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SAMMANFATTNING

Det ställs allt större krav på moderna missiler. De ska vara autonoma, ha lång räck-
vidd och kraftig verkan på målet. För att maximera verkan försöker vissa missiler
inte enbart minimera missavstånd utan de försöker också träffa med en viss vinkel;
ofta vinkelrät mot målytan.

I denna rapport beskrivs en metod för att styra en missilen i slutfasen av dess upp-
drag där både rätt träffpunkt samt träffvinkel är önskad. Metoden består av två
delar. Först tas en referensbana fram som konstruerats så bästa möjliga träffegen-
skaper erhålls med hänsyn tagen till missilens prestanda. Den andra delen består av
en styrlag som styr missilen längs referensbanan fram till målet. Två styrlagar test-
ades, Biased Proportional Navigation (BPN) samt Modified Biased Proportional
Navigation (MBPN)

Metoden implementerades i ett befintligt detaljerat simuleringssystem. Där utför-
des ett stort antal simuleringar för att optimera algoritmerna, samt att analysera
prestanda.

Prestanda jämfördes sedan mot en befintlig metod för slutfasstyrning. Den nya
metodens träffegenskaper var bättre med avseende på träffvinkel men sämre för
träffpunkt. En stor fördel med den nya metoden är att efter genereringen av
referensbanan men före själva flygningen kan man med hög sannolikhet förutsäga
om missilen kommer att träffa eller inte.

Nyckelord: slutfasstyrning, optimering, proportional navigation, referensbana,
bangenerering, missilstyrning, reglerteknik





ABSTRACT

Modern missiles must meet higher and higher demands. They should be autono-
mous, have long range and still have a big effect on the target. To maximize effect
on target some missiles not only minimize miss distance, but also try to hit with a
certain angle; often perpendicular to the surface of the target.

In this thesis a method to guide the missile in the terminal phase of its mission
where both point of impact as angle of impact are specified. The method consist of
two parts. First a reference trajectory with best possible impact conditions, consid-
ering the performance of the missile, is computed. The second part consist of a
guidance law which guide the missile along the reference trajectory to the target.
Two laws were tested, Biased Proportional Navigation (BPN) and Modified Biased
Proportional Navigation (MBPN).

The method was implemented in an existing detailed simulation system. A big
number of simulations were done to optimize the algorithms, and to evaluate per-
formance.

Performance was then compared to an already existing method for terminal guid-
ance. The new method was better in terms of angle of impact but worse consider-
ing point of impact. One big advantage with the new method is that after
calculation of the reference trajectory but before the actual flight (to target) it is
possible to predict, with a high level of certainty, if the missile is going to hit the
target or not.

Keywords: terminal guidance, optimization, proportional navigation, reference tra-
jectory, missile guidance, guidance and control
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Förkortningar

Definitioner

BTT Bank-to-Turn

STT Skid-to-Turn

PN Proportional Navigation

ZEM Zero Effort Miss Distance

BPN Biased Proportional Navigation

BTT-PNG Bank-to-Turn Proportional Navigation

MBPN Modified Biased Proportional Navigation

b Flygbana

bi Flygbana i intervallet efter kontrollpunkt i

pi Kontrollpunkt i

v Hastighet

vea Önskad hastighet vid träff

pea Önskad träffposition

a Acceleration

k Kink, tidsderivatan av accelerationen, även kallad jerk

x, y, z Koordinater

N Navigationskonstant





1 Inledning

Under de senaste decennierna har missiler blivit alltmer avancerade och preci-
sionen har ökat i samma takt. Missilerna har också blivit autonoma i allt större
grad. Anledningarna till detta är både militära samt politiska. Om missilen har hög
precision är sannolikheten för skador annat än på målet mindre och antal missiler
kan också minskas. Om missilen är autonom och har lång räckvidd kan också ris-
ken för skador på egna trupper minskas. Följden av mer avancerade missiler är
givetvis att kostnaden på enskilda missiler ökat.

Inte bara precisionen har ökat, det har också uppstått nya krav på missilerna. För
vissa typer av missiler och mål prioriteras inte bara träffpunkt utan det kan också
finnas krav på vinkeln med vilken missilen träffar målet. Ofta vill man att missilen
ska träffa vinkelrätt mot en yta för att maximera sannolikheten för penetration i
hårda mål. Missilen kan också ha sprängverkan riktad åt ett visst håll. Om även
träffvinkeln stämmer vid träff kan storleken på stridsdelen minskas då man inte
enbart behöver förlita sig på ren kraft för att skada målet. Mindre stridsdel betyder
mindre vikt vilket istället kan läggas på t ex bränsle vilket ger längre räckvidd.

1.1 Problemformulering

Uppgiften går ut på att ta fram en metod för att styra en missil under slutfasen av
dess uppdrag. Uppdraget är oftast att träffa ett mål.

De förutsättningar som gäller är att missilens position i förhållande till målet är
känt liksom dess hastighet. Missilens flygning fram till denna position kan vara
lång och behandlas inte här utan enbart styrningen den absolut sista delen fram till
målet.

Problemet består av att träffa en viss punkt på målet med en bestämd vinkel vilket
motsvarar en viss hastighet. Målet förutsätts vara stationärt.
19



1.2  Upplägg Inledning20
Bild 1: Problemet

Algoritmen ska jämföras med en redan befintlig algoritm. Denna algoritm fungerar
bra men tar inte hänsyn till missilens begränsningar vilket gör att det i förväg är
svårt att veta om missilen träffar målet. Med den nya algoritmen ska det helst vara
möjligt att förutsäga om missilen träffar målet eller inte. Om inte styrs missilen så
bra som möjligt. Anledningen till att man i förväg vill veta om träff sker är att det
används som beslutsunderlag för att avgöra om anfallet ska fullföljas eller inte.
Vissa missiler kan fortsätta förbi målet för att anfalla senare.

1.2 Upplägg

I denna rapport beskrivs en metod för att lösa problemet genom att först skapa en
referensbana. Referensbanan uppfyller kraven på sluttillstånden så bra som möjligt
enligt något kriterium. Banan är också en giltig bana, d v s det är möjlig för missi-
len att följa banan. För att styra missilen längs denna bana används sedan en sepa-
rat styrlag.

Rapporten inleds med att ta fram en algoritm fram för att skapa en referensbana.
Sedan beskrivs två olika styrlagar.
Därefter optimeras de parametrar som ingår i algoritmen och styrlagarna med hjälp
av ett befintligt simuleringsystem där metoden implementerats. Där utförs ett stort
antal simuleringar för att optimera prestanda.

Slutligen analyseras metodens egenskaper och jämförs med den befintliga algorit-
men.

Då rapporten behandlar vissa hemligstämplade uppgifter utelämnas vissa data, t ex
missilens prestanda. Graderingen på axlar på vissa figurer har också utelämnats.
Inget avgörande för innehållet har utelämnats.

Mål

Önskad hastighet
vid träff

Missilens
startposition

Behandlas ej



2 Missil

Missilen som studeras i denna rapport är av typen Bank-to-Turn (BTT) vilket inne-
bär att normalaccelerationen, an, är begränsad till en riktning (se Bild 2). Detta
innebär att missilen för att accelerera i en annan tvärsriktning först måste rolla för
att placera accelerationsvektorn åt rätt håll. Den aktuella missilen kan ge både
positiv och negativ normalacceleration, vilket inte gäller för alla missiler.

Bild 2: Riktningen för normalaccelerationen

Motsatsen till BTT är Skid-to-Turn (STT). STT-missiler kan ge acceleration i god-
tycklig riktning ortogonalt mot hastigheten.

Fördelen med BTT jämfört med STT är mindre inducerat luftmotstånd, mer last,
m m. Detta leder till att BTT oftast används för missiler med längre räckvidd.
Nackdelen är att flygdynamiken oftast är mer komplicerad eftersom det bland
annat uppstår korskoppling mellan roll, gir och tipp-moder. Det kan också bli pro-
blem om accelerationsvektorn snabbt ändrar riktning och roll-hastigheten inte är
tillräckligt stor. Detta gör att reglersystemet för BTT-missilen oftast blir mer kom-
plicerad än för STT. För missiler med kort räckvidd där snabba manövrar är nöd-
vändiga används alltså oftast STT-missiler.

Den aktuella missilen har en färdig styrautomat, vilket betyder att accelerationen
kan kommenderas till styrautomaten. Styrautomaten försöker sedan ge missilen
denna acceleration genom att manipulera t ex roder. Styrautomaten behövs också
för att dämpa de egensvängningar som kan uppstå p g a störningar. Det tillstånd
hos missilen man kan styra är tvärsaccelerationen (storlek och riktning). Det finns
alltså ingen möjlighet att styra missilens hastighet i längsled.

an an
21
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3 Bangenerering

Om kraven på träffgeometri är komplexa, t ex när inte enbart rätt träffpunkt är
önskvärd, är det önskvärt att konstruera en bana som missilen kan följa. Man kan
därigenom i större utsträckning ta hänsyn till missilens prestanda genom att banan
optimeras så att missilen har möjlighet att följa banan. Detta är speciellt viktigt när
BTT-missiler används eftersom dessa ofta inte klarar av alltför komplexa manöv-
rar. När missilen har en bana att följa är det ej är nödvändigt att hela tiden ha kon-
takt med målet. Sensorerna kan tappa kontakten med målet i korta tidsperioder.

Nackdelarna är att det oftast krävs viss beräkningskapacitet för att inom en tillräck-
ligt kort tid klara av beräkningarna. I detta arbete finns inga krav på hur lång tid
beräkningarna får ta. Det krävs också att missilen kan mäta sin position i förhål-
lande till banan med tillräcklig noggrannhet. Detta kan var tekniskt svårt att göra.
Metoden är heller inte speciellt bra att använda på rörliga mål om målets rörelse ej
är känd i förväg. Om målet hinner förflytta sig efter optimeringen kanske banan
måste beräknas igen.

3.1 Befintlig algoritm

Den befintliga algoritmen, vilken kallas Reference Biased Proportional Navigation
(RBPN) fungerar genom att först generera en referensbana. Denna bana försöker
missilen sedan följa m h a en styrlag.

RBPN fungerar bra då den ofta träffar nära målet med acceptabel avvikelse från
önskad hastighet vilket givetvis är vad dess ändamål är. Referensbanan kan också
beräknas ganska snabbt.

En sak som fattas i RBPN är att det efter att referensbanan tagits fram är svårt att
veta om missilen kommer att träffa målet eller inte. Detta beror på att algoritmen
alltid tar fram en bana till målet som uppfyller träffkraven och med banans form
optimerad för att missilen så lätt som möjligt ska kunna följa den. Algoritmen tar
ingen direkt hänsyn till missilens prestanda vilket gör att den acceleration som
krävs för att följa banan kan överskrida missilens prestanda.
23



3.2  Referensbana Bangenerering24
3.2 Referensbana

Denna algoritm har som mål att skapa en kurva med vissa egenskaper. Hur bra kur-
van är värderas av en straffunktion. Denna funktion har ett högt värde när kurvans
egenskaper är dåliga och lågt värde för bra egenskaper.
Målet vid genereringen av banan är alltså att minimera straffunktionen

Kurvan ska vara en ”giltig” kurva, dvs den ska ej överskrida de prestanda missilen
klarar av. Kurvan ska givetvis vara kontinuerlig. Det finns en viss tröghet i missilen
varför även förstaderivatan (hastighet) måste vara kontinuerlig. Samma sak gäller
för andraderivatan (accelerationen) då t ex roder ej kan vridas obegränsat fort. Det
finns även dynamik för högre derivator men där antas dynamiken vara tillräckligt
snabb för att kunna bortses ifrån.

Missilen rör sig i tre dimensioner vilket leder till att kurvan måste vara tredimen-
sionell, men för att förenkla tas metoden fram i två dimensioner för att sedan utvid-
gas till tre dimensioner.

Problemet transformeras alltid så att träffpunkten, pea, ligger i origo och den öns-
kad hastighetsvektorn vid träff, vea, är riktad längs negativa x-axeln. Denna trans-
formation utförs lätt med några rotationer och en translation.

Vissa delar av denna algoritm baseras på Vertical Flight Path Optimization (se refe-
rens [1]) som används för att skapa en kurva som följer terrängen. Det är främst
principen för beräkning av begränsningarna som är hämtade från det arbetet.

Bild 3: Koordinatsystem efter transformation

3.3 B-spline-kurvor

Kurvan som ska användas måste kunna uppfylla ovanstående krav på kontinuitet
m m. Den ska också vara lätt att manipulera och det ska inte var alltför komplicerat
att ta fram nödvändig information ur kurvan vilket behövs när missilen ska följa
banan.

x
z-vea



3.3  B-spline-kurvor Bangenerering25
För att uppfylla kraven som ställs på kurvan faller valet på kubiska B-spline-kur-
vor. Gradtalet ges av kraven på kontinuitet. Fördelen med B-spline-kurvor är att
kontrollpunkter endast har lokal kontroll över kurvan. Detta leder till att det är enk-
lare att manipulera kurvan till önskade egenskaper. B-spline-kurvor och dess deri-
vator kan också lätt tas fram från kontrollpunkterna. Detta sker med enkel
matris-multiplikation. Nackdelen med B-spline-kurvor är att givet en godtycklig
punkt (ej på kurvan) är svårt att bestämma närmaste punkt på B-spline-kurvan.
Men en approximation visar sig vara tillräckligt.

En B-spline-kurva definieras av ett antal kontrollpunkter: pi = : i=1,2,...,n.

Kontrollpunkterna är fixerade på ett fast avstånd, , från varandra i horisontell
led (xi) men ej i z-led (zi) där de kan flyttas inom de begränsningar som missilen
ger.

Bild 4: B-spline-kurva med kontrollpunkter

xi

zi 
 
 

x∆

x∆ -x

-z

pi

pi+1

pi+2

pi+3

pi-1



3.3  B-spline-kurvor Bangenerering26
En kubisk B-spline-kurva, bi, beskrivs i intervallet , av följande sam-

band:

(1)

u varierar mellan 0 och 1 inom intervallet  och beräknas enligt:

(2)

Tillhörande derivator kommer även att behövas senare.
Dessa beskrivs i z-led för B-spline med avseende på u enligt:

(3)

(4)

(5)
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bi u( ) 1

6
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3
u

2
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=
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u
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3.4  Hjälpfunktioner Bangenerering27
3.4 Hjälpfunktioner

Detta kapitel beskriver några använda hjälpfunktioner, t ex för beräkning av hastig-
het och acceleration.

3.4.1 Hastighet

Hastigheten för en bana i B-spline-format beräknas enligt nedan. Farten, , längs
kurvan, b, är given.

Bild 5: Beräkning av tidsderivatan

Hastighetens komponenter i x- resp z-led uttryckt i B-spline-kurvans hastighet i
z-led (se Bild 5):

(6)

v

x∆ -x

-z

pi+1

pi

u=0 u=1

bi' u( )

vx
vz
----- td

dx

td
dz
----- 1

xd
dz
------ 1

bi' u( )
x∆

-------------

--------------= = = vz⇒ vx
bi' u( )

x∆
-------------⋅=

v vx
2

vz
2

+
vx
x∆

------ x∆ 2
bi' u( )2

+= = 
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3.4  Hjälpfunktioner Bangenerering28
Ovan utnyttjas att hastighetens storlek är känd. Det slutliga uttrycket för hastighe-
ten i x- resp. z-led blir då:

(7)

3.4.2 Normalacceleration

Den intressanta accelerationen är den som är ortogonal mot hastigheten.

Accelerationen i z-led för en B-spline-kurva kan beräknas enligt (se referens [2]):

(8)

Den acceleration som är intressant är accelerationen tvärs hastigheten, normalacce-
lerationen an. v är missilens hastighet enligt (7):

(9)
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Normalccelerationens enhetsvektor är ortogonal mot hastigheten, riktningen är
alltså hastighetens riktning roterad 90 , :

(10)

Accelerationen kan vara både positiv och negativ, där tecknet bestäms av .

Det slutliga uttrycket för accelerationen, an, blir då:

(11)

3.4.3 Kink

Kink är tidsderivatan av normalaccelerationen och behöver beräknas då vissa krav
även ställs på denna egenskap hos banan.

För beräkningen av kink används approximationen att hastigheten är liten i z-led
( är liten). Detta förenklar beräkningarna avsevärt, bl a kan accelerationen,

se ekvation (9), approximeras:

(12)

Absolutbeloppet av denna approximation ger ett värde än det korrekta vilket
används senare för att förenkla beräkningarna.

3.5 Begränsningar

Den genererade banan ska vara en ”giltig” bana, dvs den ska vara möjlig att flyga
för missilen. Det betyder att man måste beräkna inom vilka gränser kontrollpunk-
terna kan flyttas.

Banan kommer att tas fram genom att flytta punkterna inom de gränser som här
beräknas. Begränsningen för punkten i skrivs på följande sätt:

(13)

Begränsningar som är linjära m a p zi kan alltid skrivas om till ovanstående. Obser-
vera att g inte behöver vara linjär och beror ej av zi.
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2
b⋅ i'' u( )⋅

bi' u( )2
x∆ 2

+( )
2

---------------------------------------
b– i' u( )
x∆ 

 ⋅= =

bi' u( )

ki
t
3

3

d

d b
td

d an( ) an
v
x∆

------ 
  2

bi'' u( )≤
 
 
 

td
d v

x∆
------ 

  2

bi'' u( ) 
  =≤ ≤=

… v
x∆

------ 
 =

3

bi''' u( ) kapprox i,=⋅

=

=

gl z j( ) zi gh z j( )≤ ≤ j 1 … i, , 1– i 1 …n,+,=



3.5  Begränsningar Bangenerering30
Om begränsningarna bestäms enligt ovan blir det relativt enkelt att sedan hitta en
approximativt optimal punkt inom intervallet.

Begränsningarna bestäms av missilens prestanda, främst av hur stor acceleration
som är möjlig. Accelerationen är begränsad då det ofta finns både mekaniska håll-
fasthetskrav samt aerodynamiska begränsningar. Den maximala accelerationen för
missilen kan vara en komplicerad funktion beroende av missilens hastighet, vikt,
höjd, m m. I detta arbete approximeras den med en funktion beroende av hastighe-
ten. Hastigheten som används kan antingen vara hastigheten i början av banan eller
en i förväg planerad hastighetsprofil.

Det finns också begränsningar på accelerationens derivata, ”kink”. De begräns-
ningarna kan vara komplicerad, speciellt för BTT-missiler men i detta arbete antas
maximalt kink vara konstant. I varje kontrollpunkt ska följande gälla:

(14)

(15)

an,i är acceleration i punkten i
amax/min, i är maximala/minimala accelerationen i punkt i. amax >0, amin <0

 är accelerationens riktning enligt (10)

 är gravitationens komponent i accelerationens riktning

ki är kink i punkten i
kmax/min, i är maximal/minimal kink i punkt i

Begränsningen m a p accelerationen för den aktuella missilen är uttryckt så att gra-
vitationen först dragits av från accelerationen enligt (14). Gravitationen behöver ej
vara riktad i z-led eftersom koordinatsystemet är roterat.

Det är svårt att i förväg veta vilken rollvinkel missilen har i en viss punkt i banan.
Acceleration i en riktning kan ges på två olika sätt av missilen:

Bild 6: Samma acceleration med olika orienteringar av missilen

Den ena varianten ger positiv normalacceleration, den andra negativ.

På grund av detta används om eller om

. Begränsningen blir alltså symmetrisk. Svårigheten att veta roll-

amin i, an i, g ân i,•– amax i,≤ ≤

kmin i, ki kmax i,≤ ≤

ân i,

g ân i,•

an an

amin a–= max amin amax> amax a–= min

amin amax<
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vinkel vid genereringen av banan kan vara ett stort problem om och

skiljer sig mycket i storlek. Det gäller dock inte i för den aktuella missilen.

Kink korrigeras på motsvarande sätt.

I praktiken kommer inte hela accelerationen att användas vid beräkningen av
begränsningarna. Det behövs en marginal; istället används

där är missilens absoluta maximala acceleration. är en konstant

mellan 0 och 1.

3.5.1 Acceleration

Utgående från formlerna (3), (4) och (9) blir begränsningarna m a p accelerationen
i zi:

(16)

beräknas enligt (17). gz resp. gx är gravitationens komponenter i x- resp

z-led:

(17)

Begränsningen för zi m a p accelerationen i punkten i blir:

(18)
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När zi flyttas påverkas också accelerationen i punkt i-1 och i+1. I punkt i-1 gäller:

(19)

Det blir oerhört komplicerat, kanske till och med omöjligt, att ta fram den exakta
begränsningen för zi från denna ekvation. Ekvationen som måste lösas får ett för
högt gradtal.

Istället approximeras accelerationen med ett Taylorpolynom av ordning 1 kring
punkten där accelerationen är noll, alltså punkten zi=2zi-1-zi-2. Anledningen till att
denna punkt valdes är att beräkningstiden för den resulterande begränsningen är
runt en femtedel av tiden det skulle ta om man skulle taylorutveckla runt det gamla
värdet på zi istället. Resultatet blir också tillräckligt bra vilken syns i simulering-
arna senare. Taylorutvecklingen av accelerationen blir alltså:

(20)
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Detta leder till en begränsning för zi:

(21)

(22)

På samma sätt fås en begränsning m a p accelerationen i punkten zi+1.

3.5.2 Kink

Kraven på kink i punkten zi ger enligt (5) och (12):

(23)

Vilket ger följande begränsning på zi:

(24)

Observera att detta är en approximativ begränsning. Men då approximationen av
kink är större än vad det exakta värdet skulle varit blir kink i banan alltid inom
missilens begränsningar.
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På samma sätt fås begränsningar för zi m a p kink i zi-1, zi-2 och zi+1.

3.5.3 Summering

Kraven på accelerationen ger tre undre och tre övre begränsningar för punkten zi.
Kink ger fyra övre och fyra undre begränsningar.

Den resulterande lägre begränsningen ges i (25) och den övre i (26).

Dessa begränsningar beräknas på samma sätt för alla punkter med ett undantag:
Det är ej nödvändigt att begränsa acceleration och kink för den sista punkten, pn.
Detta beror på att accelerationen samt kink alltid är noll i pn då punkterna efter pn
placerats på en rät linje (se 4.1).
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2zi 1– zi 2––
x∆ 2

zi 1– zi 2––( )2+ 
 

3 2⁄

x∆ vi 1–
2

gx x∆⋅ gz zi 1– zi 2––( )⋅–+ 
 ⋅

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ amin i 1–,
gz x∆⋅ gx zi 1– zi 2––( )⋅–

zi 1– zi 2––

2
-------------------------------- 

 
2

x∆ 2
+

-----------------------------------------------------------------------+

 
 
 
 
 
 

2zi 1+ zi 2+–
x∆ 2

zi 1+ zi 2+–( )2+ 
 

3 2⁄

x∆ vi 1+
2

gx x∆⋅ gz zi 1+ zi 2+–( )⋅–+ 
 ⋅

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ amin i 1+,
gx zi 1+ zi 2+–( ) g– z x∆⋅⋅

zi 1+ zi 2+–

2
--------------------------------- 

 
2

x∆ 2
+

----------------------------------------------------------------------+

 
 
 
 
 
 

zi 1+
3

------------- zi 1–

zi 2–
3

-------------–
x
3∆

3vi 1–
3

----------------kmax i 1–,–+

zi 1–
3

------------- zi 1+

zi 2+
3

-------------–
x
3∆

3vi
3

---------kmin i,+ +

zi 3+ 3zi 2+– 3zi 1+
x
3∆

vi 1+
3

-------------kmax i 1+,–+

zi 3– 3zi 2–– 3zi 1–
x
3∆

vi 2–
3

-------------kmin i 2–,+ +







































≥



3.5  Begränsningar Bangenerering36
(26)zi min

zi 1– zi 1++

2
---------------------------------

x
2∆

zi 1– zi 1+–

2
--------------------------------- 

 
2

+ 
 

3

2
---

2 ∆x vi
2⋅ ⋅

------------------------------------------------------------------- amin i, g ân i,•+( )–
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3.5.4 Korrigering av begränsningar

Eftersom beräkningen av begränsningarna m a p accelerationen i punkterna i-1 och
i+1 är approximativa behövs ibland en korrektion. Den extra kontrollen av
begränsningarna behövs då det i vissa fall kan hända att de riktiga begränsningarna
överskrids med ganska stor marginal. Detta kan göra att missilen inte kan träffa
målet trots att banan indikerar detta. Denna korrigering minskar risken att banan
inte uppfyller de begränsningar som missilens prestanda ger.

Acceleration i punkterna i-1 och i+1 beräknas för det zi som fås i (25) resp (26).
Om den maximala accelerationen överskrids i någon av punkterna används en
numerisk metod för att beräkna det zi som ligger närmast men uppfyller begräns-
ningarna.

Problemet löses med numerisk optimering. Optimeringen utgår från accelera-
tionerna i begränsningarna och målet är att ta fram det zi som ger den maximalt
tillåtna begränsningen. Accelerationen approximeras med en rät linje ur vilken det
är lätt att ta fram en approximativt värde. Detta itereras tills ett zi beräknats som
uppfyller accelerationsbegränsningen inom 5%. Accelerationen i punkten i-1 eller
i+1 är alltså maximalt 5% över tillåten acceleration. Det är ej nödvändigt att
beräkna noggrannare då det finns större osäkerheter i andra delar av optimeringen.

Bild 7: Sannolikhetsfunktionen av accelerationen i banan i
förhållande till tillåten acceleration

Maximal acc/Tillåten acc i banan

0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.150.65 1.2
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I Bild 7 visas sannolikhetsfunktionen av accelerationen i ett stort antal simule-
ringar både med och utan korrigering. Accelerationen är angiven relativt maximal
tillåten acceleration.

I bilden syns att när accelerationen är under tillåten acceleration i hela banan är
fördelningen i stort sett likadan med och utan korrigering. Det är givetvis som vän-
tat då ingen korrigering sker. Däremot ser fördelningarna annorlunda ut när accele-
rationen är över det tillåtna. Med korrigering samlas en stor del vid 5% över
maximal acceleration. Utan korrigering är det alltså större chans att accelerationen
överskrider det tillåtna mer. Detta resultat är precis det önskade.

Med korrigeringen händer det fortfarande att begränsningen överskrids med mer
än 5%. Detta beror på att interpoleringen inte kan hitta en godkänd punkt. Det är
dock sällsynt. I under 4% av fallen överskrids accelerationen med mer än 10%.

En nackdel med denna korrigering är att den tar viss tid att beräkna. Om beräk-
ningstiden är för lång kan korrigering hoppas över.



4 Optimering

Optimering av missilbanan sker i fyra omgångar:

1) Skapa en initial bana (4.2)

2) Optimering av banan (4.3) med få kontrollpunkter

3) Interpolering till fler kontrollpunkter (4.9)

4) Optimering av banan med fler kontrollpunkter

Fler punkter i kurvan betyder en mer detaljerad kurva men det finns större risk att
lösningen fastnar i ett lokalt minimum. Färre punkter däremot ger en mindre detal-
jerad kurva men kan tas fram snabbare.

Optimeringen sker alltså först med få punkter, n1 st, för att snabbt få fram en skap-
ligt bra lösning. Sedan interpoleras fler kontrollpunkter, n2 st, fram som den slut-
giltiga optimeringen sker på.

4.1 Val av kontrollpunkter

Kontrollpunkterna ligger på ett fast avstånd, , i x-led och är flyttbara i z-led.

För att beräkna begränsningarna behövs också punkter utanför intervallet för den
genererade kurvan.

Om man vet missilens väg före slutfasen kan man lätt få fram punkterna som ligger
före kurvan. Om man inte vet missilens tidigare bana kan man istället göra en kva-
lificerad gissning. Hastigheten och eventuellt accelerationen i startpunkten är känd
och utifrån den kan man extrapolera fram punkter. I denna rapport har hastigheten
använts för att placera ut punkterna på en rät linje.

Punkterna efter kurvan placeras ut på en rät linje utgående från de två sista punk-
terna. Detta gör att kurvan går genom den sista punkten. Hastigheten i sista punk-
ten blir också parallell med linjen mellan pn-1 och pn.

4.2 Initial bana

För att optimeringen ska konvergera bra måste banan redan från början ha ett bra
utseende. Man kan antingen använda en i förväg planerad bana eller som i denna
rapport skapa en helt ny.

x∆
39



4.3  Optimering av banan Optimering40
I denna rapport har följande metod använts:

1) Börja med andra kontrollpunkten, p2, (den första ligger på missi-
lens startpunkt)

2) Räkna ut begränsningarna (med hänsyn till de tidigare punk-
terna) för punkten och placera punkten med hastighetsvektorn
pekande mot målet, eller den punkt närmast inom begränsning-
arna.

3) Fortsätt sedan på samma sätt för resten av punkterna p3....pn.

Resultatet av denna metod är en bana med stor acceleration för de första punkterna
och lägre mot slutet av kurvan.

Bild 8: Initial bana

Denna bana får bra träffpunkt men träffvinkeln kan avvika mycket från rätt värde,
men banan har ett utseende som är bra att utgå ifrån.

4.3 Optimering av banan

Optimeringen har som uppgift att minimera en funktion f.

I stora drag optimeras banan enligt:

1) Beräkna begränsningarna för zi

2) Flytta zi till den punkt som minimerar f

3) Upprepa 2 - 3 för varje punkt

4) Upprepa 2 - 4 till vissa krav uppfylls

5) Eventuellt korrigera banans slutpunkt om möjligt

Punkterna optimeras i ordningen pn, pn-1,...,p2. p1 ligger fast.

4.4 Straffunktion

Ett av de viktigaste val man gör för denna metod är valet av den funktion, f, som
ska minimeras. Denna funktion bestämmer vad metoden ska minimera, alltså vilka

Startposition

Önskad träffposition
samt hastighet

Hög acceleration
Ingen acceleration
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egenskaper man vill att banan ska ha. Funktionen har ett högt värde om egenska-
perna ej är rätt för banan och lågt värde om banan är bra.

Huvuduppgiften för metoden är att minimera felet i träffpunkt, Pfel, och träffvinkel,
θfel (radianer). Då måste alltså dessa två värden minimeras:

(27)

(28)

zea är önskad träffpunkt i z-led, vea önskad träffhastighet.

Det är också önskvärt att accelerationen i banan minimeras. Detta löses genom att
straffa accelerationerna i kontrollpunkterna i=1...n-1; accelerationen i punkten n är
alltid noll (4.1).

Accelerationens storlek (eventuellt minus gravitationen) i en kontrollpunkt beräk-
nas enligt (9):

(29)

eller normalaccelerationen minus gravitationen:

(30)

är normalaccelerationens riktning enligt (10). Anledningen att gravitationen
dras ifrån är att belastningen på missilen är minst när accelerationen är lika med
gravitationen vilket bland annat ger högre sluthastighet. Algoritmen konvergerar
också bättre eftersom begränsningarna är centrerade kring gravitationen.

Det visar sig senare att (29) fungerar bättre än (30) för en av varianterna av banfölj-
ningsalgoritmerna (se 6.3).

4.4.1 Summering

Den slutgiltiga funktionen som ska minimeras blir:

(31)
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 är en vektor där  är positiva konstanter.

Sa,i bestäms enligt:

(32)

l1, l2 och l3 är konstanter. l2 och l3 är större eller lika med ett vilket alltså betyder
att acceleration sent i banan straffas mer än acceleration i början. l2 används för att
minska kink i slutet av banan (se 6.6).

Kvadraten på termerna används vilket betyder att en minskning av ett stort värde
prioriteras mer än samma minskning av ett litet värde.

och är mycket större än eftersom träffegenskaperna är viktigast. Straf-
fen på accelerationerna finns bara så att banan ska få ett bra utseende.

4.5 Optimering av enskild punkt

Optimeringen av en enskild punkt fungerar enligt följande:

Först beräknas inom vilket intervall punkten kan flyttas m h a (25) och (26).

zl = den lägre begränsningen
zh = den högre begränsningen

Då begränsningarna är approximativa är det möjligt att originalpositionen, zorg, lig-
ger utanför intervallet. Detta korrigeras genom att flytta zl eller zh till zorg.

Sedan beräknas två nya punkter på vardera sida om zorg enligt:

(33)

r är ett likformigt fördelad slumpmässigt tal mellan 0 och 1.

Om någon av dessa punkter ger ett bättre (lägre) värde på f accepteras föränd-
ringen. Men om både och ger ett sämre värde används istället nedan-

stående numeriska metod för att försöka ta fram en bättre punkt.

4.5.1 Regula Falsi

Metoden baseras på Regula Falsi (se referens [3]). Regula Falsi försöker hitta det z
som ger g(z)=0 för någon funktion g genom att approximera en funktion med en

rät linje (se Bild 9). I detta fall är . Metoden försöker alltså

hitta en extrempunkt, vilket i detta fall är en minimipunkt.
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Bild 9: Regula Falsi

Interpoleringen sker enligt:

(34)

där z2 är den nya punkten och

(35)

Men  och är inte kända, de får approximeras:

(36)

Om z2 inte ger ett bättre värde på f behålls värdet zorg.

Men om z2 ger ett bättre värde upprepas metoden med nya punkter:
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Om z2 > zorg:

(37)

annars:

(38)

Derivatorna tas fram på samma sätt som (36).

Detta upprepas när det nya värdet är bättre än det föregående.

4.6 Avbrottsvillkor

Optimeringen fortsätter när förbättring sker.

Om någon term i (31) förbättrats (minskat) mer än ett visst antal procent, , på ett
antal, nε, iterationer av optimeringen på banan fortsätter optimeringen. En (1) itera-
tion av banan betyder att varje punkt i banan optimerats en gång.

4.7 Korrigering av banans slutpunkt

När villkoren enligt 4.6 uppfyllts kan det fortfarande finns möjlighet att flytta
banans träffpunkt närmare målet.

Denna justering sker genom att beräkna begränsningen för pi och sedan flytta alla-
punkterna pi...pn lika mycket (se Bild 10:). Punkterna flyttas för att minimera Pfel,
men begränsningen för pi ska gälla. Detta utförs på punkterna p3,...,pn-1.

Observera att denna justering ej påverkar .

För implementeringen av algoritmen för denna rapport används inte denna slutjus-
tering. Detta beror på att banans egenskaper påverkades negativt när justeringen
användes, även om begränsningarna bevarades.
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Bild 10: Justering av punkt pn-3.

4.8 Approximation av referensposition

När missilen sedan ska följa banan är det nödvändigt att ta fram den punkt på
banan som är närmast en godtycklig punkt, pg. Denna punkt behövs för styrlagen
som används. Att ta fram den exakta punkten är svårt då kurvan har ett relativt högt
gradtal. Det är inte absolut nödvändigt att ta fram den exakta punkten utan en
approximation räcker:

(x0,z0)=en godtycklig punkts koordinater

(x0,z1)=en första approximerad närmsta punkt på kurvan

(x2,z2)=approximerad närmsta punkt på kurvan

Första tas den punkt på kurvan som ligger på samma x-koordinat som pg. Där
approximeras kurvan med en rät linje. Med denna linje approximeras en ny punkt,
(x2,z2), enligt Bild 11.

x

z

pn-3

pn-2

pn-1

pn

pn-4

Begränsning

Mål
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Bild 11: Approximation av referensposition

Punkten x2 tas fram på följande sätt med ovanstående beteckningar:

(39)

z2 får sedan sitt värde enligt ekvation (1). Detta skulle kunna upprepas för att få ett
bättre värde men i detta arbete sker det endast en gång då fler gånger inte gav
någon märkbar prestandaförbättring. Observera att x0 och x2 inte behöver ligga
inom samma spline-intervall.

4.9 Interpolering

Banan optimeras först med ett mindre antal punkter för att snabbt få fram ett
approximativt värde. Det är också lättare att undvika lokala minimum med få
punkter. Sedan optimeras banan med fler kontrollpunkter för att bana ska kunna
vara mer detaljerad.

I övergången mellan få till fler punkter måste interpolering ske. Interpolering sker
genom att placera ut punkter på kurvan enligt (1) men hänsyn måste tas till
begränsningarna. Den första punkten, p1 behåller sin plats vilket är missilens start-
punkt.

Sedan beräknas begränsningarna för nästa punkt, p2, med hänsyn till tidigare punk-
terna. Punkten placeras sedan antingen på kurvan eller den punkt närmast kurvan
inom begränsningen. Fortsätt sedan med resten av punkterna.

4.10 3D

För att algoritmen ska vara användbar måste den utvecklas till tre dimensioner.

Det koordinatsystem som används i denna rapport konstrueras enligt nedan:
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x-z-planet spänns upp av önskad hastighet vid träff (vea) och vektorn mellan missi-
len startposition och träffpunkt. Koordinatsystemet roteras för att göra vea parallell
med x-axeln.
x-y-planet är sedan det plan som är ortogonalt mot x-z-planet och parallellt med
vea. Sist görs en translation som lägger träffpunkten i origo (O).

Bild 12: Koordinatsystem i tre dimensioner

Optimeringen sker därefter var för sig i de två planen x-z och y-z. I båda planen
ligger kontrollpunkterna på samma x-koordinater. Optimeringen av banan sker
alltså på projektionen av banan i det aktuella planet
Vid beräkningen av begränsningarna tas dock hänsyn till båda dimensionerna.

4.10.1 Begränsningar

Begränsningar beräknas enligt (25) och (26) med några skillnader.

Eftersom det är den totala accelerationen respektive kink som ska begränsas måste
man vid optimering av ett visst plan ta hänsyn till accelerationen/kink i det andra
planet.

Om det finns acceleration i x-z-planet är den tillgängliga accelerationen vid opti-
mering av x-y-planet mindre.

Acceleration

Här antas att normalaccelerationen för banan i x-y-planet är vinkelrät mot x-z-pla-
net. Antagandet bygger på att normalaccelerationen i x-z-planet är i stort sett paral-
lell med . Detta är inte helt korrekt och kan ge både för högt eller för lågt värde på
tillgänglig accelerationen. Men det fungerar oftast ganska bra om inte vektorn mel-
lan missilen startposition och träffpunkt och -vea har helt skilda riktningar.

y

z

x

vea

OOptimerad bana i

x-y-planet

Optimerad bana i
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Startpunkt
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Bild 13: Accelerationens komponenter antas ortogonala

Pythagoras sats ger den lägre accelerationsbegränsningen m a p punkten i:

(40)

och beräknas enligt (9) och (10) med z ersatt av y vid beräkningen av

 och .

På samma sätt modifieras resten av accelerationsbegränsningarna.

Observera att för punkterna i-1 och i+1 behövs ej någon extra taylorutveckling då
an,y,i ej innehåller zi.

Kink

Även här antas att kink i x-y-planet är vinkelrät mot x-z-planet. Det ger då den
lägre begränsningen för z:

(41)

Här används approximationen av kink, (12), vilket ger att denna begränsning alltid
är konservativ. Den är alltså inom missilens riktiga begränsningar.

Motsvarande gäller för övriga begränsningar.

4.10.2 Initial bana

Den initiala banan tas fram på samma sätt som för två dimensioner (4.2).

Först tas banan i x-z-planet fram. Det antas att det ej finns någon acceleration eller
kink i x-y-planet. Sedan tas en bana fram för x-y-planet då det tas hänsyn till acce-
lerationer och kink i x-z-planet.
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Banan tas fram i x-z-planet först eftersom koordinatsystemet är konstruerat på ett
sätt som ofta ger mest acceleration i det planet. Missilens hastighet i startpunkten
ligger framför allt i x-z-planet då missilen troligtvis är på väg mot målet.

4.10.3 Optimering

Optimeringen för varje plan sker enligt tidigare beskrivning.

Skillnaden är att vid optimering av enskild punkt optimeras först i det ena planet
sedan i det andra. Ordningen bestäms slumpmässigt för varje gång en punkt opti-
meras.

4.10.4 Approximation av referensposition

Korrigeringen av x-koordinaten för approximationen av referenspositionen enligt
(39) sker endast i x-z-planet eftersom de största avvikelserna sker där. Den nya
x-koordinaten ger med ekvation (1) sedan referenspositionerna för banan i x-y-pla-
net resp. x-z-planet

4.10.5 Referensacceleration

Referensaccelerationen behövs vid banföljningen och beräknas för referenspositio-
nen ovan enligt (11):

(42)

där , är derivatorna för banan i x-y-planet och ,

för x-z-planet.

4.11 Alternativa metoder

Den finns många algoritmer för optimering men det finns inte alltför många som
behandlar problem med olinjära begränsningar, vilket gäller här.

Algoritmen som beskrivits i detta kapitel är relativt snabb och ger ganska ofta ett
resultat som är nära optimum. Lokala minimum undviks i de flesta fall då den initi-
ala banan konstrueras på ett speciellt sätt.

Många metoder bygger på att ett visst problem behandlas speciellt; man kan t ex
försöka hitta ”genvägar” eller använda algebraiska trick. Detta ger ofta bra lös-
ningar på det specifika problemet men små förändringar av problemet kan göra att
metoden för optimering förändras helt. Dessa metoder har undvikits även om opti-
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meringen som används i denna rapport kan ge lite problem i det avseendet då
begränsningarna taylorutvecklas. Men det är ofta en ganska rättfram process.

4.11.1 Barriär- och straff-metoder

Barriär- och straff-metoder behandlar olinjära begränsningar genom att lägga till
en eller flera termer i straffunktionen (se referens [7]).

För barriärmetoder får de extra termerna ett större värde när lösningen närmar sig
begränsningen och ett oändligt värde när begränsningen bryts. För straffmetoder är
termerna noll inom begränsningarna men får ett ökande värde utanför.
Optimeringen sker sen på denna nya straffunktion som ett obegränsat problem.

Straffmetoder kan alltså ge lösningar utanför begränsningar. I det aktuella proble-
met med bangenerering föredras barriärmetoder då dessa alltid ger giltiga lös-
ningar.

Några enkla försök utfördes där barriär användes. Det visade sig svårt att få meto-
den att bli tillräckligt snabb. Begränsningarnas utseende gjorde också att det vara
svårt att dimensionera barriärerna. Därför övergavs försöken med denna metoden
ganska snabbt.

Men det går förmodligen att få denna metod att fungera ganska bra. Det svåra är
dock att göra den tillräckligt snabb. Metoden är också ganska flexibel, små föränd-
ringar i problemet genererar ofta inga problem.



5 Banföljning

I denna rapport beskrivs två metoder för att styra missilen längs banan.

Båda metoderna använder accelerationen för referensbanan och korrigerar sedan
den kommenderade accelerationen för bästa följning längs banan.

5.1 Proportional Navigation

Den metod som är absolut vanligast vid missilstyrning är Proportional Navigation
(PN). Den metoden ger accelerationskommandon proportionella mot relativa far-
ten mellan mål och missilen samt tidsderivatan av syftvinkel, λ. Den kommende-
rade accelerationen är alltid ortogonal mot missilens hastighet.

Det kan visas att denna acceleration också är proportionell mot ZEM (Zero Effort
Miss Distance) och inversen av kvarvarande flygtid i kvadrat (se referens [5]).
ZEM är det avstånd missilen kommer missa målet med om båda forsätter med kon-
stant hastighet. PN-styrning försöker alltså minimera missavståndet vilket givetvis
är önskvärt. Denna reglermetod används ofta då den är relativt enkel att använda,
metoden är också effektiv även då missilens dynamik är komplicerad.
51
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Bild 14: Proportional Navigation

R : Vektorn mellan missil och mål
vm, vT : Missilens resp. målets hastighet
ac : Kommenderad acceleration
aT : Målets acceleration
λ : Syftvinkel. Den referens mot vilken syftvinkeln mäts är godtycklig då enbart
derivatan används.

Den relativa hastigheten mellan missilen och målet:

vR=vT - vm (43)

I två dimensioner blir den kommenderade accelerationen:

(44)

N är en eventuellt tidsberoende variabel som oftast har ett värde mellan 3-6.

Missilens fart antas ej vara mindre än målets.

Missilens acceleration är alltså noll när vilket betyder att missilen är på
kollisionskurs med målet. Om både missilen och målet fortsätter på samma kurs
med konstant hastighet kommer missilen att träffa.

När PN används för banföljning motsvaras målet av referensbanan. Det innebär att
målet har samma hastighet som missilen och att målets (banans) acceleration är
känd.
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Motsvarigheten i tre dimensioner tas fram enligt nedan, β är vinkeln mellan R och
vR:

(45)

Rätt riktning fås sedan med:

(46)

Detta sätt är bättre att skriva på i tre dimensioner då det kan bli problem om vinklar
används.

5.2 Biased Proportional Navigation (BPN)

I det ideala fallet behöver missilens kommenderade acceleration endast vara lika-
dan som banans acceleration för perfekt banföljning. Men i praktiken finns det
störningar som gör att missilen avviker från banan.

Accelerationen som används i denna metod av banföljning består alltså av en term
som består av banaccelerationen samt en term för att korrigera för avvikelser från
banan.

(47)

ar är referensaccelerationen och fås med (42).

aPN beräknas enligt:

(48)

samt är i detta fall vektorn från referenspositionen resp. missilen till det

verkliga målet. Detta gör att kollisionspositionen mellan referensbanan och miss-
ilen blir vid målet. Om samt skulle väljas som avstånden mellan missil och

referensbana kommer kollisionspositionen istället vara godtycklig. Detta kan leda
till kraftiga överslängar. Men nu blir överslängar inte relevanta då de sker efter

träff. samt samma hastighet kan också leda till att kollisionspunkten ligger
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oändligt långt borta, missilen färdas alltså parallellt med banan. Det kan dock inte
ske i detta fall.

5.3 Bank-to-Turn Proportional Navigation (BTT-PNG)

För BTT-missiler uppstår ett problem när storleken på accelerationen är liten. Stör-
ningar kan då påverka den kommenderad accelerationens riktning. Det ger ett pro-
blem då BTT-missiler först måste rolla för att placera accelerationsvektorn i rätt
riktning. Detta betyder att även om den kommenderade accelerationen ändras
ytterst lite måste missilen ibland rolla 90 . Detta kan leda till instabilitet i roll-led.

I denna rapport är detta oftast inte ett problem då startpositionerna ger referens-
banor som för det mesta är krökt. Men om det någon gång är nödvändigt att ha en
rak bana kan detta bli ett problem.

I referens [4] föreslås en styrlag, BTT-PNG, som försöker lösa det problemet. Lös-
ningen går ut på att eftersträva en konstant acceleration för att nå målet. Detta skil-
jer sig mot PN-styrning som försöker rikta in missilen på en rak kollisionskurs mot
målet.

5.3.1 Härledning av BTT-PNG

För BTT-PNG är målet precis som för PN-styrning att minimera missavståndet
men här tas även hänsyn till missilens acceleration. Missavståndet när missilen har
konstant acceleration kallas Non Zero Effort Miss Distance (NZEM).

Koordinatsystem i dessa beräkningar:

Bild 15: Missilfasta koordinatsystem

am är missilens acceleration.

De funktioner som ska minimeras är:

(49)

yR, vy, ay är målets avstånd, hastighet samt acceleration relativt missilen i y-led. tgo
är kvarvarande flygtid. tgo är inte känd utan måste approximeras. En enkel approx-
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imation är där R och vc är avståndet resp. relativa hastigheten mellan

mål och missil.

Styrlagen tas fram med hjälp av en Lyapunov funktion:

(50)

V är positiv vilket ger stabilitet för , vilka beskriver förväntat missavstånd

när följande gäller (se referens [6]):

(51)

Styrlagen ska alltså väljas enligt (51).

Derivatan utvecklas ur (49) och (50) vilket ger:

(52)

Sedan definieras:

(53)

Ma, Mφ är missavstånd i tipp- resp. roll-led enligt Bild 15.

Observera att följande viktiga förhållande gäller:

(54)

Ekvation (52) kan med hjälp av (53) skrivas om så att:

(55)
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Dynamiken för acceleration och roll approximeras med första ordningens system:

(56)

,  är konstanter. ac och φc är kommenderad acceleration resp. roll-vinkel.

(55) och (56) ger:

(57)

ac och φc ska sedan väljas med resultatet att derivatan är strikt negativ.

Det finns flera alternativ att välja men nedanstående är ett relativt enkelt val:

(58)

Vilket ger detta garanterat negativa värde för derivatan:

(59)

N är positiv.

Observera att om missilen ligger på rak kollisionskurs med målet från början blir
am liten vilket gör att φc blir stor på samma sätt som för PN-styrning.
Men om det behövs en viss acceleration för missilen blir rollrörelsen liten. Detta är
också poängen med denna styrlag, den ska ge en acceleration hela tiden.

 blir alltså liten genom hela flygtiden.

5.3.2 Implementering

Denna metod implementerades och testades. Det visade sig att i det aktuella fallet
var BTT PNG svår att använda i praktiken.

Svårigheten är att man måste mäta am och φ vilket ger visst brus.
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Den kommenderade accelerationen ser alltså egentligen ut enligt:

(60)

Där brus-termerna är okända.
Storleken på N måste alltså väljas tillräckligt stor. Korrigeringstermen,

, måste vara avsevärt större än bruset och motsvarande för roll.
Annars kommer den kommenderade accelerationen att driva på grund av bruset.
Men om ovanstående ska gälla får N ett för stort värde, prestanda försämras avse-
värt. Anledningen till detta beror troligtvis på att det system styrlagen implemente-
rades i använder en relativt kort samplingsperiod. Detta minskar inte bruset men
det gör att om N väljs stort blir kink också stort.

Det är troligt att dessa problem kan lösas med någon sorts filtrering men det har ej
undersökts i denna rapport.

Istället modifieras BTT-PNG till nedanstående styrlag.

5.4 Modified Biased Proportional Navigation (MBPN)

Missilen antas ha samma acceleration som referensbanan (målet). Detta stämmer
oftast inte men ger ändå en intressant styrlag. Ma och Mφ får följande utseende:

(61)

med:

(62)

Ma och Mφkan också skrivas (Bild 15):

(63)

där  är en vektor:

(64)
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R är vektorn mellan missil och mål. vR är relativa hastigheten enligt (43). Vektorn
beskriver vart missilen är i förhållande till målet vid tiden tgo om både mål och

missil fortsätter med konstant hastighet. är alltså ZEM. Ma och Mφ är alltså
vektorns komponenter i tipp- resp. roll-led.

Sedan beskrivs styrlagen enligt (58) där ar och φR fås från accelerationen för refe-
rensbanan:

(65)

Denna styrlag har stora likheter med BPN. Bland annat försöker båda styrlagarna
minimera ZEM med korrigeringstermen. Den stora skillnaden är att ett annat koor-
dinatsystem används. Sedan väljs också N på ett annat sätt enligt 5.4.1

approximeras enligt . är avstånd till målet resp. hastig-
heten med vilken missilen närmar sig målet. Detta gör att missilen försöker
korsa referensbanan vid målets position. Kollisionspositionen mellan referensbana
och missil väljes alltså vid målet.

samt är egenskaper hos missilen men eftersom missilens dynamik är kom-
plicerad behandlas de här som designparametrar.

5.4.1 Navigationskonstant, N

Trots namnet kommer N inte att vara konstant.

Från differentialekvationen (59) kan ett tidsberoende värde för N tas fram.

(66)

V fås enligt (54). tgo är kvarvarande flygtid.
Vf är önskat värde på V vid tiden tf. Missavstånd vid tf, ZEMf, är relaterad med Vf:

(67)

I teorin kan man alltså bestämma önskat missavstånd med Vf men i praktiken väl-
jes Vf med målet att uppnå optimala prestanda.
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När denna styrlag implementerades gjordes ett tillägg till ovanstående N.
N ändrades till:

(68)

(66) multiplicerades med där N1 är en konstant. Anledningen till multipli-
ceringen med tgo är att missilen snabbt ska korrigera i början. Det är i början när
övergången till slutfasstyrningen sker som de största osäkerheterna finns.

Ovanstående beräkningar är något av ett cirkelresonemang, men motivet är att
uttrycka N i önskade träffprestanda. Resultatet blir att accelerationen förstärks
ytterligare (förutom vad den normala PN-styrningen ger) när missilen avviker
mycket från referensbanan.
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6 Val av parametrar

I detta avsnitt väljes optimala värden på de parametrar som använts.

När sedan parametrarna optimerats väljes sedan vilken variant av banföljning som
ska användas.

6.1 Simuleringar

Simuleringssystemet som användes var ett befintligt system där den nya algoritmen
implementerades. Simuleringarna var mycket detaljerade. Missilens dynamik var
modellerad från data uppmätta vid vindtunneltester. Även sensorer var modelle-
rade där relevanta störningar inverkade.

6.2 Sammanställning

Vid valet av bästa värdet av parametrar utfördes först ett mindre antal simuleringar
för att få fram ett preliminärt värde på parametrarna. Detta gjordes eftersom para-
metrarna ofta är beroende av varandra.

Startpositionen för missilen utgick från en viss position vilket ger en ganska enkel
bana för missilen. För att få den slutgiltiga startpositionen adderades en tredimen-
sionellt normalfördelad variabel. På detta sätt klarar missilen av de flesta fall men
även svåra fall testas.

Sedan utfördes runt 7000 simuleringar (se 6.1) på varje parameter för att noggran-
nare bestämma det slutgiltiga värdet. Det visade sig att det slutgiltiga värdet i de
flesta fall överensstämmer med det preliminära värdet. Då blir slutsatsen att nedan-
stående värden är nära det optimala värdet. Vad som avgör om en parameter är
optimal eller inte bestäms på olika sätt för olika parametrar.
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Tabell I: Parametrar

Vissa parametrar samt vissa val i optimeringen förklaras mer noggrant nedan.

6.3 Val av acceleration i straffunktionen

I 4.4 nämndes att i straffunktionen beräknas accelerationen olika för BPN resp
MBPN.

Ett logiskt val är att försöka få accelerationen nära tyngdaccelerationen då det ger
minst belastning på missilen. Straffunktionen ska alltså straffa avvikelsen från
tyngdaccelerationen.

Men det visade sig att detta fungerar dåligt vid implementeringen av BPN. Anled-
ningen är oklar. När BPN används för banföljning används alltså (29) i straffunk-
tionen.

Däremot fungerade MBPN bra när (30) användes.

Parameter Förklaring BPN MBPN

Ν Navigationskonstant (BPN) 4,4 -

Vf se 5.4.1 - 0.001

Ν1 Navigationskonstant (MBPN) - 1,4

τα Accelerationskonstant (MBPN) - 1,0

τφ Rollkonstant (MBPN) - 1,1

nε Avbrottsparameter 5 5

ε Avbrottsparameter (se 6.4) 30% 30%

Sp Straffunktion 1,0 1,0

Sθ Straffunktion se 6.5 se 6.5

Spr Prioritering av optimering (se 6.5.1) 0,5 0,5

l1 Straffunktion (se 6.6) 10-6 10-6

l2 Straffunktion (se 6.6) 1,4 1

l3 Straffunktion (se 6.6) 3,9 1,6

aε Begränsning av accelerationen (se 6.7) 0.9 0.8

n1 Antal punkter 1:a omg. 5 5

n2 Antal punkter 2:a omg. se 6.8 se 6.8

se 6.8 1,6 1,5l x∆
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6.4 Avbrottsparameter

I detta arbete finns inga krav på maximal beräkningstid men hänsyn tas ändå.

ε bestämmer hur noggrann optimeringen ska vara. Ett litet värde gör att även små
förbättringar av banan ger fortsatt optimering. ε väljes så att en minskning av para-
metern inte gör någon större skillnad. Den är alltså så stor som möjligt utan att
påverka noggrannheten vid optimeringen.

Bild 16 visar med vilken sannolikhet träffposition samt träffvinkel är bättre än ett
visst värde som funktion av .

Bild 16: Banans egenskaper som funktion av ε

Från Bild 16 ser man att en gräns går vid ungefär ε=0,4. Ett mindre värde ger ingen
större förbättring men en mer tidskrävande algoritm.

För att var på den säkra sidan väljes ε=0,3. Detta betyder att om ingen term i straf-
funktionen minskar med mer än 30% på 5 iterationer avbryts optimeringen.

6.5 Straffunktion, vinkel

När en av de två sista kontrollpunkterna flyttas påverkas θfel. Om är stor påver-
kas θfel mindre för en viss förändring av kontrollpunkten än om  är liten.

ε

Spr

0.1

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.3

1

Andel av P_fel<x meter

Andel av theta_fel<y grader

0.5

ε

A
nd

el

x∆
x∆



6.5  Straffunktion, vinkel Val av parametrar64
För att kompensera för detta beräknas Sθ enligt:

(69)

Spr är en konstant som används för att välja om minimering av θfel eller Pfel priori-
teras vid optimeringen.

6.5.1 Prioritering

Parametern Spr används för att prioritera vinkel eller position vid optimering. Med
ett högt värde prioriteras vinkel, med litet värde position. Bild 17 visar hur banans
egenskaper beror på valet av Spr.

Bild 17: Banans egenskaper som funktion av Spr

Man ser att om Spr är hög hamnar θfel för banan oftare inom de gränser som är
satta i dessa simuleringar. Motsvarande för Pfel vid lägre värden.

I resten av denna rapport används Spr=0,5 där ej annat anges.

Men om det ställs andra krav på banan, t ex hårdare krav på träffvinkel är det denna
parameter som ska justeras.
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6.6 Fördelning acceleration

l1, l2 och l3 används för att forma banan på ett bra sätt.

För både BPN och MBPN straffas accelerationerna i referensbanan mer i slutet av
banan än i början. l1 är mycket mindre än Sp och Sθ.

Anledningen till detta är att minska kink i slutet då precisionen är viktig. Banfölj-
ningen fungerar avsevärt bättre med mindre kink även om den fungerar bra när
kink är större (vid begränsningen).

I Bild 18 ser man också att accelerationen har konstant derivata (kink) i intervallet
mellan två punkter vilket är ett resultat av att kubiska B-splines används.

Konstant kink leder också till att om accelerationerna är inom begränsningarna är
det också troligt att begränsningarna håller mellan punkterna också. Detta förut-
sätter att begränsningarna för accelerationen ej varierar alltför mycket.

Det fall som simulerats i 6.6.1 och 6.6.2 ger accelerationer som ligger klart inom
begränsningarna.

6.6.1 BPN

l2=1,4 och l3=3,9 ger i ett typiskt fall accelerationsprofilen enligt Bild 18.

Bild 18: Total acceleration, Maximalt tillåten acceleration
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Eftersom accelerationerna straffas mer på slutet avtar accelerationen på slutet vil-
ket också är meningen. Om acceleration är låg på slutet måste accelerationen vara
låg i början. Detta är enda sättet banan kan uppfylla de krav som ställs. Banan blir i
princip rak i början för att sedan med hög acceleration styra in på en rak bana mot
målet.

6.6.2 MBPN

Här visas hur den totala accelerationen i referensbanan blir med de värden av l1, l2
och l3 som ger bäst resultat.

Bild 19: Total acceleration, Maximalt tillåten acceleration

l2=1,0 ger i stort sett konstant acceleration för punkterna upp till n-2. l3=1,6 bety-
der att accelerationen i punkt n-1 straffas mer än resten av punkterna. Det ger det
förväntade resultatet att accelerationen i punkt n-1 är mindre än punkt n-2.

6.6.3 Jämförelse BPN/MBPN

Av Bild 18 och Bild 19 ser man att BPN är mer känslig för högt kink än MBPN i
slutet. MBPN klarar alltså att följa banan bättre när accelerationen varierar mycket.

Valet av l1, l2 och l3 för BPN och MBPN ger högre maximal acceleration för BPN.
Detta har inte någon avgörande betydelse för prestanda.
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6.7 Begränsning av acceleration

aε bestämmer hur stor del av maximala accelerationen som använts vid optime-
ringen. Ett stort värde på aε betyder att banan lättare uppfyller de krav som ställts
men det blir svårare för missilen att följa banan.

Är det viktigt att i förväg veta vart missilen träffar, används ett lägre värde på aε.

6.7.1 BPN

Bild 20 visar hur bra träffegenskaperna varierar beroende av aε när BPN används
för banföljning.

Bild 20: Träffegenskaper som funktion av aε (BPN)

Missavstånd är mer beroende än träffvinkeln av accelerationen. Vid ungefär aε=0.9
ligger maximum på kurvan för missavstånd.
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6.7.2 MBPN

Enligt Bild 21 är träffegenskaperna i stort sett konstanta när aε>0.8.

Bild 21: Träffegenskaper som funktion av aε (ΜBPN)

aε väljes till 0.8 vilket ger bästa prestanda samt bättre banföljning när acceleratio-
nen ligger vid begränsningen. Det är lättare att förutsäga vart missilen träffar vid
lägre aε.

6.8 Antal punkter 2:a omgången

n2 är det antal punkter som ingår i den slutliga optimeringen. n2 är beroende av

.  har valts som en funktion av maximal acceleration, kink och hastighet:

(70)

Tanken är att accelerationen ej ska kunna gå från 0 till maximal acceleration på ett
intervall. Om detta skulle vara möjligt kan ej maximalt värde på kink användas i
algoritmen.

Värdet på maximal acceleration, kink och hastighet approximeras med ett medel-
värde.

 är en konstant som används för att optimera prestanda.
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7 Simuleringar

I detta kapitel undersöks och jämförs egenskaperna för algoritmerna.

7.1 Banföljning

I detta avsnitt jämförs de olika algoritmerna. Parametervärdena i Tabell I som tidi-
gare tagits fram används.

7.1.1 Träffegenskaper relativt målet

I Bild 22 resp. Bild 23 jämförs BPN och MPBN m h a fördelningsfunktionen av
träffegenskaperna. Resultatet för den redan befintliga algoritmen (RBPN) visas
också. Fördelningen visar vad sannolikheten är att avstånd/vinkel är mindre än ett
visst värde. Ett antal simuleringar med skilda förutsättningar har utförts.

Bild 22: Fördelning träffavstånd. BPN/MBPN

Bild 22 visar fördelningen av träffavstånd för BPN och MBPN. Vid små träff-
avstånd är BPN avsevärt bättre än MBPN. BPN är också något bättre vid lite större
träffavstånd men det är inte någon avgörande skillnad.
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7.1  Banföljning Simuleringar70
RBPN är mycket bättre än både BPN och MBPN med undantag för obetydligt små
avstånd. Detta beror på att även referensbanan konstrueras på ett annat sätt som är
anpassat för att ge små träffavstånd.

Bild 23: Fördelning träffvinkel. BPN/MBPN

I Bild 23 syns att MBPN är något bättre vid små träffvinklar, alltså avvikelsen från
önskad riktning på hastigheten vid träff. Egenskaperna är i stort sett likadana vid
större avvikelser.

Här syns att det sätt som RBPN genererar referensbanan offrar träffvinkel för att ge
mindre träffavstånd. RBPN är avsevärt sämre när träffvinkel undersöks.

7.1.2 Träffegenskaper relativt referensbanan för svåra fall

En egenskap som är viktig är hur bra banföljningen fungerar när banan inte ligger
nära önskad träffpunkt och vinkel. Begränsningarna för acceleration och kink gör
att det ej är möjligt för missilen att nå målet.

Bild 24 och Bild 25 visar träffegenskaper relativt referensbanan i de fall banans
träffpunkt avviker ett visst avstånd från önskad träffpunkt. Begränsningarna inver-
kar alltså på referensbanans utseende.
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Bild 24: Fördelning träffavstånd relativt banan för svåra fall. BPN/MBPN

I Bild 24 syns att MBPN är avsevärt bättre än BPN att följa banan i svåra fall. Det
är alltså lättare att förutsäga vart missilen träffar när det ej är möjligt att träffa
målet. En anledning till att MBPN är bättre är att mindre acceleration används vid
bangenereringen än när BPN används (aε är mindre, se 6.7). Men de stora skillna-
der i träffegenskaper som syns här kan inte enbart förklaras med olika aε utan beror
även på att de olika styrlagarna har olika egenskaper.

Även när träffvinkeln i förhållande till banan studeras (Bild 25) är MBPN avsevärt
bättre än BPN.

Bild 25: Fördelning träffvinkel relativt banan för svåra fall. BPN/MBPN
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7.1.3 Förutsäga träff

Om referensbanan har väldigt litet träffavstånd kan man när MBPN används förut-
säga om missilen kommer att träffa målet med ganska stor säkerhet. I de fall där
referensbanan ligger väldigt nära målet är sannolikheten att träffavstånd samt träff-
vinkel för missilen ligger inom acceptabla marginaler ungefär 90%.

7.1.4 Slutsats

Vilken banföljning som väljs beror på vilka krav man har. BPN har något bättre
prestanda om träffavstånd är viktigt. MBPN fungerar bättre än BPN om man i för-
väg vill veta om missilen träffade. Den styrlag som används i resten av denna rap-
port är MBPN då en viktig egenskap är att i förväg veta vart missilen träffar. I det
avseendet fungerar BPN inte tillräckligt bra.
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7.2 Exempel

I detta avsnitt visas några exempel på simuleringar.

7.2.1 Lätt fall

Detta exempel är ett typiskt fall där banan kan genereras utan att varken accelera-
tionen eller kink är i närheten av begränsningarna.

Bild 26: Missilens bana/referensbana. Lätt fall.

Bild 26 visar missilens bana samt referensbanan. Figuren visar banorna från ovan
samt från sidan. Träffpunkten ligger i origo och önskad hastighet vid träff är paral-
lell med x-axeln.
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Bild 27: Missilens avvikelse från banan. Lätt fall.

Bild 27 visar hur avståndet mellan missil och referensbana varierar. Avståndet ökar
i början vilket är väntat då det finns osäkerheter i övergången till slutfasstyrningen.
Minimum av avståndet är vid målet vilket är önskvärt. Om banan ligger nära målet
och missilen skär banan vid precis vid målet kommer missilen att träffa nära målet.

I Bild 28 visas banans referensacceleration, samt den totala acceleration som mis-
silen kommenderats enligt (65).

Bild 28: Referensbanans acceleration samt total acceleration. Lätt fall.
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Observera att detta är kommenderad acceleration men utan tyngdaccelerationen.
Styrautomaten i missilen försöker sedan ge missilen denna acceleration. Missilens
riktiga acceleration ser typiskt ut som ovan men lågpassfiltrerad.

I början är den kommenderade accelerationen hög vilket beror på att då ökar
avståndet mellan missil och bana. När missilen korrigerat för störningarna i början
blir den kommenderade accelerationen mer lik banans acceleration.

7.2.2 Svårt fall

I detta fall är det ej möjligt för missilen att träffa målet med önskade egenskaper.
Istället blir resultatet av optimeringen en kompromiss mellan träffposition och
träffvinkel.

Bild 29: Missilens bana/Referensbana. Svårt fall.

Bild 29 visar resultatet av simuleringen. Både träffposition och träffvinkel skiljer
sig från det optimala.
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Bild 30: Missilens avvikelse från banan. Svårt fall.

Bild 30 visar att avvikelsen från banan ser ungefär likadan ut som i det lätta fallet.
Skalan är givetvis annorlunda men avvikelsen är minst vid slutet av banan vilket är
en av de egenskaper som önskas vid banföljningen. Missilen klarar alltså att följa
banan relativt bra vilket visar att begränsningarna fungerar i detta fall.

Bild 31: Referensbanans acceleration samt total acceleration. Svårt fall.
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Accelerationerna i Bild 31 visar att begränsningen för acceleration gör att banan
inte kan uppfylla önskade egenskaper. Banans acceleration överskrider begräns-
ningen på ett ställe men det beror på de approximationer som görs.

Den kommenderade accelerationen överskrider begränsningarna men det finns
ingen kontroll på hur stor den kan vara. Det är dock väntat och orsaken till att
banans acceleration har begränsats med aε (se 6.7).

7.2.3 Prioritering

Om optimeringen prioriteras annorlunda kommer kurvan att få ett annorlunda utse-
ende för svåra fall. Nedan visas resultatet när Spr=0,01. Optimeringen är mest
inriktad på träffpunkt och tar liten hänsyn till träffvinkel.

Bild 32: Missilens bana/Referensbana. Svårt fall, annorlunda prioritering

Till skillnad från tidigare när både vinkel och position optimerades (Spr=0,5, se
7.2.2, Bild 29) ligger träffpunkten nu på önskat ställe. Den totala träffvinkeln däre-
mot är inte riktad lika bra även om banan i detta fall ser bättre ut i x-y-planet.
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8 Slutsatser

Syftet med detta arbete var att utveckla en metod för att styra en missilen mot en
önskad punkt med en önskad vinkel vid träff.

Metoden som utvecklades består av två delar: Först genereras en referensbana med
önskade egenskaper. Den andra delen består av en styrlag som styr missilen längs
referensbanan.

Referensbanan optimeras för att ge önskade träffegenskaper som beskrivs med en
straffunktion men även missilens prestanda inverkade på banans utseende. Banan
består av en B-spline-kurva som optimerades genom att flytta B-spline-kurvans
kontrollpunkter inom begränsningar som beräknades utgående från missilens pre-
standa.

Två liknande styrlagar användes där båda grundas på s k Proportional Navigation.

Resultatet blev en metod som jämfört med en redan befintlig algoritm ger bra pre-
standa, speciellt med hänsyn till träffvinkel. Metoden har också fördelen att det
efter genereringen av referensbanan är möjligt att förutsäga om missilen kommer
träffa målet eller inte. Detta kan i vissa fall vara viktigt.

8.1 Fortsatt arbete

De förbättringar som kan göras är främst i optimering av referensbanan. Det är nog
svårt att förbättra banföljningen i någon större grad.

Denna algoritm som används för optimering kan förmodligen göras mindre beräk-
ningskrävande då den inte är optimerad i det avseendet. Algoritmen ger dock bra
resultat med avseende på optimalitet, bl a undviks lokala minimum i de flesta fall.
Det är förmodligen troligt att det finns bättre optimeringsalgoritmer, t ex barriär-
metoder, men det är nog inga avgörande förbättringar som kan göras.
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