
ST-146 Bärbar radartextil, teknisk rapport 
 

Paul Hallbjörner 

 

 

S
P

 S
v
e
ri
g
e
s
 T

e
k
n
is

k
a
 F

o
rs

k
n

in
g
s
in

s
ti
tu

t  Studie av tekniker för att öka personers synlighet på fordonsradar 
 
 Ett samarbete mellan Smart Textiles, SP Sveriges Tekniska 
 Forskningsinstitut, Torbjörn Ödman och Ullharen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

 

SP Rapport 2014:01 

ISBN 978-91-87461-50-7 

ISSN 0284-5172 

Borås 2014 



2 

 

Sammanfattning 
 

Ledande textilier kan användas för att förstärka personers reflexion av 

fordonsradarsignaler på 77 GHz. Rätt typ av textil måste användas för att ge maximal 

funktion och för att tåla smuts och tvätt. En väv bestående av 40 % stål och 60 % 

polyester integrerad i fodret på en varseljacka ger en förstärkning av radarreflexionen 

med 4 dB, vilket enligt radarexperter är tillräckligt för att förbättra personers synlighet på 

fordonsradar. En sådan lösning tål beläggning med vägsmuts, samt 25 tvättar, med 

bibehållen funktion. Vägsmutsen är framställd enligt en standard, och applicerad enligt en 

metod framtagen av SP. 

 

Passiva elektroniska reflektorer med retrodirektiv funktion är framtagna. De är tunna och 

mjuka för att kunna integreras i plagg med minimal försämring av komforten. De är dock 

inte töjbara, och de är täta, det vill säga de andas inte. I projektet har visats att dessa 

reflektorer kan ge tillräcklig förstärkning av reflexionen av radarsignaler. De ger starkare 

reflex än ledande textilier i förhållande till arean, men applicerade på en person gör 

hänsyn till komfort och kostnad att en mindre area skulle täckas med elektroniska 

reflektorer än med ledande textil. De kräver skydd för att tåla tvätt, och det är verifierat 

att de för det ändamålet kan beläggas med plastfilm utan försämrad funktion. Lämpligt 

plastmaterial kan tas fram i ett fortsatt arbete. 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Fordonsradar 
 

Fler och fler bilar utrustas med radar [1]-[3]. Det frekvensband som är allokerat för 

ändamålet, och specificerat i standard, är 76-81 GHz. Syftet med radarerna är bland annat 

att upptäcka hinder, och därmed bidra till att undvika kollisioner. I framtiden förväntas 

det bli obligatoriskt med radar i bilar, och radaren kommer att vara kopplad till en 

automatbromsfunktion som hindrar eller lindrar kollisioner. 

 

Detektion av personer på radar är en komplicerad teknik, som inkluderar 

signalbehandling av de mottagna signalerna [4]-[6]. Flera signalparametrar är av 

betydelse, exempelvis radarmålarean (styrkan i den reflekterade signalen), personens 

rörelsemönster, hur mycket olika delar av personen belyses av radarsignalen, och hur väl 

reflexen från personen kan särskiljas från reflexerna från andra föremål i närheten. Enligt 

litteraturen är radarmålarean på 77 GHz för en person -5 dBm
2
 i genomsnitt över azimut 

[7]-[9]. Detta värde bekräftas även av kontaktpersoner på Volvo, samt av labmätningar på 

SP. Hur relevant den genomsnittliga radarmålarean över azimut är för radarsynlighet är 

inte självklart, och det kan teoretiskt vara så att maximala radarmålarean under ett 

tidsintervall är en mer relevant parameter. På grund av komplexiteten bör personers 

radarsynlighet inte enbart mätas i lab under förenklade omständigheter, utan även 

kontrolleras i tester med komplett radar i verkliga miljöer. Tester med komplett radar 

kräver samarbete med fordonstillverkare och/eller radarleverantör. För tillfället finns 

ingen möjlighet att genomföra sådana tester. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Enligt radarexperter på Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar är de flesta objekt 

som finns på eller vid vägarna väl synliga på fordonsradar. Olika fordon, som bilar, 

motorcyklar, mm syns väl. Enbart personer ger däremot en för svag reflexion av 

radarsignalen. Det innebär att oskyddade trafikanter såsom fotgängare, skolbarn, 

vägarbetare, utryckningspersonal, motionärer, mm, inte drar full nytta av radartekniken 

för sin säkerhet. Det finns sålunda ett behov av att hitta tekniska lösningar som ökar 

reflexionen av radarsignaler för personer. Den ökning som krävs för att ge en märkbar 

förbättring av radarsynligheten är enligt Volvos experter 3-5 dB. Större ökningar än så är 

välkomna, och en ökning på exempelvis 10 dB skulle göra att personer syns mycket bra. 

 

1.3 Möjliga lösningar 
 

Flera tekniker finns för att åstadkomma den nödvändiga förstärkningen av 

radarreflexionen, och de kan delas in i följande kategorier: 

 

 Ledande skikt (textil, nät, folie) 

 Hörnreflektor 

 Passiv elektronisk reflektor 

 Aktiv elektronisk reflektor 

 

Ledande skikt är en enkel lösning, som på många sätta passar bra för personer som rör sig 

i trafiken. Dels för att de är smidiga och kan täcka hela kroppen utan försämrad komfort 

för bäraren, och dels för att de kan göras billiga. De har dock nackdelen att den 

reflekterade signalen inte fokuseras i den önskade riktningen, dvs tillbaka till radaren, 

utan sprids i alla riktningar. Hörnreflektorer är en vida beprövad teknik, exempelvis inom 

sjöfarten. De är dock inte anpassade för att bäras av personer, då de är tredimensionella 
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och stela konstruktioner. Elektroniska reflektorer möjliggör fokusering av den 

reflekterade signalen i rätt riktning, och kan göras små och tunna så att de är smidiga för 

en person att bära. Aktiva elektroniska reflektorer kräver strömförsörjning, dvs 

batterimatning, vilket är en nackdel för personer som rör sig i trafiken. Passiva 

elektroniska reflektorer behöver inte strömförsörjning, men behöver i gengäld vara större 

än aktiva reflektorer för att ge samma stryka i reflexionen. 

 

1.4 Mätutrustning på SP 
 

För att kunna utreda olika teknikers funktion behövs tillgång till utrustning för att mäta 

radarmålarea [10]. SP har ett lab för ändamålet, bestående av ett ekofritt rum med 4 m 

mätavstånd, och vridbord med 1 upplösning, som kan bära en person. Vid 77 GHz kan 

mätobjekt med en diameter på upp till ca 1 dm mätas med bibehållen faskoherens, och 

objekt upp till ca 1 m storlek kan mätas utan faskoherens. Radarmålarea ner till -18 dBm
2
 

kan mätas vid 77 GHz. 

 

 

2 Bärbar radartextil 
 

Bärbar radartextil är ett forskningsprojekt, startat av Paul Hallbjörner, Torbjörn Ödman 

(egen företagare) och Nils Andersson (Ullharen), med Torbjörn Ödman som sökande av 

forskningsbidrag. Syftet är att utreda tekniker för att förbättra personers synlighet på 

fordonsradar. Projektets mål är: 

 

 Kvantifiering av förbättring i radarreflexion hos plagg med integrerad ledande 

textil samt plagg utrustade med elektroniska reflektorer 

 Inverkan på komfort för bäraren vid implementering av de olika teknikerna 

 Miljötålighet, tvättbarhet och tillverkningskostnad för de olika studerade 

teknikerna 

 

Bärbar radartextil bygger på tidigare forskning inom FP7-projektet Adose [11],[12], där 

Paul Hallbjörner och Shi Cheng (Ericsson och KTH) studerade elektroniska reflektorer 

för fordonsradar, samt på projektet ReFlexFoil som finansierades av Innovationsbron och 

SP, och som genomfördes av Paul Hallbjörner och Torbjörn Ödman. Bärbar radartextil 

startade i september 2012 och avslutas i mars 2014. Bärbar radartextil finansieras av 

Smart Textiles, SP och Torbjörn Ödman. Projektgruppen består av Lena-Marie Jensen 

(Smart Textiles), Paul Hallbjörner, Torbjörn Ödman och Nils Andersson. 

 

Följande personer har deltagit i projektet, med respektive uppgifter: 

 

 Paul Hallbjörner: planering, konstruktion, inköp, mätningar, analys, rapportering 

 Torbjörn Ödman: kommersiell verifiering, beräkning av tillverkningskostnad 

 Nils Andersson: planering, preparering av provobjekt 

 Shi Cheng: simuleringar 

 Mathias Bark (SP): preparering av provobjekt 

 

Utöver dessa har ett antal personer på Volvo Car Corporation och AB Volvo konsulterats 

angående nyttan av de studerade teknikerna. Optiprint har anlitats för tillverkning av 

elektroniska reflektorer. Anna Jansson (SP) har konsulterats angående inplastning av 

elektroniska reflektorer. Samtliga resultat i Bärbar radartextil redovisas i denna rapport, 

sånär som kommersiell verifiering och beräkning av tillverkningskostnad, vilka redovisas 

separat. 
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3 Tekniker för förbättrad reflexion 
 

Två tekniker för att förbättra radarreflexionen utreds. Dels elektriskt ledande textilier, 

insydda som en del av fodret i plagg. Dels en speciell typ av passiva elektroniska 

reflektorer, även de avsedda att sys in i fodret på plagg. 

 

3.1 Ledande textilier 
 

Ledande textilier har studerats tidigare av SP i olika projekt tillsammans med Smart 

Textiles, för olika ändamål. På SP finns ett förråd av ledande textilier från olika 

leverantörer, där de två som beskrivs i Tabell 1 har valts ut att ingå i den aktuella studien 

[13],[14]. Dessa två har valts för att de har visat sig fungera i andra elektroniska 

tillämpningar för ledande textilier, och för att de sinsemellan är av helt olika typ: 

 

Tabell 1. Ledande textilier som används i projektet. 

Leverantör Beskrivning 

Eeonyx Corporation Nonwoven PPy-belagd polyester 

King's Metal Fiber Technologies Väv av stål (40 %) och polyester (60 %) 

 

3.2 Elektroniska reflektorer 
 

De elektroniska radarreflektorer som studeras kännetecknas av att de har en retrodirektiv 

funktion [15],[16], samt är tunna och mjuka, och därför kan bäras på kroppen utan att 

försämra komforten alltför mycket. De är dock inte töjbara, och de är täta, vilket kan ha 

negativ effekt på komforten.  

 

Retrodirektiva arrayer är en idé från 1950-talet, patenterad av Van Atta [17],[18]. Idén att 

realisera dem på tunna och mjuka flexfilmer kommer från Shi Cheng 2008. Ett antal 

konstruktioner av dylika reflektorer gjordes 2008 av Paul Hallbjörner och Shi Cheng i 

projektet Adose [19], se Figur 1. Tyvärr var mätutrustningen som användes otillräcklig 

för att kunna verifiera funktionen. Inga mätresultat finns därför för dessa reflektorer. 

Ytterligare en konstruktion togs fram 2012 av Paul Hallbjörner och Shi Cheng [20]. Dess 

funktion mättes på SP, applicerad på en jacka och en typ av sidomarkering som används 

vid vägarbeten. 

 

 
Figur 1: Första elektroniska reflektorn på flexfilm, för fordonsradar, från 2008. 
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Inom projektet ReFlexFoil gjordes 2012 en snarlik konstruktion av Paul Hallbjörner och 

Shi Cheng, se Figur 2. Av de framtagna konstruktionerna är detta den mest lyckade, och 

den används därför i Bärbar radartextil. Konstruktionen består av sex kolumner med 

seriematade microstripelement, med fem element i varje kolumn. De sex kolumnerna är 

parvis förbundna med microstripledningar enligt Van Atta-principen. Substratet är en 

flytande kristallpolymer (LCP), med 100 m tjocklek och relativ permittivitet 3.16. 

 

 
Figur 2: Elektronisk reflektor, från ReFlexFoil 2012. 

 

Enligt simuleringar ger en sådan reflektor en täckning på ca 90 i azimut, centrerat kring 

bredsideriktningen. Den ger en genomsnittlig radarmålarea på -22 dBm
2
 över en 180 

sektor centrerad runt bredsideriktningen. Dylika reflektorer är avsedda att placeras sida 

vid sida, i både höjdled och sidled, på en panel. En reflektor har storleken 

17 mm  19 mm (höjd  bredd). Storleken på en panel kan variera. En panel med X rader 

och Y kolumner med reflektorer benämns fortsättningsvis en panel av storlek XY. 

Baserat på konstruktionen från ReFlexFoil har tillverkningsunderlag tagits fram inom 

Bärbar radartextil, och ett antal reflektorer har beställts hos Optiprint. 

 

 
Figur 3. Panel med elektroniska reflektorer, framtagna inom Bärbar radartextil 2012. 
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4 Tekniska undersökningar 
 

4.1 Verifiering av ledande textilier 
 

De två ledande textilierna klipps till kvadratiska bitar som appliceras på rätblock av 

skumplast. Kvadrater av storlek 4 cm  4 cm och 8 cm  8 cm används. Radarmålarean 

hos dessa mäts på 77 GHz, och jämförs med teoretiskt beräknade värden, samt med 

mätningar på plana metallytor av samma storlek. Eftersom textilier består av ledande 

fibrer med en viss orientering görs experiment med textilbitarna placerade på olika sätt 

relativt polarisationen hos radarsignalen.  

 

Slutsatsen av mätningarna är att stål/polyester-tyget ger lika kraftig reflexion som metall, 

utan något signifikant beroende på fibrernas orientering. PPy/polyester-tyget ger en 

reflexion som är ca 1 dB lägre än stål/polyester-tyget, och även där utan beroende på 

orientering, vilket är naturligt eftersom det är nonwoven med fibrerna orienterade 

slumpmässigt i alla riktningar. För jämförelse kan nämnas att textilierna även har testats 

med avseende på sin reflektivitet vid betydligt lägre frekvenser (1 GHz), med helt andra 

slutsatser vad gäller styrkan i reflexionen och beroendet av fibrernas orientering. 

 

Textilierna testas även med radarmålareamätningar i ett mer realistiskt fall, med en fodrad 

vinterjacka. Samtliga radarmålareamätningar på plagg görs över 352 i azimut, då detta är 

vad mätutrustningen klarar maximalt. Mätobjekten placeras alltid så att gapet på 8 

hamnar i framåtriktningen, för att riktningar bakåt anses viktigast. Presenterade diagram 

visar enbart vinklar bakåt, men mätresultaten visar att nivåerna framåt är ungefär 

desamma som bakåt. Till att börja med mäts enbart jackan utan modifiering, upphängd på 

en dummy som representerar en person, se Figur 4. Resultatet från två likadana mätningar 

visas i Figur 5, där 0 är rakt bakåt. Värt att notera är slumpmässigheten i kurvan, som 

även är olika i de två mätningarna, trots att de är gjorda på samma sätt. Variationerna i 

lokalt medel beror på hur stor area som projiceras i olika riktningar samt hur plan/krökt 

jackas yta är i olika riktningar. Genomsnittlig radarmålarea över 180 är ca -6 dBm
2
, 

vilket är 1 dB lägre än vad en person ska ha enligt litteraturen. 

 

Därefter görs mätningarna om på samma sätt, med skillnaden att ett lager stål/polyester-

tyg täcker bålen på dummyn, innanför jackan. Mätresultaten i detta fall ses i Figur 6. 

Genomsnittlig radarmålarea över 180 är nu -2 dBm
2
, dvs 4 dB högre än utan ledande 

textil. Genomsnittlig radarmålarea över en 90-sektor centrerad runt 0 visar en 

förbättring på 5 dB. 
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Figur 4. Dummy på vridbord för mätning av radarmålarea. Frigolitblock används för att 

provobjekten ska hamna på lagom höjd över golvet med avseende på radarsignalens 

belysning. Mätningar gjordes med provobjekten monterade på dummy, och vridbordet 

roterande i steg om 1. 
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Figur 5. Radarmålarea för dummy med vanlig fodrad vinterjacka. De två kurvorna visar 

två likadana mätningar, för att illustrera slumpmässigheten i den exakta kurvan och 

stabiliteten i medelnivån. Azimutvinkel 0 är rakt bakåt. Genomsnitt över 90 centrerat 

runt 0 är -5.2 dBm
2
 respektive -5.0 dBm

2
, för de två mätningarna. Genomsnitt över 180 

är -6.3 dBm
2
 respektive -5.8 dBm

2
, för de två mätningarna. 
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Figur 6. Radarmålarea för dummy med vanlig fodrad vinterjacka med ledande textil 

innanför, täckandes bålen (men inte ärmarna). De två kurvorna visar två likadana 

mätningar, för att illustrera slumpmässigheten i den exakta kurvan och stabiliteten i 

medelnivån. Azimutvinkel 0 är rakt bakåt. Genomsnitt över 90 centrerat runt 0 är 

-0.1 dBm
2
 respektive 0.2 dBm

2
, för de två mätningarna. Genomsnitt över 180 är 

-2.3 dBm
2
 respektive -1.9 dBm

2
, för de två mätningarna. 

 

4.2 Verifiering av elektroniska reflektorer 
 

De framtagna elektroniska reflektorerna testas i en serie mätningar av radarmålarea, där 

olika aspekter av deras funktion studeras en i taget. Reflektorerna mäts monterade på 

block av skumplast för att minimera störningar från omgivningen. Varje mätning består 

av ett mätvärde vid varje grad över azimut inom en sektor på 180 centrerat kring 

reflektorns bredsideriktning. 

 

Till att börja med mäts reflexionen vid ett antal frekvenser kring designfrekvensen 

76.5 GHz, för att se vid vilken frekvens reflektorerna ger optimal reflexion. Resultatet är 

att reflektorerna fungerar optimalt vid 76.7 GHz, dvs 0.2 GHz (eller 0.3 %) över 

designfrekvensen. Figur 7 visar mottagen effekt från reflektorn, vid mätning på en panel 

av storlek 44, vid den optimala frekvensen 76.7 GHz. Alla mätningar som redovisas i 

fortsättningen är gjorda vid denna frekvens. 
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Figur 7. Första mätresultatet på de elektroniska reflektorerna, 4 januari 2013. Mottagen 

reflekterad effekt vid 76.7 GHz (ej kalibrerad) från en panel av storlek 44. Azimutvinkel 

0 är bredsideriktningen. 

 

I ett verkligt fall är tanken att reflektorerna ska monteras vertikalt. Av olika skäl kan de 

ha en viss lutning, inte minst om de är integrerade i plagg som bärs av en person. Dels är 

det svårt att montera dem exakt vertikalt från början, dels kan personen röra på sig. För 

att studera hur reflexionen påverkas av att reflektorpanelen inte är placerad vertikalt görs 

ett antal mätningar med olika lutning i elevation. Resultatet, se Figur 8, visar att inom 5 

lutning fås en försämring på ca 1 dB, och inom 10 lutning fås en försämring på ca 

2 dB. Ett liknande experiment görs för att se hur reflexionen påverkas om 

reflektorpanelen böjs. Figur 9 visar några av mätresultaten, som visar att en panel med 

storleken ca 100 mm inte bör ha en större utbuktning är ett par millimeter, för att 

reflexionen inte ska minska alltför mycket. 
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Figur 8. Känslighet för att panelen placeras vertikalt. Panel av storlek 65 som lutas 

vertikalt i steg om 5. "-10" betyder att panelen pekar nedåt 10, "0" betyder att panelen 

är vertikal, "10" betyder att panelen pekar uppåt 10. 
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Medel över 30 grader i azimut
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Figur 9. Känslighet för att panelen böjs. Panel av storlek 55 som böjs i horisontalplanet 

så att den buktar ut mot radaren. Panelen är 95 mm bred. "0 mm" betyder att panelen är 

plan, "5 mm" betyder att panelen buktar ut 5 mm på mitten i förhållande till kanterna. 

 

4.3 Optimal panelstorlek 
 

Mätningar på reflektorpaneler av olika storlekar visar att sambandet mellan panelarea och 

radarmålarea inte är proportionellt. Det finns fler orsaker till detta. Horisontellt består 

reflexionen från varje reflektor av två delar: en direkt reflexion då radarsignalen träffar 

strålningselementen, samt en återutsändning av radarsignalen efter att den tagits emot av 

strålningselementen och passerat genom ledningarna i reflektorn. Den första delen 

uppvisar ett kvadratiskt samband mellan reflektorbredd och radarmålarea. Den andra 

delen är retrodirektiv, och ger ett proportionellt samband mellan reflektorbredd och 

radarmålarea. Totala reflexionen är summan av de två. Vertikalt finns ingen 

retrodirektivitet, utan enbart en spekulär reflex, vilket gör att radarmålarean är 

proportionell mot kvadraten på reflektorhöjden. Med en panel bestående av många 

reflektorer förstärks det kvadratiska sambandet, eftersom det inte finns någon 

retrodirektivitet mellan de olika reflektorerna. Ytterligare en orsak till det icke-linjära 

sambandet mellan panelarea och radarmålarea är ömsesidig koppling mellan 

strålningselementen. Detta fenomen är oundvikligt, och den exakta effekten av det är svår 

att simulera och därmed också svår att förutse vid konstruktionen.  

 

Eftersom panelarean förväntas påverka såväl tillverkningskostnaden som komforten hos 

bäraren, är det viktigt att optimera radarmålarean i förhållande till den fysiska arean hos 

en panel. Därför görs en extra serie experiment med olika panelgeometrier, med målet att 

utröna optimal panelstorlek. I dessa experiment tas även med effekten av att en panel 

lutar eller böjs, vilket reducerar radarmålarean. Dessa experiment ingår inte i den 

ursprungliga projektplanen utan utgör en förändring som kombineras med att 

komfortanalysen tas bort. 

 

Resultatet av optimeringen är att optimal panelstorlek är en ungefärligen kvadratisk panel 

av storlek 44 eller 55. Med dessa storlekar är radarmålarean i genomsnitt över en 180 

sektor centrerad runt bredsideriktningen -22 dBm
2
 per reflektor. Detta värde är detsamma 

som det teoretiskt beräknade värdet. En panel av storlek 55, som har måtten 85 mm  

95 mm, har sålunda radarmålarean -8 dBm
2
, vilket är hälften av vad en person ger utan 
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någon teknik för att förstärka reflexionen. Betydligt mindre eller större paneler såväl som 

väldigt avlånga paneler, ger betydligt lägre genomsnittlig radarmålarea per reflektor. 

 

4.4 Inplastning av elektroniska reflektorer 
 

För att skydda reflektorerna från vatten och smuts görs ett antal försök att plasta in dem. 

Förhoppningen är även att inplastningen ska göra att reflektorerna klarar att tvättas i 

maskin tillsammans med plagget de sitter i, dvs klara kraftig väta och tvättmedel, 

temperatur på 60C samt torktumling. 

 

Till att börja med täcks reflektorernas framsida med ett lager vanlig kontorstejp, vilken 

har en tjocklek på 40 m. Detta resulterar i en liten positiv förändring av prestanda. 

Därefter provas inplastning med olika tjocklek på plasten. De proven indikerar att 40 m 

tjocklek fungerar bra, medan större tjocklek, exempelvis 80 m, ger en stor försämring av 

prestanda. Ytterligare ett resultat av experimenten med inplastning är att luftbubblor 

måste undvikas. Även några små luftbubblor över en panel gör att prestandan blir kraftigt 

försämrad, och att känsligheten för panelens exakta inriktning och planhet blir väldigt 

stor. 

 

4.5 Miljötålighetsprovning/livslängd 
 

Ett antal provobjekt utsätts för nedsmutsning med typiskt vägsmuts, samt tvättning enligt 

tvättråden för de plagg som används. Mellan varje steg i proceduren mäts radarmålarean 

för att se hur funktionen påverkas. Provobjekten består av tre jackor och två elektroniska 

reflektorer. Jackorna är av märke Ullharen, anpassade för vägarbetare och liknande 

yrkesgrupper. Alla jackor är av samma typ, varseljackor klass 3, storlek XL, men 

preparerade på olika sätt, enligt Tabell 2. 

 

Tabell 2. Provobjekt i form av jackor. 

Beteckning Beskrivning 

J1 Omodifierad 

J2 Ett lager PPy/polyester insytt i hela fodret 

J3 Ett lager stål/polyester insytt i hela fodret 

 

Reflektorerna är paneler av storlek 44 (68 mm  75 mm) respektive 55 (85 mm  

95 mm), inplastade på både framsidan och baksidan med 40 m tjock plast. Syftet med 

plasten är att sluta tätt så att smuts och vatten inte kommer i kontakt med reflektorerna. 

Reflektorerna benämns enligt Tabell 3. 

 

Tabell 3. Provobjekt i form av elektroniska reflektorer. 

Beteckning Beskrivning 

R1 Inplastad reflektorpanel, storlek 44 

R2 Inplastad reflektorpanel, storlek 55 

 

Nedsmutsning görs enligt en metod framtagen av SP. Målet är att få en beläggning av en 

stor mängd salt och lera som liknar den som ett plagg har efter lång användning i en 

verklig miljö på våta vägar. Smutsen sprayas på provobjekten med högtrycksspruta samt 

gnids in för hand, varefter provobjekten lufttorkas. Detta upprepas tre gånger. Receptet på 

smuts kommer från SP-metoden 3P02603 som är baserad på fordonsstandard RT 020/C 

framtagen av Renault Trucks, och är som följer: 
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Tabell 4. Recept på vägsmuts. 

Ingrediens Mängd 

Lerblandning per liter vatten ±5 % 

E6-typ silica, partikelstorlek 2-120 my 80 gram ±10 % 

Lera (kaolin) 15 gram ±10 % 

Ren kondenserad kalciumkarbonat 5 gram ±10 % 

Bergssalt 20 gram ±10 % 

Kalciumklorid 10 gram ±10 % 

 

Nedsmutsningen görs i tre cykler (dagar), med en applicering per cykel. En applicering 

består av att 3-5 dl smutslösning sprejas på provobjektet (för J1, J2 och J3 på var sida av 

jackan). Avståndet mellan sprejmunstycke och provobjekt varierar mellan 3-6 dm 

beroende på formering av lerdroppar på provobjektet, för att undvika större ansamlingar 

och få en jämn beläggning. För att minimera sedimentering av smutsblandningen rörs 

blandningen om direkt innan varje sprejning. Efter varje cykel torkas provobjekten under 

24 h i rumstemperatur. Efter första appliceringen torkas provobjekten hängande vertikalt, 

medan efter de två följande appliceringarna bedöms det mer lämpligt att torka dem 

liggande horisontellt på en plastfilm. En beskrivning av nedsmutsningen steg för steg ges 

i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Procedur för nedsmutsning av provobjekt. 

Dag Steg Behandling 

1 1 Sprejning med smutsblandning 

1 2 15 min torkning 

1 3 Smutsen gnids in för hand i tyget 

1 4 Provobjekten vänds och steg 1-3 upprepas 

1 5 Lufttorkning vertikalt i 24 h 

2 1 Sprejning med smutsblandning 

2 2 Provobjekten vänds och steg 1 upprepas 

2 3 Lufttorkning horisontellt på plastfilm i 24 h 

3 1 Sprejning med smutsblandning 

3 2 Provobjekten vänds och steg 1-3 upprepas 

3 3 Lufttorkning horisontellt på plastfilm i 24 h 

 

Tvättning görs i maskin, 60 kulörtvätt, utan tillval typ förtvätt, extra hårt smutsat eller 

extra sköljning. Efter varje tvätt torkas provobjekten i torktumlare på låg temperatur. 

Jackorna tvättas och torkas en i taget, för att eventuellt lossnade ledande fibrer inte ska 

kontaminera övriga provobjekt. Reflektorerna tvättas och torkas i varsin tvättpåse, för att 

simulera att de sitter i fodret på ett plagg. De två reflektorerna tvättas och torkas 

tillsammans. En tvättomgång består sålunda av fyra tvättar och fyra torkningar. 

 

Funktionen testas genom att mäta radarmålarea. Varje mätning består av ett mätvärde vid 

varje grad över azimut. Varje mätning görs dessutom två gånger för att få en uppfattning 

om repeterbarhet och därmed mätnoggrannhet. Jackorna mäts sittande på en dummy som 

simulerar överkroppen på en person, för att erhålla ett realistiskt fall. Reflektorerna mäts 

monterade på block av skumplast för att minimera störningar från omgivningen. I 

samband med varje omgång mätningar mäts även ett referensmätobjekt med känd 

radarmålarea, varvid mätresultaten kan omräknas till en absolut radarmålarea. Provningen 

görs enligt Tabell 6. 
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Tabell 6. Procedur för miljötålighet/livslängdsprovning. 

Steg Aktivitet 

1 Mätning 

2 Nedsmutsning 

3 Mätning 

4 Tvätt, 5 gånger 

5 Mätning 

6 Tvätt, 20 gånger 

7 Mätning 

 

Resultat av provningen av J1, J2 och J3 visas i Tabell 7-9. Eftersom alla mätningar görs 

med en kalibrering av absolutnivån, fås även absolut radarmålarea för provobjekten i 

varje mätning, utöver förbättringen av de modifierade plaggen i förhållande till det 

omodifierade plagget. Tabell 7 och Tabell 8 visar absolut radarmålarea, medan Tabell 9 

visar radarmålarea för J2 och J3, relativt J1. 

 

Siffrorna bekräftar resultaten från mätningarna på enbart textilier, dvs att stål/polyester är 

ca 1 dB bättre än PPy/polyester. Stål/polyester-tyget ger 4 dB förbättring jämfört med det 

omodifierade plagget. Absolutnivån stämmer väl överens med tidigare mätningar på 

vinterjacka. De värdena var något lägre, men då täcktes enbart bålen med ledande tyg. 

För J3 står sig prestanda efter nedsmutsning, och även efter 25 tvättar. PPy/polyester-

tyget däremot försämras efter nedsmutsning, och efter 5 tvättar syns ingen skillnad mellan 

J2 och J1. En optisk inspektion av J2 efter nedsmutsning visar att smutsen trängt igenom 

det yttre skiktet och in i PPy/polyester-tyget. Inspektion efter 5 tvättar visar att 

PPy/polyester-tyget ändrat färg från svart till grått, vilket inte är orimligt om 

ledningsförmågan har försvunnit. Provningen av J2 avbröts efter steg 5 i provproceduren.  

 

 
Figur 10. Ren jacka monterad på dummy med skaljacka för utfyllnad, på vridbordet. 

Mätningar gjordes även med provobjektet på enbart dummy (utan skaljacka) med samma 

resultat. 
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Figur 11. Nedsmutsad jacka. 

 

 
Figur 12. Närbild på nedsmutsad jacka. 

 

Tabell 7. Genomsnittlig radarmålarea över 90-sektor rakt bakåt. 

 J1 J2 J3 

Ren -3.4 dBm
2
 0.3 dBm

2
 1.2 dBm

2
 

Smutsig -2.8 dBm
2
 -1.5 dBm

2
 2.0 dBm

2
 

Efter 5 tvättar -3.2 dBm
2
 -3.2 dBm

2
 0.3 dBm

2
 

Efter 25 tvättar -3.5 dBm
2
 i.u. 1.8 dBm

2
 

 

Tabell 8. Genomsnittlig radarmålarea över 180-sektor rakt bakåt. 

 J1 J2 J3 

Ren -5.0 dBm
2
 -1.7 dBm

2
 -0.5 dBm

2
 

Smutsig -4.2 dBm
2
 -3.2 dBm

2
 -0.1 dBm

2
 

Efter 5 tvättar -4.4 dBm
2
 -4.7 dBm

2
 -0.9 dBm

2
 

Efter 25 tvättar -4.7 dBm
2
 i.u. -0.3 dBm

2
 

 

Tabell 9. Förändring av genomsnittlig radarmålarea över 180-sektor rakt bakåt. 

 J2/J1 J3/J1 

Ren 3.3 dB 4.5 dB 

Smutsig 1.0 dB 4.1 dB 

Efter 5 tvättar -0.3 dB 3.5 dB 

Efter 25 tvättar i.u. 4.4 dB 
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För R1 och R2 ger de första mätningarna resultat som inte stämmer alls med tidigare 

mätningar på reflektorpaneler. Både R1 och R2 mäts då flera gånger på samma sätt, med 

väldigt olika resultat. Några av mätresultaten är riktigt bra (överensstämmande med 

tidigare resultat), varför slutsatsen är att reflektorerna i sig fungerar, men att något i 

mätuppställningen gör dem väldigt känsliga. Variationerna är mycket större än i de 

tidigare experimenten där de lutas och böjs. Det antas därför att variationer i monteringen 

inte är förklaringen. Vid en okulärbesiktning upptäcks ett antal bubblor i plasten över 

reflektorerna, och att bubblorna flyttas när panelen demonteras och monteras igen mellan 

två mätningar.  

 

Vid nedsmutsningen noteras att smutsen inte fastnar alls på R1 och R2, på grund av att 

plastfilmen är glatt. Istället smutsas en tygbit ned, avsedd att placeras framför 

reflektorerna under mätningarna. Tygbiten är av samma material som jackornas 

ytterskikt, och av storlek 3 dm  3 dm. Detta anses simulera ett verkligt fall där 

reflektorerna sitter bakom det yttersta skiktet i ett plagg. R1 och R2 mäts med smutsigt 

tyg framför panelerna, med samma variationer i resultat som tidigare. Därefter görs inga 

fler mätningar på R1 och R2. 

 

Vid tvätt av R1 och R2 noteras redan efter första tvätten (innan torktumlingen) att plasten 

är skrynklig och att panelerna har krökt sig. Det verkar också som om vatten trängt in 

innanför plasten. Om så är fallet kan det förklara varför panelerna krökt sig. För att få 

ytterligare indikation på orsaken, tvättas två likadana paneler som inte är inplastade. De är 

kraftigt krökta efter tvätten - betydligt mer än de inplastade panelerna. Ytterligare en tvätt 

av R1 och R2 genomförs, vilket förvärrade defekterna en aning. Inga fler tvättar eller 

mätningar görs därefter av R1 och R2. 

 

 
Figur 13. Inplastad reflektorpanel (R1) efter två tvättar. 

 

4.6 Korrigering av inplastning 
 

Problemen med inplastning av reflektorpanelerna har lett till en vidare diskussion om 

möjliga lösningar. Anna Jansson på enheten för kemi, material och ytor på SP har 

konsulterats för råd om lämplig typ av plast för att skydda reflektorpanelerna. Den 

befintliga plasten konstateras genom mätningar vara polyester. Efter diskussion om 

elektriska, mekaniska och miljömässiga krav, bestäms att polyeten (PE) eller någon 

lämplig blandning baserad på PE bör provas. En lista med krav ställs upp enligt följande: 

 

 Låg relativ permittivitet, stabil över hela reflektorpanelen 

 Så låg konduktivitet som möjligt 

 Tjocklek högst 40 m, jämn tjocklek över hela reflektorpanelen 

 Appliceras mot reflektorpanelen utan luftbubblor 

 Tåla 60C utan att skrynklas, krympa eller brista 
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Plastfilmen kan appliceras på reflektorn med lim, men då ska plasten tillsammans med 

limmet uppfylla kraven ovan. En studie med mål att hitta en fungerande inplastning 

genomförs inte inom Bärbar radartextil, utan föreslås som ett fortsatt arbete. 

 

4.7 Komfort 
 

Jackorna J1, J2 och J3 är burna av en person under ca 1 h inomhus i ett varmt rum. Ingen 

negativ inverkan på komforten kan noteras med J2 och J3, jämfört med J1, sånär som på 

att J2 och J3 är tjockare på grund av fodret. Både J2 och J3 är lätta att röra sig i och andas 

väl. Ingen skillnad noteras heller mellan J2 och J3. 

 

 

5 Avstämning mot projektplan 
 

Tabell 10 återger arbetspaketen i den ursprungliga projektplanen i ansökan, tillsammans 

med kommentarer om utfallet i projektet och eventuella ändringar under projektets gång. 

 

Tabell 10. Ursprunglig plan med utfall och ändringar. 

Arbetspaket Ursprunglig plan Kommentarer/ändringar 

0 Projektledning och kommersiell 

verifiering 

Redovisas separat 

1.1 Val och anskaffning av textilier Utfört 

1.2 Konstruktion av reflektorer Utfört 

1.3 Tillverkning av reflektorer hos 

extern leverantör 

Utfört 

1.4 Anskaffning av plagg Utfört 

1.5 Integration av textilier och 

reflektorer i plagg 

Utfört 

1.6 Mätning av radarreflex på plagg 

med/utan person, samt på enbart 

textilier/reflektor 

Utfört. Studie av optimal 

panelstorlek tillagd. 

1.7 Analys av resultat Utfört 

1.8 Publicering av resultat Planeras efter projektslut 

2.1 Studie av komfort för bäraren 

med de olika lösningarna 

Utgår 

2.2 Mätning av täthet med de olika 

lösningarna 

Utgår 

3.1 Miljötålighetsprovning i form av 

temperaturcykling, fukt, 

saltdimma, mekanisk böjning 

Utfört. Ändrad till beläggning 

av vägsmuts enligt recept och 

procedur framtagen av SP. 

3.2 Mätning av radarreflex Utfört 

3.3 Upprepad tvättning av plagg Utfört 

3.4 Mätning av radarreflex Utfört 

4 Beräkning av tillverkningskostnad 

för de olika lösningarna, 

inklusive kvalitetskostnader 

Redovisas separat 

5 Rapportering av resultat Utfört 
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6 Slutsatser 
 

Två olika tekniker för förstärkning av reflexionen av fordonsradarsignal har undersökts. 

Med ledande textil integrerat i fodret på en vägarbetsjacka fås tillräcklig förstärkning av 

radarreflexionen, samt tålighet mot smuts och tvätt, förutsatt att rätt typ av textil väljs. Av 

de två textilier som provats är en väv av stål/polyester (40/60) från King's Metal Fiber 

Technologies den bästa. Den ger en förstärkning av reflexionen hos en vägarbetsjacka 

med 4 dB jämfört med samma jacka utan ledande textil. Förstärkningen av reflexionen är 

densamma med kraftig beläggning med vägsmuts, och efter 25 tvättar. Efter 25 tvättar 

syns ingen påverkan på textilien, typ korrosion eller slitage. En textil av nonwoven 

PPy/polyester från Eeonyx Corporation ger något lägre förstärkning av reflexionen från 

början, och tål inte tvätt utan att reflektiviteten försvinner. Med de provade ledande 

textilierna fås ingen märkbar försämring av komforten. Det faktum att stål ingår i den 

förra textilien märks inte på något sätt för bäraren - tyget är mjukt och genomsläppligt i 

samma grad som liknande icke-ledande tyger. 

 

De passiva elektroniska reflektorer som tillverkats ger tillräcklig förstärkning av 

radarreflexionen. Den uppmätta förstärkningen under ideala förhållanden i lab stämmer 

väl med simulerade prestanda, förutsatt att reflektorpaneler av optimal storlek används. I 

ett verkligt fall tillkommer ett antal faktorer som kan påverka reflexionen. De viktigaste 

är höjd/bredd på panelerna, inplastning för mekaniskt skydd, hur de monteras i plagget, 

samt böjning och lutning av panelerna i förhållande till det ideala fallet med plana 

vertikala paneler. Starkast reflexion i förhållande till reflektorarean fås med ungefär 

kvadratiska paneler med 44 eller 55 reflektorer, eller däromkring. Reflektorerna i sig 

själva tål inte tvätt vid 60 utan att deformeras. Det är därför nödvändigt att skydda dem 

genom exempelvis inplastning. Vid val av plastmaterial bör permittivitet, 

ledningsförmåga och tjocklek beaktas, och plasten ska tåla tillräckligt höga temperaturer 

utan att skrynklas eller brista. Dessutom bör inplastningen vara sådan att plasten ligger an 

mot reflektorns framsida överallt, utan luftbubblor. De inplastningar som utvärderats i 

projektet har inte klarat dessa krav. Vid integration i plagg bör reflektorerna placeras 

innanför plaggets yttersta skikt, med åtminstone några millimeter luft mellan reflektor 

och ytterskikt så att ytterskiktet inte påverkar funktionen negativt och så att vatten och 

smuts på plaggets utsida inte kommer för nära reflektorpanelen. Luften kan i praktiken 

bestå av ett luftigt foder, exempelvis vadd eller annan stoppning. 

 

Av de två teknikerna som utretts är ledande textilier den mest lämpliga för integration i 

plagg. Olika typer av textilier kan troligtvis fungera, men de måste verifieras på samma 

sätt som gjorts i detta projekt. Innan tekniken implementeras bör ytterligare några 

verifieringar göras, se "Framtida arbete" nedan. De elektroniska reflektorerna kan även 

fungera, men problemet med inplastning måste lösas först. Det återstår också mycket 

produktutveckling innan tekniken kan lanseras kommersiellt, till exempel optimering av 

material och processer. 

 

Slutligen konstateras att mätningar av radarmålarea på 77 GHz kan utföras i lab på SP, på 

plagg och radarreflektorer. Mätnoggrannheten är ca 1 dB, och genom upprepade 

mätningar med medelvärdesbildning kan ännu bättre noggrannhet fås. SP kan även 

applicera realistiskt vägsmuts på plagg, enligt standardrecept och egen appliceringsmetod, 

samt utreda lämpligt plastmaterial för att skydda elektroniska reflektorer mot smuts och 

tvätt. 
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7 Framtida arbete 
 

För att nå fram till en implementering av tekniken, föreslås ett antal studier som 

fortsättning på arbetet i Bärbar radartextil: 

 

 Även om ledande textilier visat sig ge tillräcklig förbättring av radarmålarean, 

och även klara miljötålighets- och komfortkrav, så kan det vara intressant att hitta 

en lösning med passiva elektroniska reflektorer, om inte för integration i plagg så 

för andra tillämpningar. För detta ändamål föreslås framtagning av en fungerande 

inplastning för reflektorpaneler. I det arbetet bör tester göras på samma sätt som i 

Bärbar radartextil, dvs initial funktion, och därefter okulärbesiktning och 

funktionstest efter nedsmutsning och tvätt. 

 

 Som komplement till de presenterade labmätningarna bör mätningar göras av 

synlighet på riktig fordonsradar i verklig miljö. Detta bör göras i samarbete med 

fordonstillverkare, och eventuellt även i samarbete med radarleverantör, för att 

kunna analysera resultaten korrekt. 

 

 Flera kategorier av personer som rör sig i trafiken består av yrkesfolk som 

kommer i kontakt med elcentraler, elektriska maskiner, mm. Innan dessa personer 

utrustas med plagg med ett ledande skikt bör en studie av elsäkerhetsaspekter 

genomföras. Både ledande textilier och elektroniska reflektorer kan ingå i en 

sådan studie. 

 

 En typ av reflektorer som inte studerats i Bärbar radartextil är aktiva elektroniska 

reflektorer, dvs elektroniska reflektorer med inbyggd förstärkare. Sådana kan 

möjligen vara en intressant lösning, och föreslås därför som ett fortsatt arbete. 
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