelliternas omloppsbana. Den uppdaterade in-
formationen skickas sedan tillbaka till varje satellit via markantennerna [14]. 

2.5.1.3 Användarsegment 
Detta segment består av den utrustning som användaren behöver för att erhålla sa-
telliternas signal och beräkna position, hastighet och tid. Användarsegmentet 
skickar inte signaler utan tar enbart emot signaler [14]. 

2.5.1.4 Positionsuppskattning 
Att bestämma den tre-dimensionella positionen, tiden och hastigheten för GPS-mot-
tagaren används en teknik som kallas time-of-arrival rangning. Det innebär mätan-
det av transporttiden för en signal från satelliten till mottagaren. Avståndet mellan 
satelliten och mottagaren beräknas sedan genom att multiplicera transporttiden 
med ljusets hastighet. På grund av att det uppmätta värdet av transporttiden inklu-
derar den okända mottagares klockpåverkan är avståndet en uppskattning [13].   

2.5.2 GLONASS 
GLONASS drivs av ryska försvarsmakten och sattes i bruk 1995. Systemet består av 
24 satelliter som har en cirkulär omloppsbana och en höjd över havet på 19 100 km. 
Omloppstiden är 11 timmar, 15 minuter och 44 sekunder [15]. Till skillnad från GPS 
styrs GLONASS av ett kontrollsegment som befinner sig inom Rysslands gränser, 
Krasnoznamensk rymdcenter, detta medför att tekniska problem kan dröja innan de 
upptäcks [15].   

Satelliterna inom GLONASS är indelade i olika klasser. Detta för att kunna skilja på 
deras livslängd. Kategorierna är GLONASS, GLONASS-M, GLONASS-K OCH GLO-
NASS-KM. Där KM är fortfarande i forskningsfasen [15].  

GLONASS förlitar sig på frequency division multiple access (FDMA) principen, vil-
ket medför att det används en standard pseudorandom noise (PRN) för alla satelli-
ter.    
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2.5.3 Beidou 
Beidou är ett kinesiskt satellitnavigationssystem som ska utplaceras i tre faser, be-
nämnda BDS-I, BDS-II och BDS-III [16]. Fas 1 var experimentstadiet och meningen 
med fas 2 var att ge användare tillgång till navigeringskapacitet inom Kina. Fas 3, 
som är planerat att slutföras 2020, ska kapaciteten utökas till hela världen [16]. BDS-
III planeras att ha 27 satelliter i omloppsbana kring jorden.  

2.5.4 Galileo 
Galileo är ett europeiskt initiativ som ska vara användbart 2020 och ska bestå av 27 
satelliter med en omloppsbana på 23 000 km höjd [16]. Omloppstiden kommer att 
vara 14 timmar och 5 minuter. 
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3 Metod och resultat 

Detta kapitel kommer att beskriva hur mätningarna utfördes och hur indata samla-
des. Även hur examensarbetet utfördes.  

3.1 Metod 
Examensarbetet utgick från den väldokumenterade Kalmanfiltret. För att utvärdera 
Kalmanfiltret i realtid behövdes sensorer för indata och en enhet där data samlades. 
En Raspberry Pi modell 3 b användes som enhet och en GPS-modul som sensor för 
rådata, Adafruit Ultimate GPS för Raspberry Pi. Indata bestod av latitud, longitud. 
De värdena GPS-modulen och Kalmanfiltret genererade jämfördes med varandra för 
att uppskatta hur tillförlitligt filtret var. Metoden valdes för att ingen infrastruktur 
behövde förändras och en enkortsdator som kunde integreras i redan befintligt sy-
stem genom nätverket på tåget skapar en effektiv lösning.   

3.1.1 Implementation i Python 
Ekvationerna i Kalmanfiltret är linjär algebra, därför användes Python för att pro-
grammera då biblioteket numpy hade det implementerat. Funktionaliteten i biblio-
teket bidrar till att ekvationerna kunde implementeras utan externa funktioner. Se 
figur 3.1 för implementation av ekvationerna (3)-(8). 

Figur 3.1: Implementation av Kalmanekvationer i Python. 

Där 𝐹 är matrisen som uppdaterar det föregående tillståndet baserat på den tid 
som har förflutit. I detta fallet är 𝑡 = 0.01 𝑠. 𝐵 valdes som en standardformel för att 
kunna hitta en position då en acceleration var konstant, 0,5 ∙ 𝑡2. 𝐻 matrisen är en 
identitetsmatris för att kunna konvertera matrisen 𝑃. Matrisen 𝑄 valdes till 0 för 
att det statistiska bruset ej kunde fastställas. Matrisen 𝑅 valdes till 15 för att den 
GPS-modul som användes hade hög känslighet. Vid val av högre 𝑅 ökade osäker-
heten och den procentuella felmarginalen. 

3.1.2 Datainsamling 
En GPS genererar data kontinuerligt. Den modulen som användes i projektet be-
hövde ha ett klart sikte till satelliter för att fixera positionen. Detta resulterade i att 
modulen behövde 10 minuter vid uppstart för att generera värden. Data för samma 
punkt i tidsrymden samlades under ett specifikt intervall, 10 sekunder. Kalmanfiltret 
itererades med dessa värden och skapade punkter i tidsrymden för att kontrollera 
positionen.  

3.2 Konstruktion och installation 
Nedanför följer en konstruktions- och installationsguide av projektet. Tre kompo-
nenter och en kabel för strömförsörjning användes, se figur 3.2. 
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Figur 3.2: Raspberry Pi, Micro USB, MicroSD, Adafruit Ultimate GPS. 

Installation av MicroSD kortet görs på baksidan av Raspberry Pi, se figur 3.3.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3: Installation av MicroSD. 

Adafruit modulen placeras direkt på Raspberry pi general-purpose input/output 
(GPIO).  
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Figur 3.3: Installation av GPS-modul. 

Innan GPS-modulen kan användas behöver seriellporten aktiveras. Terminal fönst-
ret öppnas och kommandot ’sudo raspi-config’ skrivs in för att öppna konfigurat-
ionsfönstret, se figur 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4: Konfigurationsfönstret i Raspberry Pi. 
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’Interfacing Options’ väljs för att komma åt seriell valen, se figur 3.5. 

Figur 3.5: Alternativ för de olika kommunikationsprotokollen. 

Väljer <No> vid nästa ruta då modulen behöver ha tillgång till de GPIO, se figur 
3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.6: Förhindra att det går logga in via seriellkommunikation. 

Väljer <Yes> vid nästa ruta för att modulen kommunicerar via seriell kommunikat-
ion, se figur 3.7. 
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Figur 3.7: Alternativ för att Raspberry Pi ska kommunicera med hjälp av seriell kommunikation. 

Kommandot ’sudo shutdown -h now’ skrivs i terminalen för att stänga av Raspberry 
pi. Strömförsörjningen dras ur och GPS-modulen monteras. Mikrousb kabeln kan 
återanslutas för att starta Raspberry pi. 

Den rådata som GPS-modulen generar behöver sorteras, för detta används ett bak-
grundsprogram, GPSD. Installationen av GPSD sker på följande sätt, öppnar en ter-
minal och skriver ’sudo apt-get update’, ’sudo apt-get install gpsd gpsd-clients pyt-
hon-gps’. Startar gpsd genom att skriva kommandot ’sudo gpsd /dev/ttyAMA0 -F 
/var/run/gpsd.sock’. Generering av GPS-data är nu igång och för att se det i realtid 
behöver ’gpsmon’ kommandot utföras. 

3.3 Resultat 

3.3.1 Mätvärden 
Här listas de mätvärden som GPS-modulen och Kalmanfiltret genererade. 

Tabell 3.1: Mätvärden för GPS och Kalmanfilter. 

GPS (5 koordinater) Kalmanfilter %-skillnad m-skillnad 

Latitud Longitud Latitud Longitud Lat Long Lat Long 

59,108698 
59,108704 
59,108716 
59,108723 
59,108685 

18,113485 
18,113608 
18,113610 
18,113612 
18,113624 

59,1087052 18,1135878 8*10^-
6 

1*10^-
8 

0,9 0,001 



 
 
 
 
16  |  METOD OCH RESULTAT 

GPS (10 koordinater) Kalmanfilter %-skillnad m-skillnad 

Latitud Longitud Latitud Longitud Lat Long Lat Long 

59,107005 

59,107010 

59,107025 
59,107041 
59,107043 
59,107048 
59,107058 
59,107062 
59,107065 
59,107072 

18,110888 
18,110898 
18,110905 
18,110920 
18,110945 
18,110950 
18,110955 
18,110957 
18,110962 
18,110970 

59,107042 18,110935 0 0 0 0 

 

Resultatet visar tydligt att användandet av latitud och longitud i Kalmanfiltret ger 
en mindre procentskillnad ju mer värden som filtret hade att arbeta med. GPS-mo-
dulen krävde flera meters skillnad för att kunna uppdatera latitud och longitud. De 
mätvärden som registrerades var inom en radie på 15 meter.  

3.3.2 Simulering 
Den skillnad som uppstod mellan Kalmanfiltret och GPS behövdes säkerställas. 
Istället för att samla värden manuellt gjordes detta genom att programmera en kod 
som genererade olika GPS koordinater med en radie på 15 m för att efterlikna den 
GPS-modul som användes i projektet. Först genererades 100 koordinater och sedan 
1000 koordinater för att kunna säkerställa den procentuella avvikelsen på Kalman-
filtret. Se figur 3.6 för den viktigaste aspekten av koden för implementation i Python. 

 

Figur 3.6: implementation av generering av GPS koordinater i Python. 

I tabell 3.2 visas medelvärdet av latitud och longitud från GPS-värdena. 

Tabell 3.2: Mätvärden för GPS och Kalmanfilter med 100 koordinater. 

GPS (100 koordinater) Kalmanfilter %-skillnad m-skill-
nad 

Latitud Longitud Latitud Longitud Lat Long Lat Long 

59,107011 18,110887 59,107011 18,110887 0 0 0 0 
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Som ovan, i tabell 3.3 är det medelvärdet för de 1000 GPS-koordinater som visas. 

Tabell 3.3: Mätvärden för GPS och Kalmanfilter med 1000 koordinater. 

GPS (1000 koordinater) Kalmanfilter %-skillnad m-skill-
nad 

Latitud Longitud Latitud Longitud Lat Long Lat Long 

59,107016 18,110888 59,107016 18,110888 0 0 0 0 
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4 Analys och diskussion 

4.1 Miljö och etik 
En viktig del av projekt är den miljöaspekt och hållbarhet som krävs i dagens sam-
hälle. Projektet valde att använda komponenter som hade minimal strömförsörjning 
och inga material som brukades i projektet hade en negativ påverkan på miljön. I 
FN:s globala mål är syftet att vid 2030 ska städer tillhandahålla hållbara transport-
system för alla. Järnvägen är en utav Sveriges miljövänligaste transporteringsmedel 
vilket medför ett medvetet val av dess resenärer att stödja den pågående miljödebat-
ten. Detta berör också den etiska aspekten av projektet. Människor har som norm 
att följa det som är rätt för den själv. Transporter som flygplan och bil är ofta be-
skrivna som ett hot mot vår planet. Det är normen och resenären bestämmer av 
etiska skäl att hellre ta tåget än något annat transportmedel. 

Genom att hitta utvecklingsmöjligheter inom järnvägen kan de globala målen upp-
nås. Järnvägsbranschen har i alla tider varit beroende av ekonomiska incitament 
från den sittande regeringen, genom att undersöka hur man kan minska kostnaderna 
för infrastrukturförändringar ger det en möjlighet för branschen att utveckla och 
bygga ut det som behövs. Detta medför en minskad kostnad för branschen och sam-
hället i helhet.     

Den säkerhet som krävs inom järnvägsbranschen behöver vara inom en viss felmar-
ginal, den marginalen är på 1 meter för att avståndet mellan spåren är 4,5 meter. 
Med hjälp av latitud och longitud visade det sig att Kalmanfiltret klarade av att ge-
nerera den rätta positionen för enkortsdatorn när många koordinater från GPS-mo-
dulen användes. Med flera variabler som acceleration och hastighet kan man få en 
bättre precision på positionen. Detta är en viktig del i det fortsatta arbetet med järn-
vägen, genom att utesluta metoden med latitud och longitud kan man gå vidare i 
forskningen och undersöka alternativa metoder och även utöka variablerna som an-
vänds i Kalmanfiltret.  

4.2 Analys av teknik  
Projektet använde en Raspberry Pi för att generera och exekvera kod. Projektet an-
vände även en GPS-modul. Fördelen med Raspberry Pi är att de flesta program finns 
redan installerat på operativsystemet och nätverk som Wi-fi är redan tillgängligt från 
start. Prismässigt ligger Raspberry Pi inte högre eller längre än konkurrenterna vil-
ket medför att kostnadsmässigt spelar det ingen roll vilken enkortsdatorn som an-
vänds. GPS-modulen som projektet i slutändan valde rekommenderas att användas 
med en extern antenn för att få bättre täckning. Projektet valde att avstå från anten-
nen då det inte ansågs vara nödvändigt för arbetet som skulle utföras. Nackdelen var 
att GPS-modulen hade svårt att finna satelliter och en signal. Fördelen var att kost-
naden för projektet minskade. 

Vid projektets start var planen att använda två enkortsdatorer för att kommunicera 
med varandra. Den kommunikation som skulle ske var identisk med den som utför-
des. Om två enkortsdatorer hade använts skulle skillnaden vara att dom utbytte in-
formation om deras position men de utförde samma uppgifter som skedde i 
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projektet. En kod skulle exekveras kontinuerligt och kontrollerat de värden som 
GPS-modulen genererade. Istället valdes det att använda en enkortsdator som sym-
boliserade både loket och tågvagnen. Det gick direkt att se om Kalmanfiltret hade 
beräknat rätt position eller inte.  

4.3 Analys av Kalmanimplementation 
Kalmanfilter används flitigt i många applikationer och har varit grundläggande i 
många sammanhang, som till exempel för radar och GPS. Programmeringen för pro-
jektet itererade ett Kalmanfilter över de GPS-värden som genererades för att slutli-
gen uppnå en ungefärlig position av enkortsdatorn. Som kan ses i tabell 3.1 genere-
rades fem värden av GPS-modulen, de fem värdena itererades i det program som 
hade kodats. Som synes kunde det Kalmanfilter som programmerats simulera den 
precisa positionen av den GPS-modul som användes. Projektet stötte på problem när 
den modul som användes inte kunde hitta satelliternas signal förrän 10 minuter i 
sökandet. Vid varje flytt av enheten tog det 10 minuter för att hitta en satellit. Detta 
medförde att en snabb och säker position var svår att fastställa, då tågen rusar fram 
i 200 km/h behöver de en kontinuerlig uppdatering av var tågvagnarna befinner sig. 
Vid en flytt av GPS-modulen på 15 meter ändrades latitud och longitud 0,001 en-
heter. För användning av denna metod behöver GPS-modulen snabbare tillgång till 
satelliterna och det filtret som används behöver justeras för att tillgodose flera vari-
abler.  

En simulering av flera olika koordinater gjordes för att kunna säkerställa att resulta-
tet stämde för fler värden. Det visade sig att ju fler värden som Kalmanfiltret arbe-
tade med gav en markant skillnad i hur exakt positionen kunde anges. I en verklig 
situation skulle prototypen efterlikna den första tabellen där 5 eller 10 värden gene-
reras, då en GPS inte hinner generera 100 eller 1000 koordinater på några sekunder 
kan de värdena inte appliceras i verkligheten. En annan nackdel med att använda 
många koordinater är att programmet som ska exekvera Kalmanfiltret kommer ta 
längre tid och på det sättet förhindra programmet att fungera.  

Detta betyder att projektet kan användas i praktiken då den verkliga positionen 
kunde säkerställas inom den felmarginal som krävs, av det filter som programmera-
des. Det filter som utformades kunde inte ta hänsyn till fler variabler då projektet 
inte planerade för detta. I grunden bestämdes det att Kalmanfiltret skulle lösa posit-
ioneringen med hjälp av två variabler, det resultatet visar är tydligt att genom denna 
metod kan det fastställas med en hög felmarginal.  

Utveckling att det filtret som programmerades att hantera flera variabler och ta hän-
syn till att en GPS uppdaterar dess värden med små enheter är den forskning som 
behöver göras för att denna prototyp ska fungera korrekt. 



 
 
 
 

21  |  SLUTSATS 

5 Slutsats 

Resultatet visar att den prototyp som framställdes ger en korrekt position på tågvag-
nen inom den felmarginal som krävs med hjälp av latitud och longitud i ett Kalman-
filter. Prototypen angav med hjälp av ett programmerad Kalmanfilter de värden som 
en GPS-modul hade genererat. Därmed visade det att Kalmanfiltret klarade av att 
ersätta en GPS där täckning ej finns genom att visa den exakta positionen. 

Projektet klarade de mål som var uppsatta och svarade på den fråga som ställdes, 
nämligen att utvärdera och programmera ett Kalmanfilter för positionering av tåg-
vagnar. 

Vidareutveckling av prototypen kan ske i flera steg. Prototypen kan bestyckas med 
en GPS vars teknik kan hantera en differens på decimeter nivå och ett Kalmanfilter 
kan programmeras att hantera flera variabler. För vidareforskning inom positioner-
ing på järnvägen kan prototypen användas som en måttstock på vart minimum grän-
sen går för att hantera de olika variablerna som existerar i branschen. 
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