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Förkortningar och förklaringar 
 

Anfallsvinkel Beskriver hur mycket nosen reser sig i förhållande till 
fartvektor riktning. 

Baby-SHARC SAABs demonstrator av SHARC. Den är i storleksordningen 
en fjärdedel av SHARC. 

Banvinkel Den vinkeln som talar om hur brant farkosten stiger 
respektive sjunker. 

Beacon Radiofyr, riktad radiovåg 

Brytpunktsnavigering Farkosten flyger till punkter längs en förutbestämd bana. 

CCD Charge-Coupled Device – Elektrooptisk sensor (kamera) 

DGPS Differentiell GPS. Som GPS (se nedan) fast använder sig 
även av referensstationer som är placerade på väl inmätt plats 
relativt nära mottagaren. 

DTED Digital Terrain Elevation Database – tredimensionell 
terrängdatabas. 

Fartvektor riktning Pekar i farkostens flygriktning. 

Flervägsfel (GPS) Fel beroende på interferens mellan radiovågor som färdats 
olika lång väg (direkt eller reflekterat) mellan sändaren (det 
vill säga satelliten) och mottagaren. Påverkar både kod- och 
bärvågsmätningen. Flervägsfel kan reduceras genom bättre 
antenner och/eller bättre signalbehandling 

Färdvinkel Aktuell riktning farkosten färdas i. 

Galileo Europeiska motsvarigheten till GPS (se nedan). Tänkt att 
vara noggrannare än GPS på högre latituder. Planeras vara i 
gång från 2008. 

Geoid Ekvipotentialyta (nivåyta) som bland annat innehåller 
oceanernas medelnivå. 

GLONASS GLObal NAvigation Satellite System. Ryska motsvarigheten 
till GPS (se nedan). Fördelen med GLONASS är att den har 
bättre täckning på högre latituder. 

GNSS Global Navigation Satellite System. Generellt namn för 
satellitbaserade radionavigeringssystem. 

GPS Global Positioning System. Amerikanskt satellitbaserat 
positions –och navigeringsbestämningssystem. 
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GPS-beacon System som används för att få noggrannare 
positionsbestämning. Bygger på fasta referensstationer på 
marken. 

IR Infrarött ljus 770- 610  nm våglängd. 

Kaskadreglering Är uppbyggd av en inre och en yttre reglerkrets. Den inre 
kretsen måste vara klart snabbare än den yttre. 

Kursvinkel Beskriver hur farkosten är riktad i horisontalled. 

Latitud Anger position i nord-sydlig riktning. 

Longitud Anger position i öst-västlig riktning. 

Pseudoliter Fasta referensstationer på marken som sänder ut signaler 
liknande GPS-satelliternas signaler 

RDS Radio Data System 

RHM RadarHöjdMätare. Bygger på elektromagnetiska pulser. När 
vågen träffar ett objekt, absorberas en del av energin och en 
del reflekteras. Mängden tillbakastrålad energi beror av bland 
annat avstånd och objektets egenskaper. Man mäter 
tidsfördröjningen för reflekterad stråle att komma tillbaka 
och beräknar därur aktuell höjd. 

PID-regulator En regulator med en proportionell, en integrerande och en 
deriverande del. Grundläggande med PID-regulatorer är att 
insignalen baseras på avvikelsen mellan önskad och verklig 
signal. 

Rollvinkel Den vinkel som beskriver hur farkosten roterar kring den 
axel som löper genom längs farkosten. 

RT90 Rikets koordinatsystem. Markfast referenssystem. Anges i 
meter. 

SHARC Swedish Highly Advanced Research Configuration, 
högteknologisk svensk forskningsmodell. En framtida svensk 
obemannad flygfarkost studeras i samarbete mellan SAAB, 
FOI och SAAB Avionics. 

Spoofning av GPS Sätt att störa ut GPS-signalerna. Man vilseleder mottagaren 
genom att sända ut en egen signal som liknar 
referenssignalen. 

Systembuild En interaktiv meny-styrd grafisk miljö, som används för att 
bygga upp systemmodeller i blockdiagram form. 
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TERNAV Terrängnavigering. Bygger på att man bestämmer flygplanets 
position med hjälp av variationer i terrängen man flyger över. 
Man jämför aktuell terräng med vad som finns i databaser. 

TN-system Tröghetsnavigerings-system. Har till uppgift att fortlöpande 
mäta farkostens accelerationer och beräkna hastighet och 
läge relativt marken. Mer missvisande ju längre man flyger 

UAV Uninhabited (Unmanned) Aerial Vehicle, obemannad 
flygfarkost. 

WGS-84 Markfast koordinatsystem som anges i grader eller radianer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom SAAB Aerospace pågår en del verksamhet med att ta fram och utveckla 
obemannade flygfarkoster eller UAVer, Uninhabitated (Unmanned) Aerial Vehicle, 
som de också kallas. Tanken är att de ska fungera som ett komplement till bemannade 
flygplan, fartyg och markstridsförband militärt sett. Det finns även ett behov av civila 
UAVer. Där är tanken att UAVerna ska kunna användas till exempel för sjö-
övervakning mot oljeutsläpp eller skaffa information om en olycka där strålning eller 
andra utsläpp gör det omöjligt för människor att komma nära.  

Fördelen med UAVer är att de kommer att bli billigare än de flygplan de till viss del 
kan ersätta. Dessutom behöver inte någon pilot riskeras vid farliga uppdrag. En annan 
fördel kan vara att obemannade farkoster skulle kunna klara de stora påfrestningar 
som uppstår vid snabba och snäva svängar. 

1998 startade ett projekt att ta fram en svensk obemannad flygfarkost, SHARC 
(Swedish Highly Advanced Research Configuration eller fritt översatt: 
högteknologisk svensk forskningsmodell). Projektet är ett samarbete mellan SAAB, 
FOI och SAAB Avionics. En viktig del av projektet är att man vill bryta utvecklingen 
mot allt dyrare flygplan. SHARC planeras vara tio meter lång och ha åtta meter 
mellan vingspetsarna. SHARC är designad med avsikt att vara svårupptäckt. I  Figur 
1.1 visas hur SHARC kan komma att se ut. 

  
 

Figur 1.1 SHARC 

 

Tanken är inte att den ska konkurrera med GRIPEN, utan att den ska vara ett 
komplement framför allt spaningsmässigt. Den är inte avsedd för att möta andra 
flygplan i strid, utan är endast tänkt att vara utrustad för att kunna angripa mål på 
marken och till sjöss. [pressrelease], [H G Andersson]. 

För att konstruera avancerade farkoster som är av intresse för eventuella köpare, så 
har en konceptdemonstrator, Baby-SHARC utvecklats. Denna är en förenklad variant 
av SHARC. Tanken med den är att de nya systemlösningarna kan provas. Det som är 
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nytt för ett obemannat flygplan jämfört med ett vanligt bemannat flygplan, är dels 
kraven kring certifiering samt de nya idéer som finns kring autonom flygning. Ett 
syfte med hela projektet Baby-SHARC, är att visa framtida kunder att SAAB klarar 
av att bygga farkoster som kan starta, flyga och landa helt autonomt. Demonstratorn 
har också tagits fram för att öka kunskapen om UAV-systemen och utformningen av 
dessa, samt för att få praktisk erfarenhet av flygning med dessa system. 

UAVn ska även kunna landa på platser som saknar inflygningssystem, till exempel 
vägar, därför krävs ett annat inmätningssystem än de som redan används 
kommersiellt. Till exempel kan inmätningen ske med elektrooptiska sensorer och 
bildbehandling. Invisningsfunktionen för farkosten kan behöva GPS, 
radarhöjdmätare, kamera eller andra likvärdiga hjälpmedel. 

1.2 Målsättning och syfte 

På SAAB har man under en längre tid haft funderingar kring autonoma starter och 
landningar. Studier visar att cirka trettio procent av alla tillbud sker på grund av den 
mänskliga faktorn [Andersson, Nygren]. Mest utsatta faser är just start och landning. 
Kan man då utföra dessa autonomt, skulle man eliminera många tillbud. 

Trafikflygplan och en del stridsflygplan använder sig redan av autonoma starter och 
landningar, så man ställde sig då frågan varför inte göra det i obemannade 
flygfarkoster också. Den stora skillnaden med UAVer gentemot vanliga flygplan är att 
det alltid finns en pilot i vanliga flygplan som kan ta över spakarna om något går fel. 
Det kan man vid inledande prov lösa genom att ha en förare på marken som alltid är 
beredd att ta över styrningen i UAVn. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram styrlagar som möjliggör landning 
autonomt med obemannade farkoster. Landning ska även kunna ske utanför befintliga 
landningsområden, till exempel större vägar. Examensarbetet är i första hand inriktat 
mot ideala förhållande, det vill säga att systemet betraktas utan att hänsyn till vind, 
turbulens och nedsatt sikt tas. Viss vindstörning behandlas i arbetet, medan turbulens 
och dålig sikt inte tas upp alls. Även en kortare utredning om vilka sensorer som kan 
komma att krävas ingår i examensarbetet. 

1.3 Disposition av arbetet 

Detta examensarbete består av tre delar. Första delen består av att undersöka vilka 
sensorer som krävs för att få en bra autonom landningsfunktion. Andra delen består 
av att ta fram en styrorder för farkosten som gör en autonom landning möjlig. 
Styrorden ska genereras med hjälp av lämplig kombination av de sensorer som tagits 
fram enligt första delen ovan. Den tredje och sista delen består av att utifrån styrorden 
i del två ovan, implementera funktioner för autonom landning som följer styrorden. 
Del två och tre har varit lättast att arbeta med parallellt. 
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1.4 Systemets uppbyggnad 

Hela systemet hos den obemannade farkosten är ett kaskadkopplat system [Glad, 
Ljung ]. Det innebär att det finns ett yttre system som talar om för det inre 
styrsystemet, Control System, vilken kurs man vill hålla, vilken hastighet man vill ha 
och så vidare. ”Control System” kommer utifrån de insignaler det systemet får 
beräkna lämpliga motorpådrag och styrkommandon. I blocket ”Farkost” utför man de 
kommandon man får från ”Control System”. Det yttre systemet kan till exempel vara 
piloten, eller som i detta fall ett brytpunktsnavigerings system eller 
styrordersberäkning för farkosten. Det yttre systemet kallas ”Styrdataberäkning” i 
texten nedan. Hela systemet är återkopplat. I Figur 1.2 visas systemet. 

Styrdata-
beräkning

Control
System

Farkost

Sensor data

Önskat 
uppdrag

Farkostens 
uppträdande

Kommenderade insignaler 
till styrlagar

Kommandon till motorn 
och styrytorna

Sensordata från farkosten
Inre system

 

Figur 1.2 Kaskad koppling 

 

Utifrån givna insignaler ska blocket ”Styrdataberäkning” skapa de signaler som 
”Control System” behöver. ”Control System” kräver information om vilken 
rollvinkel, hastighet och banvinkel man vill att farkosten ska hålla. Största delen av 
examensarbetet innebär att i blocket ”Styrdataberäkning” skapa förutsättningar för 
autonom landning med obemannad farkost. 

1.5 Läsanvisningar 

Kapitel 2 tar upp allmänt om UAVer, både vad gäller utveckling och användning. Här 
beskrivs också Baby-SHARC lite närmare. 

Kapitel 3 avhandlar tillgängliga sensorer, signaler och storheter. Förslag på olika 
sensorer ges. Olika koordinatsystem beskrivs och viktiga variabler förklaras.  

Kapitel 4 behandlar själva beräkningarna av aktuella avstånd. I detta kapitel beräknas 
också uppdragsbanor och börvärden. Brytpunktsnavigering förklaras. 

Kapitel 5 visar vad som behövs vid simuleringarna och resultatet av dessa. 
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Alla omvandlingar mellan diverse enheter, som knop, feet och ounce, till SI-enheter, 
har gjorts med hjälp av [Physics Handbook]. Därifrån är också alla konstanter 
hämtade, om det inte hänvisas till någon annan källa. 

Bilagor är markerade med kursiv text, hänvisningar till andra kapitel med tjock text 
och referenser med [tjock text inom hakparenteser]. Tabeller och figurer är bara 
hänvisade till numren. Förkortningar och svåra ord beskrivs första gången de nämns i 
rapporten, samt i Förklaringar och förkortningar  direkt efter 
innehållsförteckningen. 

1.5.1 Källor 

På många ställen i texten står inga hänvisningar alls till referenser. Detta kan bero på 
att källorna är muntliga. Dessutom har mycket information inhämtats från interna 
SAAB-dokument och är därmed inte tillgängliga för allmänheten. De interna 
referenserna är markerade med [SAAB], för mer information kontakta Carl-Olof 
Carlsson, 013-18 13 42 eller Peter Adebjörk, 013-18 11 08. 
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2 Allmänt om obemannade farkoster 

2.1 Historisk bakgrund 

Idag är obemannade flygfarkoster ett instrument eller ett sätt att möta fiender med ett 
minimum av risktagning och förluster med avseende på människoliv. Men att 
använda spaning från luften i militära sammanhang är inget nytt, redan i slutet av 
1700-talet bedrev man spaning från luften. Man skickade då upp en luftballong, som 
var fastsatt i marken med en lina. Där uppifrån kastade man sedan ner handskrivna 
meddelande om vad fienderna gjorde. Den sista militära ballongverksamheten i 
Sverige lades ner så sent som 1936. 

Redan i slutet av 1800-talet kunde människan glidflyga ut från ett berg. 1903 flög 
bröderna Wright med sitt flygplan för första gången, men det var först under första 
världskriget som man började använda flygplanen i militära sammanhang. 

De obemannade flygfarkosterna har sitt ursprung i Lawrence Sperrys första försök 
1913. Redan 1917 ledde hans försök till en lösning som flögs hos den amerikanska 
marinen vid flertalet tillfällen. De obemannade farkosterna hade dock svårt att bli 
accepterade som en viktig del i spaningsarbetet. Först under Vietnamkriget (avser 
åren 1962 – 1975) gjorde amerikanarna ett mycket stort antal flygningar med 
obemannade farkoster. Detta fick till följd att man såg att man kunde använda 
obemannade farkoster över fiendens territorium och att förlusterna blev relativt små. 
Annars var det Israel som under Yom-Kippur kriget 1973 insåg att man kunde 
minimera sina bemannade flygplansförluster. Sitt stora genombrott fick de 
obemannade farkosterna dock först under Operation Desert Shield and Desert Storm 
1990-1991. Idag är USA den främsta nationen med avseende på obemannade 
flygfarkoster, med Israel på en klar andra plats. De är dock inte de enda länderna som 
utvecklar och undersöker UAVer. Än så länge använder man sig dock till största 
delen av manuella starter och för små farkoster även starter med katapult. Landning 
sker än så länge manuellt eller med hjälp av fallskärm. [Nylander] 

I Sverige började FOA (Försvarets Forsknings Anstalt, numera FOI Totalförsvarets 
Forsknings Institut) redan på 1970-talet att studera obemannade flygfarkoster. 

1995 fick Försvarets Material Verk (FMV) i uppdrag av Försvarsmakten att påbörja 
försök och upphandling av ett nytt UAV-system till det svenska försvaret. Syftet var 
att skaffa kunskap om obemannade flygfarkoster. Detta system kom att kallas 
”ugglan”. Ugglan visas i Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Bild av Ugglan i luften [ugglan]. 

 

1999 levererades den första delen av systemet. Dess huvudsakliga uppgift är att kunna 
följa motståndarens verksamhet och lättare kunna finna fiendernas svagheter och på 
så sätt kunna nyttja de svenska resurserna där de behövs. [Nylander] 

2.2 Landning 

Vid landning är det extra viktigt att ha en hög noggrannhet i inmätningarna. En 
möjlighet att uppnå det är genom att kräva att man vid inflygning och nedstigning har 
en snäv korridor eller sektor, som man måste befinna sig i, för att det ska vara möjligt 
att genomföra landningen. Korridoren kan vara utmärkt på landningsplatsen eller 
endast finnas internt i styrdatorn. För att få en stor sannolikhet att farkosten landar i 
den uttänkta sektorn, kräver man att sektorn ska vara relativt smal. Lyckas man inte 
att fånga upp denna inflygningssektor eller om man hamnar utanför sektorn vid 
inflygningen ska landningsförsöken avbrytas i god tid. Farkosten bör då stiga upp till 
säker höjd innan ett nytt landningsförsök genomförs. 

 

  
 

Figur 2.2 Landande flygplan [Andersson, Nygren]. 



 

- 13 - 

Autonom landning med UAV 

 

Ett annat sätt att landa är genom att ta fram en referenslinje som leder till 
landningsbanan på ett sätt som uppfyller alla krav som ställs och sedan följa den 
referenslinjen. 

2.3 Baby-SHARC 

Baby-SHARC är en UAV demonstrator. Den är betydligt mindre än SHARC, den 
UAV som den är avsedd att likna. Baby-SHARC är cirka två och en halv meter lång 
och har ett vingspann på drygt två meter. Vikten är cirka femtio kilo. Hastigheten 
varierar upp till ungefär trehundra kilometer i timmen. Flygtiden blir till att börja med 
starkt begränsad. [SAAB]. 

Syftet med Baby-SHARC är att relativt billigt kunna visa att SAAB kan tillverka en 
obemannad flygfarkost. Syftet är också att samla på sig kunskap om obemannade 
flygfarkoster.  

Baby-SHARC är inte tänkt att gå i produktion i framtiden, utan har i första hand till 
uppgift att visa att det är möjligt att få allt att fungera. Man använder sig av billiga 
kommersiella apparater. Så lite som möjligt är specialbeställt. 

Tanken är dock att mycket av funktionerna som finns i Baby-SHARC ska kunna 
användas i kommande UAVer, naturligtvis med viss modifiering. Självklart måste 
styrlagarna anpassas till varje farkosts vikt, längd och motor för att nämna några 
exempel. Dessutom måste man säkerligen byta ut en del komponenter mot 
certifierade delar, både med avseende på tillverkning och militärt sett även med 
avseende på synlighet (låg signatur) och störningar. 

Målet är att man ska kunna få flygningen helt autonom. Flygrutten ska kunna 
programmeras i förväg nere på marken. Dessutom ska möjligheten att kunna gå in och 
ändra till exempel flygväg och flyghastighet, när farkosten befinner sig i luften finnas. 
Man ska alltid ha möjlighet att ta över styrningen manuellt från marken. Tanken är att 
man vid behov ska kunna flyga Baby-SHARC på samma sätt som ett modellflygplan. 
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3 Sensorer, signaler och storheter 
I detta avsnitt beskrivs de sensorer/signaler som finns att tillgå vid landningen. Även 
möjliga alternativ till dessa signaler beskrivs (se kapitel 3.1.2.5 GLONASS och 
3.1.2.6 Galileo). De viktigaste variablerna och storheterna som behövs för att 
möjliggöra autonom landning med en obemannad farkost beskrivs också. Relevanta 
begränsningar nämns också. 

3.1 Navigeringssystem 

Det finns flera olika tänkbara navigeringssystem. Nedan följer en beskrivning av 
några möjliga alternativ att använda i en obemannad flygfarkost. 

3.1.1 Tröghetsnavigeringssystem 

De flesta signalerna beräknas utifrån farkostens tröghetsnavigeringssystem, det så 
kallade TN-systemet. TN-systemets uppgift är att mäta flygplanets accelerationer och 
beräkna hastighet och läge relativt marken. Ett TN-system innehåller en mätenhet 
med accelerometrar och gyron, en kraftförsörjningsdel och elektronik för 
signalbehandling samt inmatning och utläsning av information. [SAAB]. 

Problemet med TN-system är att de blir mer missvisande ju längre man flyger. Vid 
landning är det viktigt att veta mer exakt vart man befinner sig. Fördelen med TN-
systemet är att det är svårt att påverka för eventuella fiender. 

3.1.2 GNSS 

Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett generellt namn på satellitbaserade 
radionavigeringssystem. Det är valt för att man internationellt inom luft- och sjöfart 
skall kunna behandla frågor som rör satellitnavigering på ett nationsneutralt sätt. Till 
gruppen GNSS hör satellitbaserade globala positions- och tidsbestämningssystem 
inklusive integritets- eller stödsystem (så kallade augmentation systems) till dessa. 
Bland de viktigaste idag befintliga systemen respektive pågående projekten inom 
gruppen GNSS hör GPS, GLONASS och Galileo [sjöfartsverket]. 

Höjden som mäts är höjd över geoid. Geoid är en nivåyta som bland annat innehåller 
oceanernas medelnivå [lantmäteriet].  

3.1.2.1 GPS 

GPS är ett rymdbaserat positions- och navigeringsbestämningssystem som 
amerikanska Department of Defence (DoD, försvarsdepartementet) började utveckla 
på 1970-talet. 1994 var det fullt utbyggt för civil användning och militärt var hela 
utbyggnaden helt klar två år senare. Det består av minst 21 satelliter plus tre i reserv, 
som samtliga kretsar runt jorden på cirka tvåtusen mils höjd [Thales Navigation]. 
Varje satellit har en omloppstid på cirka tolv timmar runt jorden. Genom en lämplig 
placering av satelliterna är minst fem satelliter så gott som alltid möjliga att se från 
nästan alla platser på jorden. Dygnet runt sänder satelliterna högfrekventa 
radiosignaler som innehåller uppgifter om position och tid. Allt man behöver för att 
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kunna utnyttja dessa signaler, var man än befinner sig på jorden, är en GPS-mottagare 
som finns att köpa i handeln. GPS anses globalt ha en hög täckningssäkerhet. På ett 
godtyckligt 24 timmars intervall, är chansen 99.9% att man ska ha tillgång till minst 
fyra rättplacerade satelliter som krävs för positionsbestämning [sjöfartsverket]. 

Varje satellit sänder kontinuerligt ut tre olika ”Spread spectrum signaler” på de två 
frekvenserna 1 575,42 MHz (L1) och 1 227,60 MHz (L2). L1-bärvågen innehåller 
P(Y)-kod (precision) och C/A-kod (Coarse/acquistion), medan L2-koden endast 
innehåller P(Y)-kod. C/A-koden är civilt tillgänglig, medan P(Y)-koden kan vara 
tillgänglig i krypterad form, okrypterad form eller som P-kod. Koderna på L1 och L2 
frekvenserna är fassynkroniserade till satellitklockan och överlagrade med ett 
gemensamt satellitmeddelande [sjöfartsverket]. 

Satelliterna styrs och kontrolleras av det så kallade kontrollsegmentet, vilket hela 
tiden är i kontakt med satelliterna. Kontrollsegmentet har till uppgift att kontrollera 
satellitsystemet, bestämma satelliternas ban- och klockparametrar, ladda upp data till 
satelliterna och om så behövs, flytta på satelliter. På marken, huvudsakligen längs 
ekvatorn, finns fem monitorstationer. Tre av dessa stationer är också matarstationer. 
På monitorstationerna registreras kontinuerligt signaler från alla satelliterna som 
befinner sig ovanför respektive stations horisont. Data från dessa stationer sänds 
sedan till driftledningscentralen i Colorado Springs där den används för att prediktera 
satelliternas banparametrar och beräkna framtida korrektioner till satellitklockorna. 
Dessa sänds sedan regelbundet upp till satelliterna från matarstationerna för 
uppdatering av det satellitmeddelande som varje satellit sänder ut. Dessutom finns det 
ett användarsegment som består av antenner för mottagning av satellitsignaler och 
mottagare/processorer som förser användarna med information om position och 
hastigheter samt tidsbestämning. [SWEPOS] 

Mottagaren tar emot signaler som skickas från satelliterna. Den mäter sedan hur lång 
tid det tagit för en signal att färdas från satelliten till mottagaren. Genom att 
multiplicera denna tid med ljusets hastighet får man avståndet till satelliten. Ur den 
kodade informationen från satelliten kan man beräkna satelliten position vid 
tidpunkten då signalen utsändes. Om mottagaren på samma sätt kan räkna ut detta för 
tre satelliter, kan man bestämma sin position i två dimensioner (X-led, Y-led). Vill 
man bestämma i tre dimensioner krävs det att man gör dessa beräkningar till fyra 
satelliter. Egentligen borde det räcka med tre satelliter för en tredimensionell 
positionsbestämning, men på grund av bristande synkronisering mellan mottagarens 
klocka och satellitens krävs det i realiteten minst fyra satelliter för att erhålla en 
acceptabel noggrannhet.  

Man sänder ut en militär och en civilsignal. Innan år 2000 lades en slumpmässig 
felvisning på den civila signalen, så att noggrannheten blev kring hundra meter. Nu 
ger både den militära och den civila en position med ett fel på cirka tio meter i 
horisontalled och något sämre i vertikalled. [Thales Navigation] En viktig 
förutsättning för att ta bort störningen på den civila signalen är att man lyckats att 
separera frekvensspektrum för de båda signalerna, se Figur 3.1.  
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Figur 3.1 GPS-signaler idag och i framtiden [Andersson, Nygren] 

 

Man kan då vid behov reducera noggrannheten (eller helt störa ut) den civila C/A-
signalen utan att det påverkar den militära P(Y)-signalen [Andersson, Nygren]. 

GPS kräver ett stödsystem för att klara av det krav man ställer på tillförlitlighet i varje 
ögonblick inom civil flyg- och sjösäkerhet. För att erhålla bättre värden och större 
säkerhet än vad man kan få med en ”ren” GPS-teknik finns det två lämpliga 
möjligheter. Man kan använda så kallad differentiell GPS (dGPS) eller ett GPS-
beacon.  

3.1.2.2 Differentiell GPS 

Vid differentiell GPS, dGPS, använder sig systemet av en mottagare som står på en 
mycket väl inmätt plats relativt nära mottagaren. Referensstationen kan etableras för 
ett visst projekt eller ingå i ett redan existerande referensnät, typ det nationella 
riksnätet i plan som man kan få från sjöfartsverket [sjöfartsverket]. Genom att 
använda samtida registreringar för en station med känd position (referensstation) kan 
man hela tiden beräkna korrektioner till avstånden mellan mottagarantenn och 
satelliterna (pseudoavståndskorrektioner). Detta skickas sedan ut till de mobila GPS-
mottagarna som korrektioner. Förfarandet benämns differentiell GPS eller relativ 
navigering och ger en högre noggrannhet än navigering med en ensam mottagare, så 
kallad absolut navigering. Genom att använda sig av dGPS, eliminerar man bland 
annat de störningar, som till exempel kan härstamma från atmosfäriska störningar 
eller sämre noggrannhet i klockor och satellitbanor, som lagts på signalen från 
satelliten. Positionen man beräknar kan då visa ett fel på mindre än tre meter [Thales 
Navigation], oftast ner mot en halvmeter. Största enskilda missvisningen är 
flervägsfelet, vilket innebär att signalen reflekteras i en eller flera punkter innan den 
når mätstationen. I Figur 3.2 visas flervägsfelet. 
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Figur 3.2 Flervägsfelet 

 

3.1.2.3 GPS-beacon 

Vid GPS-beacon placerar man ut ett beaconsystem (pseudoliter) strax före 
landningsbanan där farkosten ska landa. När farkosten flyger nära pseudoliterna fås en 
noggrannare positionsbestämning med hjälp av signaler som systemet sänder ut. 
Pseudoliter är fasta referensstationer på marken som sänder ut samma signaler som 
GPS-satelliterna. Sändarna fungerar som markbaserade ”satelliter” och ger en extra 
referenssignal till UVAn. Systemet har även en sändare för dGPS som finns i 
närheten av landningsbanan. Noggrannheten blir bra, oftast visar positionen bara en 
halvmeter fel [ashtech]. Ett problem med GPS-beacon är att om sändarna är för 
starka, bildar de interferens med GPS-sändarna. Det har hittills visat sig vara svårlöst, 
men med hjälp av modernare tekniker i mottagarna kan detta komma att lösas. 
Svagare sändare fungerar bra. 

3.1.2.4 Störning och spoofning av GPS 

Nackdelen med en GPS är att den är lätt att störa ut. Störskydden som finns på 
mottagarna ger endast ett mycket begränsat skydd. Framför allt beror det på med 
vilken effekt man stör med. Spoofning innebär att man vilseleder mottagaren genom 
att sända ut en egen signal som mottagaren tror är referenssignalen. Genom att göra 
på detta sätt kommer mottagaren att visa fel position utan att användaren har en aning 
om det. I Sverige är det relativt lätt är att spoofa ut en differentiell GPS, eftersom det 
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är möjligt att sända ut en felaktig korrektion till mottagaren via en FM-sändare som 
kan sända RDS (det vill säga en del av de sändare som Sveriges radio sänder via). Det 
är möjligt att åstadkomma spoofning om man har tillgång till differentiell sändare 
som är starkare än den man själv har. [Andersson, Nygren,]. 

3.1.2.5 GLONASS 

Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema eller Global Navigation Satellite 
System GLONASS är den ryska motsvarigheten till GPS. Den sänder både civilt och 
militärt. Tyvärr har GLONASS på grund av kostnadsskäl färre satelliter än vad som 
egentligen krävs och dessutom minskar de i antal. Fördelen är dock att på grund av 
högre inklination av satellitbanorna har systemet bättre täckning på höga latituder än 
GPS. 

3.1.2.6 Galileo 

Galileo är det europeiska satellitnavigeringssystemet som motsvarar GPS. Tanken är 
att det ska vara kompatibelt med GPS och GLONASS, men vara helt oberoende av 
dessa. Utredning och utveckling sker av EU och European Space Agency (ESA). En 
kostnadsfri noggrannhet på tio meter ska finnas tillgänglig för allmänheten. Det ska 
också finnas en krypterad avgiftsbelagd tjänst där man ska kunna erhålla en till två 
meters fel i horisontalplanet. Dessutom är det tänkt att Galileo ska ha satelliterna 
placerade så att de visar bättre resultat även vid höga latituder. Om allt går som 
planerat och projektet blir verklighet, räknar man med att kunna ta det i bruk år 2008 
[sjöfartsverket]. 

3.1.3 Terrängnavigering - TERNAV 

Med terrängnavigering bestämmer man flygplanets position med hjälp av variationer i 
den terräng man flugit över. Idéen bygger på att man mäter en höjd med till exempel 
radarhöjdmätare. Denna höjd jämförs sedan med en terrängprofil i en tredimensionell 
terrängdatabas (DTED). Jämförelsen utförs av en rekursiv process i realtid. Metodens 
prestanda beror självfallet på marken, men man anser att 95 % av Sveriges yta är 
tillräckligt kuperad för att TERNAV ska kunna användas. 

3.2 Ytterligare sensorer 

3.2.1 Radarhöjdmätare  

Radarhöjdmätare, RHM, som bygger på utsända pulser (finns till exempel i JAS 39), 
fungerar så att en kort elektromagnetisk puls sänds ut från sändaren. Pulsen färdas 
med ljusets hastighet i riktning ut från en sfär. När vågen träffar något objekt, 
kommer en del av energin att absorberas av objektet, medan resten av energin 
reflekteras från det träffade objektet. Mängden tillbakastrålad energi beror bland annat 
på avstånd till objektet och objektets egenskaper.  

Höjden som mäts med en radarhöjdmätare är höjd över mark. Radarhöjdmätaren kan 
luras genom att det är närmaste punkt man mäter till och inte höjden rakt ner. Detta 
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fel blir större då man ökar flyghöjden. Man kan också mäta avståndet till exempelvis 
trädtopparna och inte till marken. 

Andra typer av fel är till exempel elektroniskt brus som förekommer i förstärkare 
samt att luftens beskaffenhet kommer att spela stor roll vad beträffar höjdmätarens 
noggrannhet. 

Höjdmätaren är tänkt att användas som ett komplement till GPSen, då GPSen har 
mycket sämre noggrannhet i höjdled än i sidled. Höjdmätaren behöver inte fungera 
över ungefär femhundra meters höjd, eftersom GPSen anses vara tillräckligt noggrann 
där.  

Dessutom fungerar höjdmätare, GPS och TN-systemet som kontrollanter till varandra. 
Visar de stor skillnad, kan man utgå ifrån att något system inte fungerar som det ska. 

3.2.2 Optisk inmätning 

Optiska sensorer har gemensamt den stora nackdelen att de har känslig optik, vilken 
lätt kan störas ut (bländning/överstyrning) eller förstöras med laser. Även 
nedsmutsning av linsen kan vara ett problem. Optik kan även vara lätt att lokalisera 
genom spaning med lasersystem så till vida att retorreflexen som de optiska systemen 
ger ifrån sig tydligt visar/röjer var man befinner sig. 

Ett sätt att orientera sig är att systemet ser och känner igen sig beroende på hur 
omgivningen ser ut och hur man har modellerat den i referensdatabasen. En vanlig 
kamera klarar dock inte av att se i mörker. Man kan också placera ut någon form av 
lampor/sändare i förutbestämda mönster. Med rätt mönster kan man både se avståndet 
till landningsbanan och vinklarna till den beräknas. Ytterligare en möjlighet är att 
använda IR-lampor. De är inte synliga för blotta ögat men kan detekteras av en CCD-
kamera, om man kopplar bort det filter som kan sitta inbyggd i kameran och som 
filtrerar bort IR-ljuset. Hur känslig kameran blir för IR-ljuset är svårt att säga, det får 
man undersöka noggrannare. [Andersson, Nygren]. 

3.3 Signalgenerering 

3.3.1 Krav på sensorn/sensorerna 

Eftersom sensorerna som väljs ut i första hand ska sitta i en liten flygfarkost, är det 
extra viktigt att man väljer små och lätta sensorer. De måste också avge så lite värme 
som möjligt eftersom det är ett litet utrymme med begränsade avkylningsmöjligheter 
där de ska sitta. Eftersom tanken är att sensorerna ska kunna kraftmatas med både 
batterier och generator, är det viktigt att de drar liten ström och har låg effekt. 

Det är också viktigt att instrumenten är noggranna och de bör inte vara för dyra. I 
andra hand får man ta hänsyn till om de är aktiva eller passiva (det vill säga om de 
sänder signaler som avslöjar sig eller inte) eller om de kan användas dygnet runt. 

I ett längre perspektiv måste hänsyn tas till militära faktorer. Man vill då ha 
möjligheten att använda farkosterna dygnet runt. Dessutom är det viktigt att man inte 
avslöjar var man befinner sig. Man måste också beakta de möjligheter fiender har att 
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störa ut sensorn. Att hålla kostnaderna nere är alltid viktigt. Kanske kan man utnyttja 
samma sensorer vid landning som man använder vid spaning, fast med någon 
komplettering. Blir farkosten för dyr kanske man inte använder den av rädsla att 
förlora den. 

Behovet för UAVerna att kunna landa vid alltför dåligt väder är begränsat. Är det 
UAVer som är avsedda för kortare spaningsuppdrag finns det ingen anledning att de 
ska klara svåra landningsförhållanden, eftersom de troligen inte kommer att kunna se 
vad de ska spana på och därmed finns det inte någon anledning att skicka upp dem. 
Är det UAVer med längre räckvidd, borde de möjlighet att hitta alternativa 
landningsplatser och därmed behöver de inte heller kunna landa i dåligt väder. 

3.3.1.1  Allmänt för sensorer 

Föremål kan upptäckas genom att de sänder ut eller reflekterar elektromagnetiska 
vågor eller ljusvågor. Olika system/tekniker använder olika delar av det 
elektromagnetiska vågbandet. Typiskt är att optroniska (elektrooptiska) system ligger 
inom 0.05-14 µm, medan radarsystem oftast ligger mellan 7.5 mm och 0.3 m. 
Beroende av vilket våglängdsområde som respektive system ligger i, så får systemen 
olika egenskaper. 

3.4 Lämpliga sensorer vid autonom landning 

I första hand vill man ta fram en algoritm som gör det möjligt att landa då det är ljust 
och ingen dimma eller nederbörd som försämrar sikten. Det förutsätts att man vet var 
farkosten ska landa och att det finns möjlighet att markera landningsplatsen om så 
behövs. 

Av säkerhetsskäl, både med avseende på att komponenter kan gå sönder och med 
avseende på militär inverkan som kan störa signalerna, är det lämpligt att inte bli 
beroende av en enda sensor. Man bör kombinera två eller ännu hellre flera sensorer 
till en säkrare signalkälla som är lämplig att använda vid autonom landning. En 
lämplig sådan källa kan då erhållas till exempel med ett tröghetsnavigeringssystem, 
en radarhöjdmätare och en GPS. Vill man, kan man dessutom komplettera med en 
kamera också.  

I andra hand vill man att den ska kunna landa alla tider på dygnet. Man förutsätter 
fortfarande att man vet var man ska landa och att man kan markera ut 
landningsplatsen om man så önskar. Dessutom vore det ju bra om man på något sett 
kunde ”se” landningsplatsen. Det kan ske med någon sorts kamera, möjligen en IR-
kamera (infraröd-kamera).  

I tredje hand vore det bra om UAVn själv kunde hitta lämplig landningsplats. Det är 
kanske inte så viktigt på en liten farkost, men för större UAVer ger det en möjlighet 
att transportera till exempel material till fiendeterritorium. Då måste man också ha 
utrustning för att kontrollera att det inte finns fiender där man går ner. 

I framtiden kan det bli möjligt att utnyttja den europeiska motsvarigheten till GPS, 
Galileo, för noggrann tidgivning och positionering. Detta projekt kom till för att man i 
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Europa inte ska vara så beroende av GPS eller GLONASS. Dessutom är det tänkt att 
Galileo ska ha satelliterna placerade så att de visar bättre resultat även långt norr ut. 
Om allt går som planerat och projektet blir verklighet, räknar man med att kunna ta 
det i bruk någon gång kring år 2008. [Swepos], [SAAB]. 

3.4.1 Förslag på sensorer 

De sensorer som skulle kunna vara lämpliga att använda vid de första försöken av 
autonom landning med en liten obemannad farkost är till exempel GPSen G12 GPS 
board, som är av fabrikatet Ashtech, radarhöjdmätaren är en Miniature Radar 
Altimeter Mk.4 av märket Roke Manor Research och en vanlig videokamera. 
Naturligtvis finns det många likartade instrument som också skulle kunna användas 
vid de första försöken. 

GPSen och kameran kan man sedan använda till annat, medan radarhöjdmätaren än så 
länge endast är tänkt att användas vid själva landningen. Man kan tycka att det är 
onödigt att använda både GPS och höjdmätare, men GPSen ger inte tillräcklig 
noggrannhet i höjdled. Höjdmätaren klarar bara av att mäta höjder under 700 meter på 
ett tillfredsställande sätt och ger ingen information i sidled. 

3.4.1.1 Kamera 

Kameran som föreslås användas i en liten obemannad farkost är till att börja med en 
vanlig videokamera. Den skulle under vissa delar av ett flygpass kunna utgöra ett stöd 
för piloten som befinner sig på marken. 

3.4.1.2 GPS 

Som nämnts tidigare är en möjlig GPS i en obemannad farkost till att början med en 
G12 GPS board från Ashtech (Magellan). Den har låg vikt (80 gram) och en storlek 
om 120 x 65 x 40mm. Noggrannheten uppges till 90 cm i horisontalled och 1.6 meter 
i vertikalled. Detta är troligen dataupplösningen. Noggrannheten som kan förväntas är 
i storleksordingen 10 gånger ovan angivna data. GPSens maximal tillåtna fart är 512 
m/s och högsta höjd är 18.2 km. Övriga egenskaper för instrumentet är att den är 
anpassad för att användas inom flygteknik. [ashtech].  

3.4.1.3 Radarhöjdmätare 

Radarhöjdmätaren som föreslås är en Miniature Radar Altimeter Mk.4 (MRA Mk 4) 
från Roke Manor Research. Den väger 400 gram och är 150 x 80 x 54 mm i storlek. 
Mätområdet spänner sig från 1.5 meter till 700 meter. Noggrannhen i 
dataupplösningen uppges vara 12.5 cm i höjdled. Begränsningar för radarhöjdmätaren 
är att maximal horisontell fart för farkosten inte får överstiga 300 m/s. I övrigt är 
instrumentet designat speciellt för UAVer. Spänningsförsörjning sker genom antingen 
generator eller batteri. [radarhöjdmätare ]. 
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3.5 Koordinatsystem 

Det finns ett flertal koordinatsystem att tillgå. Det kan tyckas lämpligt att välja ett och 
använda det hela tiden. I verkligheten är det dock lättare att ha flera olika system att 
tillgå. Vid en del tillfällen är ett system att föredra, vid andra tillfällen passar ett annat 
bättre. Självklart måste man vara noga med att man vid beräkningar har allt uttryckt i 
rätt koordinatsystem. I en del fall, till exempel vid approximationer av vinklar, krävs 
att vissa koordinatsystem används. Flera system är svåra att bedöma avstånd i 
eftersom storheterna blir så svårhanterliga. 

Det viktiga är att hålla reda på vad man har i vilket koordinatsystem och hur de olika 
systemen är relaterade till varandra via vridningar och translationer. 

3.5.1 Val av koordinatsystem 

Det är främst fem olika koordinatsystem som är av intresse, WGS-84, RT90, BBB zyx -

systemet, 222 zyx -systemet och LLL zyx -systemet. Samtliga koordinatsystem är 

högerorienterade system. RT90, BBB zyx -systemets, 222 zyx -systemet och LLL zyx -
systemets koordinater mäts i meter, medan WGS-84 -systemet ges i grader. Hur de 
olika koordinatsystemen är placerade i förhållande till varandra framgår ur Figur 3.3, 
Figur 3.4 och Figur 3.5 nedan. 

 

Figur 3.3 Markfast referenssystem [Etkin] 

 

I Figur 3.3 ovan är bådeECF  och EF  jordfasta koordinatsystem och =),( µλ  (latitud, 

longitud). ECF , där EC står för ”earth-center”, är placerat med origo i jordens 
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mittpunkt och axlarna definierade efter en referenspunkt på ekvatorn och jordaxeln. 
Detta system är framför allt användbart när hänsyn till jordens rotation måste tas.  

I Figur 3.3 är EF  är placerat så att origo ligger på jordytan, men det kan också placeras 

på en sfär utanför jordytan. EE zO  är riktat in mot jordens mittpunkt. 

EEE yxO  är det lokala horisontala planet med EE xO  pekande norr ut och EE xO  
pekande öster ut. 

 

I vårt fall är LLL zyx -systemet ett EF -system med origo placerat i sättningspunkten. 

Även 222 zyx -systemet är ett EF -system, fast det har origo placerat i farkostens 

tyngdpunkt. Observera att 222 zyx -systemet inte är kroppsfast i farkosten. 
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Figur 3.4 Olika koordinatsystem i förhållande till varandra [SAAB] 
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I Figur 3.4 ovan är samtliga koordinatsystem rätvinkliga högersystem. −0X systemet 

är ett markrefererat koordinatsystem med origo bundet till farkosten.  

−0X axeln är horisontell och riktad åt norr. 

−2X  systemet erhålls genom en vridning av −0X systemet vinkel ψ kring 

−0Z axeln. −2X  systemet är detsamma som LLL zyx -systemet. 

−1X systemet fås genom att vrida −2X systemet vinkeln θ kring −2Y axeln. 

−X systemet är flygplansfast. Det erhålls genom vridning av −1X systemet vinkeln φ 

kring −1X axeln. 

 

 



 

- 27 - 

Autonom landning med UAV 

//E

//N

N

E

∆(fpl-landn)

landnr

fplr

2x

L
x

L
ψ

Ly

2y

 

Figur 3.5 Aktuella koordinatsystem för landningsbanan och UAVn 

 

3.5.1.1 RT90 eller WGS-84 

Både RT90 eller WGS-84 är markfasta koordinatsystem. RT90s x-axel är riktad rakt 
norrut, det vill säga är parallell med WGS-84s nordliga axel. Alla insignaler till 
farkosten som berör positioner anges i WGS-84. 

Det finns flera olika markfasta system, NE-system, som anges i grader eller radianer. 
Skillnaden mellan dessa är bland annat beroende av var origo för systemet ligger. Det 
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mest kända är det med nollmeridian i Greenwich. Här används WGS-84. WGS-84 
anges i grader. Vill man kan man transformera WGS-84 till Rikets koordinatsystem 
1990 (RT90) för att få positionerna i meter. RT90 är det referenssystem som utgör 
grunden för framställning av de allmänna svenska kartorna i Rikets kartprojektion. 
Det behövs ett samband mellan WGS-84 -systemet och rikets koordinatsystem. Det 
sambandet finns att få direkt från [lantmäteriet]. Har man det sambandet kan man 
även få ut BBB zyx -systemets och LLL zyx -systemets koordinater efter en del 
vridningar. 

3.5.1.2 BBB zyx -systemet, 222 zyx -systemet och LLL zyx -systemet 

BBB zyx -systemet är kroppsfast i farkosten, med origo i farkostens tyngdpunkt. Bx -

axeln pekar längs med flygkroppen och By -axeln är riktad parallellt med vingarna så 

att ett högerorienterat koordinatsystem bildas om Bz -axeln är riktad ut ur 
flygplanskroppens undersida.  

222 zyx -systemet har sitt origo kroppsfast i flygplanskroppens tyngdpunkt. 2x -axeln 

pekar mot sättningspunkten och 2y -axeln är riktad så att ett högersystem bildas då 

2z -axeln är riktad in mor jordytan. 

LLL zyx -systemet sitter fast i landningsbanan och Lx -axeln i riktning längs med 

banan (se Figur 3.6 nedan) och Ly -axeln vinkelrät mot banans riktning så att vi får ett 

högerorienterat koordinatsystem då Lz -axeln är riktad in mot jordytan.  

Sambandet mellan 222 zyx -systemet och LLL zyx -systemet ser ut som följer: 

LL lyxx ++= )sin()cos( 2222 ψψ     (3.1) 

)cos()sin( 2222 ψψ yxyL +−=     (3.2) 

I ekvationen ovan är 2ψ vinkeln mellan landningsbanans koordinatsystem och 

farkostens koordinatsystem. Ll  är avståndet från origo på landningsbanan till den 

plats längs Lx -axeln, som man vill att farkosten skall landa på. I  Figur 3.6 nedan 
visas aktuella avstånd och vinklar 
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Figur 3.6 Samband mellan farkostens koordinatsystem och landningsbanans koordinatsystem 

 

För att få landningsbanans position måste man uttrycka LLL zyx -systemet i RT90. 

Detta görs med hjälp av en vinkel Lψ  som går från x-axeln i RT90 till x-axeln i 

LLL zyx -systemet.  
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När man väl har gjort om koordinater till meter enligt formlerna (3.1) och (3.2) ovan 
återstår det att beräkna till exempel aktuellt avstånd och sidavvikelsen genom att 
subtrahera koordinaterna i x- respektive y-led uttryckt i LLL zyx -systemet. Man får då 

LxlandnfplL xxx )( −=∆      (3.3) 

och 

LylandnfplL yyy )( −=∆ .    (3.4) 

Höjden ges av skillnaden mellan z-komponenterna. Observera hur z-axeln är riktad, 
där av minustecknet i ekvation (3.5). 

Lzlandnfpl zzz )( −−=∆ .    (3.5) 

3.6 Tillgängliga signaler  

I det här avsnittet beskrivs några av de signaler som används vid simulering.  

Vanligtvis väger man samman och stämmer av TN-systemets signaler med signaler 
bland annat från GPSen. TN-systemet är som nämnts tidigare svårt att störa ut, men 
ger vid ökande flygsträckor en ökad felvisning. GPSen ger en mycket noggrann 
position, men störs lätt. 

3.6.1 Latitud och longitud 

Den aktuella latituden och longituden ges oftast i radianer eller grader. Här används 
WGS-84 som bas. Nackdelen med det systemet är att det är svårt att bedöma de 
relativt korta avstånd som används i landningsalgoritmen. Dessutom är det svårt att 
bedöma hur stor del av en grad/radian som motsvarar en viss sträcka. Därför kan man 
göra om latitud och longitud till andra lägeskoordinater, vanligtvis till RT90-systemet 
som nämnts tidigare. 

Ett möjligt tillvägagångssätt är att en godtycklig punkt iii ZYX ,,  i RT90, som mäts i 

meter, fås ur sambandet 

latitudRX Ji *=  

longitudlatitudRY Ji *)cos(*=  

nkthöjdsättpuZi −=  

Där JR  är jordens radie i meter och latitud  och longitud  är punktens latitud 

respektive longitud. Latitud och longitud måste mätas i radianer i ekvationerna ovan. 

3.6.2 Höjd 

Den aktuella höjden är normalt sett en sammanvägning av bland annat systemets 
tröghetsnavigator och GPS och den höjd man får vid mätning relativt lufttrycket. Vid 
landning anses dock inte den noggrannheten tillräcklig. Därför kompletteras 
höjdmätningen med en signal från en radarhöjdmätare. Hänsyn måste dock tas till 
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radarhöjdmätarens arbetsområde. Observera att innan jämförelse mellan GPS-höjd 
och radarhöjdmätarens höjd kan ske, måste GPS-höjden räknas om till höjd över 
marken istället för höjd relativt geoiden. 

3.6.3 Position 

Man måste veta var farkosten befinner sig i förhållande till landningsplatsen, det vill 
säga man måste man ha tillgång till förhållandet mellan flygplanets 
koordinatsystem, 222 zyx -systemet, och landningsbanans koordinatsystem, LLL zyx -

systemet. Hur dessa koordinatsystem definieras framgår i kapitel 3.5.1.2 BBB zyx -

systemet, 222 zyx -systemet och LLL zyx -systemet. 

3.7  Definitioner 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur variabler definieras. Det framgår bland annat hur 
definitionsområden och begränsningar ser ut för olika parametrar. 

3.7.1 Banvinkeln 

Banvinkeln, γ (gamma), är den vinkel som talar om hur brant flygplanet sjunker eller 
stiger. Vinkeln är definierad mellan [-π/2, π/2]. I Figur 3.7 nedan visas hur banvinkeln 
och anfallsvinkeln (se kapitel  3.7.2 Anfallsvinkel) är definierade. Figuren visar hur 
det ser ut då det är vindstilla och rollvinkeln är noll. 

//N

Horisontalplan

v
α

γ

θ

flygplansaxel Bx( -axel)

 

Figur 3.7 Banvinkel och anfallsvinkel då rollvinkeln är noll 

 

I Figur 3.7 ovan är α anfallsvinkeln, γ är banvinkeln, θ (theta) är summan av dessa. v 
pekar i farkostens rörelseriktning.  

Vid inflygning strävar man efter att ha en banvinkel som är ungefär 3−  grader. När 
man närmar sig landningsbanan vill man att flygplanet planar ut. Det är viktigt att 
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farkosten inte planar ut för tidigt, eftersom det då uppstår ett krav på längre 
landningsbana. 

Vid landning kan en lämplig begränsning av banvinkeln vara [-10, 10] grader. Detta 
för att undvika branta stigningar och kraftiga dykningar. Man måste kunna gå 
betydligt brantare än 3−  grader för att kunna nå den önskade inflygningsvinkeln om 
man befinner sig för högt upp, se Figur 4.11. En annan viktig sak att ta hänsyn till vid 
bestämning av rimlig maximal banvinkel för mindre obemannade farkoster är 
konstruktionen av skrovet. Även höjden är avgörande för vilken maximal banvinkel 
som är aktuell. Lägre höjd, ger minskad maximal banvinkel. [SAAB]. 

För en farkost i aktuell storleksordning, räknar man med att börja inflygningen (plané) 
vid en höjd på cirka ett hundra meter. Det gör att man bör ha ett avstånd på knappt två 
tusen meter för att få en banvinkel på tre grader. 

3.7.2 Anfallsvinkel 

Anfallsvinkeln, α (alfa), är den vinkeln som talar om hur mycket nosen reser sig i 
förhållande till fartvektorn. Observera skillnaden mellan banvinkeln och 
anfallsvinkeln. Lämplig begränsning för en obemannad farkost kan vara att tillåta en 
anfallsvinkel mellan [-5, 15] grader.  Ur Figur 3.7 framgår hur vinkeln definieras. 
[SAAB]. 

3.7.3 Hastigheten 

Farkosten har en marschfart, v, på cirka 250 km/h. Vid landning har man önskemål 
om att farten vid sättning ska som högst ligga runt 100 km/h. Egentligen vill man ha 
ännu lägre hastighet, gärna ner mot 50 km/h, men det gör farkosten extremt känslig 
för turbulens och vind. Dessutom måste hastigheten vara tillräckligt hög för att bära 
farkosten. Efter landning gäller det att bromsa snabbt, men samtidigt behålla rätt kurs. 
Om man bromsar för kraftigt, är risken stor att farkosten blir instabil. [SAAB]. 

3.7.4 Landningsbanan 

Man vill att farkosten ska klara av att landa på en landningsbana som är av storleken 
åttahundra meter lång. Rullsträckan på marken vill man begränsa till maximalt 
tvåhundra meter. Helst vill man att den ska stanna kring etthundra meter. [SAAB]. 
Man anger landningsbanans position och riktning utgående från N-axeln. 

3.7.5 Rollvinkeln 

Rollvinkeln,  φ (phi), är den vinkeln som beskriver hur mycket farkosten lutar i sidled, 
se Figur 3.8 nedan. I figuren pekar Bx -axeln ut ur pappret. 
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Figur 3.8 Rollvinkel  

 

Rollvinkeln definieras mellan [-π, π] radianer. Man använder rollvinkeln för att styra 
farkosten i sidled. Är vinkeln positiv, styr farkosten åt höger. Man strävar efter en 
rollvinkel som går mot noll då man närmar sig landningsbanan. [SAAB]. 

En rimlig begränsning vid inflygning är att anta att )(φabs  ska vara mindre 60 grader. 
Det härstammar från farkoster med pilot. Detta kan tyckas märkligt att använda för en 
obemannad farkost, men det finns ingen anledning att ha större rollvinklar och 
därmed snabbare svängningar i horisontalplanet, eftersom farkost i den här 
storleksordningen främst är avsedda för kortare spaningsuppdrag.  

Vid landning är det dessutom lämpligt att inte ha större rollvinkel än 30 grader. Detta 
för att undvika allt för kraftiga och tvära svängar. 

3.7.6 Kursvinkel 

Kursvinkeln, ψ (psi), är den vinkeln som beskriver hur farkosten är riktat i 
horisontalled. I Figur 3.9 nedan visas hur vinkeln är definierad. 
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Figur 3.9 Kursvinkel 

 

Vinkeln definieras mellan [0, 2π] radianer. Genom att styra rollvinkeln kan man få 
rätt kursvinkel. 

3.7.7 Fartvektor riktning 

Fartvektorriktningen, χ (chi), är en markrefererad vinkel som pekar i farkostens 
flygriktning. Observera att detta inte behöver vara i flygplansnosens riktning. 
Definitionsområdet för χ  är [0, 2π]. Vinkeln är inte relaterad till något speciellt 
koordinatsystem i flygplanet.  

3.7.8 Avstånd 

Flera olika avstånd behövs, till exempel vid beräkningar av olika vinklar och för att få 
fram aktuella positioner i lämpliga koordinatsystem. Dessutom behövs farkostens 
aktuella höjd och dess önskade höjd. Hur dessa avstånd beräknas framgår ur kapitel 
4.4.1.2 Avståndsberäkningar.  

3.8 Övriga hänsyn 

Vid sättning behöver farkosten inte hålla samma riktning som landningsbanan. 
Farkostens riktning kan skilja sig lite grann från landningsbanansriktning. Det kan 
tyckas märkligt, men farkosten svänger upp väldigt lätt i landningsbanans riktning av 
sig själv. [SAAB]. 
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3.9 Förenklingar och antaganden 

Det krävs att man gör en avvägning av hur känsligt systemet kan vara, utan att 
inverkan av turbulens och andra störningar blir oacceptabelt stort. Eftersom farkosten 
är obemannad, kan man med avseende på komfort acceptera en ryckigare flygning, 
snabbare girar och brantare inflygning än vid ett bemannat flygplan.  

Under hela arbetet förutsätts att ideala förhållanden råder om inget annat anges. 
Många steg måste även göras då hänsyn till först vind och senare även turbulens tas. 

Landningsstället är nerfällt under hela flygningen, så ingen hänsyn till de fenomen 
som kan uppstå då detta fälls ut, behöver tas. 
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4 Landningsberäkningar 

4.1 Brytpunktsnavigering 

Till hjälp att ta ut rätt riktning vid autonom landning kan man använda ett 
brytpunktsnavigeringssystem. Tanken är att ett brytpunktssystem ska ge information 
om till exempel vilken banvinkel, hastighet och kursvinkel farkosten måste hålla för 
att nå den önskade punkten beräknat utifrån den punkten som farkosten befinner sig i.  

Lämpligt är att placera en eller ett par brytpunkter på landningsbanan. Dessutom 
behövs det ett par brytpunkter innan inflygningsfasen. Detta gör att när farkosten ska 
påbörja inflygningen till landningsbanan kommer den att befinna sig ungefär i 
landningsbanans förlängning, det vill säga där den bör vara för att landningen ska bli 
lyckad.   

4.1.1 Exempel på ett förenklat brytpunktsnavigeringssystem 

I de flesta flygfarkoster finns något slags brytpunktsnavigeringssystem. Därifrån kan 
man få till exempel vilken rollvinkel, hastighet och banvinkel man ska styra mot för 
att nå önskad brytpunkt. En förenklad navigering kan vara att man inte tar hänsyn till 
någon sidvind. Viktigt att notera då är att farkosten driver i sidled om det råder 
sidvind vid användandet av ett sådant system. Därför kan man då inte bygga hela 
landningsfunktionen på en sådan brytpunktsnavigering. Farkosten tar sig visserligen 
alltid till den önskade punkten, men på grund av vinden kan man inte kontrollera från 
vilket håll den når punkten. Fördelen är dock att nosen alltid ska peka mot punkten 
den ska till. I Figur 4.1 nedan visas förenklat hur farkosten flyger med ett 
navigeringssystem då inte hänsyn till vinden tas. 
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Figur 4.1 Brytpunktsnavigering 

 

Vid användning av brytpunktsnavigeringssystemet, bestämmer man i förväg vilka 
brytpunkter som ska passeras och vilka egenskaper varje brytpunkt ska ha. Denna 
information lagras sedan i en tabell. När man passerar en brytpunkt, räknas tabellen 
upp och man får en ny brytpunkt att flyga emot. 

4.2 Indelning i faser 

Problemet med att landa autonomt kan delas upp i följande fyra mindre delproblem, 
se Figur 4.2: 

Fas 1 Att ta sig till inflygningspunkten med en hyfsad kurs mot landningsbanan. 
Inflygningspunkten är den punkt från vilken man sedan börjar 
nedstigningen mot landningsbanan/plané. 

Fas 2 Hålla rätt kurs mot landningsbanan. Man ska hamna längs med banan med 
en banvinkel på ungefär –3 grader. Dessutom ska positionerna i sidled vara 
korrekta. 

Fas 3 Låta farkosten plana ut då farkosten närmar sig isättningspunkten. Samtidigt 
ska hastigheten och positionen i sidled ha de önskade värdena. 
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Fas 4 Farkosten har landat. Här gäller det att sänka hastigheten så snabbt som 
möjligt, under förutsättning att farkosten fortfarande är stabil i sidled. 
Observera att den kommenderade banvinkeln fortfarande måste vara 
negativ för att undvika att farkosten lyfter igen. 

 

L a n d n in gs -
b a n a

F a s  1 F a s  2 Fa s  3 F a s  4

γ

 

Figur 4.2 Indelning av uppgiften i mindre delproblem 

 

4.2.1 Fas 1 

Fas 1 löses genom att använda brytpunktsnavigering. Man anger då var 
inflygningspunktens koordinater ska ligga. Farkosten styr då dit. Syftet med denna fas 
är att se till att farkosten har korrekt höjd och en acceptabel riktning mot 
landningsbanan när farkosten når inflygningspunkten. När farkosten väl är vid 
inflygningspunkten, aktiveras inflygningsmoden och fas 2 kan börja. 

4.2.2 Fas 2 

När farkosten befinner sig vid inflygningspunkten och har en acceptabel kurs mot 
landningsbanan, tar fas 2 över. Här strävar man efter att få banvinklen till cirka 3−  
grader. Viktigast i denna fas är dock att hålla en kurs mot landningsbanan som gör att 
man kommer in längs med banans riktning och rakt över den. Dessutom anpassas 
farten till den önskade. 

4.2.3 Fas 3 

Det viktigaste i denna del av inflygningen är att när farkosten når en viss höjd, i 
storleksordning 3 meter, låter man banvinkeln plana ut till 1−  grad. Detta görs för att 
farkosten ska göra en mjuk landning och minska krafterna på landningsstället. Detta 
leder till att sättningspunkten kommer att skilja sig från landningspunkten med cirka 
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hundra meter, se kapitel 5.2 Indata till simuleringar . Samtidigt minskar man farten 
så att den vid landningspunkten är cirka hundra kilometer per timme. Kursen mot 
landningsbanan ska bibehållas från fas 2. Väljer man att inte plana ut till 1−  grad, det 
vill säga farkostens banvinkel strävar fortsatt mot 3−  grader, blir fas 3 identisk med 
fas 2. När farkosten närmar sig marken, förändras dess egenskaper på grund av 
markeffekten. När detta inträffar beror av farkostens egenskaper.  

4.2.4 Fas 4 

Så fort farkosten tagit mark, minskar man hastigheten till dess farkosten står stilla. 
Observera att vid kraftig bromsning får man lätt en instabil farkost. Samtidigt måste 
man kontrollera att farkosten befinner sig på landningsbanan med en fartvektor som 
pekar i landningsbanansriktning. Kommenderad banvinkeln från 
styrdataberäkningsblocket kan ökas ytterligare, men måste förbli under noll grader, 
annars kan farkosten lyfta igen. Definitionsmässigt är banvinkeln noll grader på 
marken. Maximal tillåten rullsträcka är av storleksordning 200 meter. 

4.3 Inför simuleringarna 

Till att börja med behöver man ta fram lämpliga referensbanor för hur farkosten ska 
flyga till landningsbanan och landa på den i rätt riktning med utgångspunkt från 
farkostens befintliga position. Dessa referensbanor vill man senare följa genom att 
ändra rollvinkel, hastighet respektive banvinkel. Hur referenssignalerna tas fram finns 
förklarat i kapitel 4.4 Uppdragsbanor och börvärden. Valet av koordinatsystem är 
också av intresse. Lämpliga koordinatsystem finns beskrivet i kapitel 3.5 
Koordinatsystem. Även kapitel 1.4 Systemets uppbyggnad är av intresse. 

4.4 Uppdragsbanor och börvärden 

Börvärden är de värden som farkosten bör hålla för att nå de önskade värdena på 
hastighet, banvinkel och kursvinkel. Hur börvärdena och uppdragsbanor 
(referensbanor) är framtagna framgår nedan. 
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4.4.1 Uppdragsbanor 

4.4.1.1 Önskad inflygningsbana 

 

N

dE

dN

Önskad 
inflygningsbana

Sättpunkt

E

Lx

2x

2y

Ly

2χ

Lψ

 

Figur 4.3 Önskad inflygningsbana sett ovanifrån 
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I Figur 4.3 är dN avståndet mellan flygplanet och landningsbanan i N-led och dE 
motsvarande avstånd i E-led. Eftersom både landningspunkten och flygplanspunkten 
befinner sig i samma koordinatsystem, så är det bara de absoluta avstånden som är 
intressanta. Lψ är som vanligt landningsbanans riktning relativt norr. Man strävar 

efter att farkostens 2x -axel och dess kursvinkelBχ  ska sammanfalla med varandra 
vid landning. 

landningsbana

sättningspunkt

horisontalplan

h

Start glidbana

v

 

Figur 4.4 Önskad inflygningsbana sett från sidan  

 

Figur 4.4 ovan visar inflygningsbanan sett från sidan. Befinner sig farkosten på högre 
höjd än önskade glidbanans höjd, måste farkosten sjunka snabbare till dess den nått 
önskad bana, se den övre streckade linjen i figuren. Är farkostens aktuella position 
lägre än glidbanan, fortsätter farkosten utan att sjunka till dess inflygningsbanan nås, 
den lägre streckade linjen i figuren. 

4.4.1.2 Avståndsberäkningar 

I texten nedan beskrivs hur avstånden som visas i Figur 4.5 och Figur 4.6 tas fram. 
Givet från början är farkostens och landningsbanans positioner uttryckt i RT90 och 
landningsbanans riktning, Lψ , i radianer.  
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Figur 4.5 Avstånd mellan landningsbanan och farkosten i markfasta systemet 

 

Figur 4.6 är en uppförstorad och tydliggjord del av Figur 4.5. 
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Figur 4.6 Avståndsbeteckningar 
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Först fås dN  och dE  som farkostens position minus landningspunktens position, det 
vill säga  

 landnfpl xxdN −=         (4.1) 

och  

 landnfpl yydE −= .       (4.2) 

Punkten Ey  fås då som (observera att Lψ = 0 ger multiplikation med 0, vilket 
åtgärdas genom att multiplicera med ett stort tal istället) 

 )tan(* LE dNy ψ= .        (4.3) 

Vidare fås med (4.1)- (4.3) 

  )tan(* LEE dNdEydEy ψ−=−=∆      (4.4) 

och (observera att Lψ = 90 ger division med 0, vilket undviks genom att dividera med 
ett litet tal istället) 

 
)cos( L

x

dN
r

ψ
= .        (4.5) 

Detta leder i sin tur med (4.4) till att  

 )sin(*))tan(*()sin(* LLLEL dNdEyx ψψψ −=∆=∆    (4.6) 

och 

 )cos(*))tan(*()cos(* LLLEL dNdEyy ψψψ −=∆=∆ .  (4.7) 

Dessutom fås ax  och ay  genom koordinattransformering från NE-systemet till LL yx -

systemet, det vill säga 

 )sin(*)cos(* LLa dEdNx ψψ +=      (4.8) 

och 

 )cos(*)sin(* LLa dEdNy ψψ +−=      (4.9) 

När farkosten närmar sig landningsbanan ska värdena i (4.8) och (4.9) närma sig 0, så 
att farkostens position ska sammanfalla med landningsbanans position. 

4.4.2 Börvärden 

Ett sätt att få fram börvärden, är att titta på en bestämd sträcka, säg tvåhundra meter, 
framför farkosten. Det man sedan gör är att prediktera var man kommer att befinna 
sig om man fortsätter i samma riktning som nu. Sedan räknar man utifrån det fram hur 
man ska kommendera för att komma till den punkt man önskar.  

När man tittar på börvärdesberäkning ovanifrån, är det främst rätt färdvinkel man är 
intresserad av att ta fram. Det avstånd som behöver beräknas är d, se Figur 4.7 nedan.  
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Figur 4.7 Börvärdesberäkning sett ovanifrån 

 

Ur Figur 4.7 ovan och ur Figur 4.6 framgår att d och Ly∆  är identiska. 

Främst vill man finna vilken banvinkel man bör styra efter för att nå rätt 
sättningspunkt. I Figur 4.8 visas vilka avstånd och parametrar som är aktuella. 

−3=γ

landningsbana

h 200 meter

γd

 

Figur 4.8 Börvärdesberäkning sett från sidan 

 

4.4.2.1 Börvärden hos hastigheten 

När man beräknar hastighetens börvärde måste man ta hänsyn till lastfaktorn i z-led 
hos farkosten, farkostens resulterande hastighet och anfallsvinkeln. Eftersom 
signalerna reagerar olika snabbt krävs fördröjningsfilter på accelerationen och 
resulterande hastigheten. Detta för att få de olika värdena att höra ihop med samma 
tidpunkt. Hastigheten räknar man så småningom om till ett önskat pådrag av 
dragkraften. [SAAB]. 
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4.4.2.2 Börvärden hos banvinkeln 

För att få fram börvärdet för banvinkeln, beräknas vilken höjd flygplanet borde 
befinna sig på om man tar hänsyn till avståndet fram till landningspunkten. Befinner 
sig farkosten sig på högre höjd än den bör göra, måste man låta farkosten sjunka 
snabbare än den önskade banvinkeln. Ett sätt att göra det på, är genom att låta det 
önskade värdet på banvinkeln vara  

Önskad banvinkel = aktuella banvinkeln  - (aktuell höjd - önskad höjd)/10. 

Samtidigt bör vinkeln begränsas så att den ligger i intervallet )0,10[−  grader. Detta 
sätt ger kontinuerliga ändringar i önskad banvinkel. 

Andra alternativ är att låta önskade banvinkeln vara dubbla aktuella vinkeln. Detta 
låter drastiskt, men konsekvenserna blir inte så stora eftersom man ligger rätt nära 
referensbanan redan från början. Ett annat alternativ är att minska banvinkeln med en 
konstant storlek tills man nått den önskade höjden. Resultatet blir ungefär det samma. 
Befinner farkosten sig långt över den önskade höjden, tar det längre tid med den sista 
metoden, medan det går snabbare om man befinner sig nära över den önskade höjden. 
Se Figur 4.8. Nackdelen med de två sistnämna sätten är att det lätt blir stora steg i 
önskad banvinkel. 

Om farkosten befinner sig på lägre höjd än inflygningspunktens höjd, men har ett 
avstånd till landningspunkten som gör att farkosten inte passerat inflygningsbanan, 
ska farkosten inte behöva stiga upp till inflygningspunkten först, utan kunna ansluta 
sig till inflygningsbanan senare. Lämpligt är att sätta banvinkeln till noll och bara 
styras till rätt kurs med hjälp av rollvinkeln, till dess att den obemannade farkosten 
når inflygningsbanan. Observera att detta inte får vara möjligt allt för nära marken. 

4.4.2.3 Börvärden hos kursvinkeln 

Viktigt att observera här är att vid landning ska farkostens Bx -axel vara riktad i 

negativ riktning gentemot landningsbanans Lx -axel enligt definition av 

koordinatsystemen. Detta leder till att om farkosten befinner sig rakt över Lx -axeln 
och flyger parallellt med landningsbanan, ska farkostens färdvinkel vara 180 grader 
mer än landningsbanans riktning. Se Figur 4.9. 
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Figur 4.9 Beräkning av börvärden för kursvinkeln 
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Ur Figur 4.9 framgår att önskat börvärde, Bψ  vid landning är  

vB ψψ += 180  

där  

)arctan(
dx

dy
v =ψ .  

dx är skillnaden mellan flygplanets och landningsbanans x-koordinat i RT90-systemet 
och dy är motsvarande avstånd för flygplanet och landningsbanan i y-led i RT90-
systemet. Som framgår ur Figur 4.9 vill man att fartvektorn ska vara riktad mot 
landningspunkten och helst sammanfalla med Bx -axel. 

Det finns inget generellt samband mellan Lψ  och Bψ , men vid landning vill man att  

180+= LB ψψ , 

det vill säga 

vL ψψ = . 

4.4.3 Eftersträvan 

Det gäller att få det aktuella mätvärdet att bli detsamma som det önskade värdet. I 
många fall räcker det med att ta någon form av differens mellan värdena och addera 
eller subtrahera från det aktuella värdet. Blir det resultatet inte tillfredsställande, får 
man använda någon form av lågpassfilter eller PID-regulator. Som tumregel för PID-
regulatorn används att om man har ett beroende av andra derivatan, krävs att även D-
delen är med i regulatorn. D-delen motverkar svängiga insvängningsförlopp. I-delen 
medför i regel att konstanta störningar regleras ut. 

Om farkosten befinner sig på lägre höjd än inflygningspunktens höjd, men har ett 
avstånd till landningspunkten som gör att farkosten inte passerat inflygningsbanan, 
ska farkosten inte behöva stiga upp till inflygningspunkten först, utan kunna ansluta 
sig till inflygningsbanan senare, se Figur 4.10 nedan. Observera att detta inte får vara 
möjligt nära marken. 
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Figur 4.10 Att nå inflygningsbanan om man befinner sig lägre än man bör göra 

 

Om farkosten befinner sig på högre höjd än den bör göra och avståndet till 
landningspunkten är tillräckligt stort för att farkosten ska kunna nå landningspunkten 
utan risker, kan man minska banvinkeln till mindre än 3−  grader. Samtidigt måste 
man begränsa banvinkeln så att orimliga vinklar undviks. Hur detta kan se ut framgår 
ur Figur 4.11 nedan. 

landningsbana

sättningspunkt

horisontalplan

h

Start glidbana

v

höjdfel

 

Figur 4.11 Att nå inflygningsbanan om man befinner sig högre än man bör göra 

 

Lite speciellt blir det i fallet med rollvinkeln. Man ställer krav på en önskad 
kursvinkel, men vill kommendera ut en rollvinkel. Denna rollvinkel skall leda till att 
kursvinkeln blir som man tänkt sig. 
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En möjlighet är att använda skillnaden mellan önskad kursvinkel och aktuell 
kursvinkel. Då låter man en differens mellan kursvinklarna motsvara en viss 
rollvinkel. Hur sambandet mellan differensen och rollvinkeln kan se ut visas i Figur 
4.12 nedan. 

 

Figur 4.12 Samband mellan differensen i kursvinkeln och kommenderad rollvinkel 

 

4.5 Vindkompenserare 

Fram tills nu har hela systemet betraktats utan hänsyn till vindens påverkan. Vid 
kraftig sidvind kommer man att landa bredvid landningsbanan i stället om ingen 
hänsyn till vinden tas. Med en farkost i denna storleksordning ska landning i medvind 
undvikas. 

Det finns två möjliga vägar att gå. Alternativ (1) är att beräkna vinden och sedan 
addera/subtrahera vinden i rätt riktning. Alternativ (2) är att strunta i vindens exakta 
storlek och riktning och istället se hur farkosten flyger med vindberoende i 
förhållande till hur man vill att hastigheten skall vara. 

Båda alternativen kräver kunskap om farkostens börvärden. Börvärden är som tidigare 
nämnts, de värden olika signaler hos farkosten bör ha för att nå det önskade värdet på 
olika parametrar. Till exempel kan farkosten som tidigare nämnts behöva hålla en 
brantare banvinkel nedåt för att nå det önskade banvinkelvärdet 3−  grader. 
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Börvärdena bygger på både befintliga värden och önskade värden. Med hjälp av 
börvärdena kan man sedan prediktera kommande värden. 

4.5.1 Alternativ 1: Beräkning av vind 

Ett möjligt alternativ är att beräkna vindhastigheten i luften och sedan direkt 
kompensera farkostens hastighet genom att subtrahera respektive addera en faktor av 
vinden direkt på UAVns hastighet. 

Sedan kommer problemet med att kompensera farkostens hastighet. Om vinden har en 
viss storlek riktad rakt i farkostens riktning, ska man då minska farkostens hastighet 
med exakt samma hastighet, eller behöver man skala vindstorleken med en lämplig 
faktor till följd av till exempel luftmotstånd, innan man adderar respektive subtraherar 
hastigheten till farkostens hastighet. Problemet är hur en sådan faktor skulle se ut. Ett 
alternativ är att mäta och kompensera för vinden i den riktning farkosten rör sig i, 
vilket oftast inte är det samma som i farkostens Bx -riktning, se kapitel 4.5.2 
Alternativ 2: Beräkning av farkostens hastighet utgående ifrån fartvektorn. 
[SAAB]. 

Vinden beräknas med hjälp av farkostens hastighet mätt i luften, farkostens hastighet 
mätt relativt marken (en sammanvägning av GPS-signaler och signaler från TN-
systemet), accelerationer i olika riktningar, rollvinkel, tippvinkel, kursvinkel samt 
hastighetens belopp. Dessutom behöver man det dynamiska trycket för aktuell 
flyghöjd [Karling ] och ett antal konstanter. 

Vinden kan delas upp i tre delar, en i farkostens riktning (x-led), den andra vinkelrät 
mot farkostens riktning (y-led) och den sista lodrätt (z-led). Vid beräkningar av 
kursvinkel och rollvinkel kompenseras sedan för den vinkelräta vinden och i samband 
med hastighetsberäkningar den vind som blåser i farkostens riktning. Den lodräta 
vindkomponenten kan tas i beaktning samtidigt som turbulens. 

4.5.2 Alternativ 2: Beräkning av farkostens hastighet utgående ifrån 
fartvektorn 

Ett annat alternativ för att beräkna den hastighet farkosten måste hålla för att nå 
landningsbanan på ett lämpligt sätt, är genom att använda sig av fartvektorn och 
bortse från den exakta vind som påverkar farkosten. Fartvektorn är en vektor som 
pekar i den riktning som farkosten rör sig i. Som nämnts behöver farkostens 
rörelseriktning inte vara i farkostens x-axels riktning. Tvärtom pekar fartvektorn och 
flygplanets nos oftast i olika riktning. Detta är ingen fara vid själva landningen heller. 
Farkosten kan troligen landa med en vinkel på ett par grader mellan fartvektorn och 
farkostens x-axel utan problem. Det viktiga är att rätt hjul tar i först, så att farkosten 
vrids upp i rätt riktning, det vill säga i landningsbanans riktning, direkt efter 
sättningen. [SAAB]. 

För att beräkna den hastighet farkosten kräver, behöver man känna till 
landningspunkten (sättningspunkten), farkostens aktuella position, landningsbanans 
riktning samt farkostens fartvektor. Dessutom krävs det en del tidskonstanter till olika 
fördröjningsfilter för att få de olika storheterna vid lämpliga tidpunkter. Detta 
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eftersom signalerna reagerar olika snabbt vid en ändring av dem. Ett alternativ är att 
utgå från 39:ans tidskonstanter och sedan anpassa dem till aktuell UAV genom test. 
Vid användning av detta sätt behöver man inte veta vindens belopp och riktning. 
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5 Simulering och simuleringsresultat 
Hela systemet är uppbyggt i Systembuild. SystemBuild är en interaktiv meny-styrd 
grafisk miljö som tillåter att man bygger systemmodeller i blockdiagram form. 
[SystemBuild]. 

All uppbyggnad av kod och alla simuleringar utförs till en början i Systembuild vid en 
vanlig arbetsstation. Senare ska allt kompileras om till en ARES modell och testas vid 
arbetsstationen innan simulering i större simulatorer i realtid kan genomföras. 

I examensarbetet har endast simuleringar i Systembuild genomförts. Vad som krävs 
som indata till simuleringarna, simuleringsresultat och hur de ska tolkas beskrivs 
nedan. 

5.1 Reglerloop 
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Figur 5.1 Styrdataberäkningar 

 

I Figur 5.1 ovan visas hur reglerloopen för systemet ser ut principiellt. Hela blocket 
styrdataberäkningar är samma som finns i Figur 1.2, men beskrivs här utförligare. 
Brytpunktsblocket beräknar var under landningens olika faser farkosten befinner sig. 
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Beroende på var farkosten är, så blir refγ olika. Befinner man sig exempelvis vid 

nedstigning/(plané) (Fas 2) ska 3−=refγ  grader. ik  är olika tidskonstanter för att 

jämföra signaler tagna vid samma tidpunkt. De kommenderade signalerna skickas 
vidare till Control System och därifrån går signaler till styrytorna. 

5.2 Indata till simuleringar 

Innan en simulering kan påbörjas, måste flera parametrar sättas. De parametrar som är 
av intresse för simuleringen visas nedan. 

 

• Landningsbanans position i N-, E- och z-led 

• Farkostens startposition i N-, E- och z-led 

• Landningsbanans riktning 

• Önskad höjd för nedstignings start 

  

Om allt fungerat enligt brytpunktsnavigeringen ska farkosten befinna sig relativt nära 
inflygningslinjen.  

Dessutom kan man bestämma om farkosten ska plana ut när den närmar sig marken 
eller om nedstigningen ska fortsätta vara 3−  grader. Om farkosten planar ut, förlängs 
inflygningssträckan. Skillnaden uppkommer då man ändrar banvinkeln från 3−  
grader till 1−  grad när farkosten befinner sig ungefär 3 meter över landningsbanans 
position i −z led istället för att fortsätta att sjunka med samma vinkel som innan. 
Skillnaden i avståndet till landningspunkten för de olika vinklarna, r∆ , blir då: 

 

115
)180/*3tan(

3

)180/tan(

3 ≈−=∆
ππ

r meter 

 

Det vill säga att om farkosten planar ut nära marken förlängs landningssträckan med 
cirka 115 meter om man skulle hålla hastigheten oförändrad runt 40 m/s i båda fallen. 

5.3 Simuleringsresultat 

Nedan beskrivs och visas de resultat som fås vid lämpligt satta parametrar enligt 
kapitel 5.2 Indata till simuleringar. De variabler som åskådliggörs i plottarna visas i 
tabell 1. Variabler som visas i kommande plottar. 
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 Variabel Definition 

 x-axeln (s) Tiden. 

1 Aktuell höjd (m) Farkosten befintliga höjd. 

2 Önskad höjd (m) Den höjd farkosten förväntas ha enligt 
brytpunktsbanan. 

3 dz (m) Visar önskad höjd – aktuell höjd 

4 sidfel (m) Totalt fel i sidled, det vill säga 
avståndet abs(d) i Figur 4.7. 

5 Avstånd (m) Visar avståndet från farkostens 
position till landningspunkten 

6 Banvinkel (grader) Aktuell banvinkel för farkosten. 

7 Kommenderad banvinkel (grader) Visar den banvinkeln som 
styrdataberäkning räknar ut i Figur 1.2. 

8 Gammadiff (grader) Visar kommenderad banvinkel – 
aktuell banvinkel. 

9 Brytpunkts index Talar om vilken brytpunkt man flyger 
mot. 

10 Aktuell kursvinkel (grader) Farkostens aktuella kursvinkel. Vid 
landning vill man att den ska vara 
landningsbanans riktning plus 180 
grader. 

11 Aktuell rollvinkel (grader) Farkostens aktuella rollvinkel. 

12 Kommenderad rollvinkel (grader) Visar den rollvinkel som 
styrdataberäkning räknar ut i Figur 1.2. 

13 Rolldiff (grader) Visar kommenderad rollvinkel – 
aktuell rollvinkel. 

14 Hastighet (m/s) Farkostens aktuella hastighet. 

15 Hprick (m/s) Farkostens aktuella hastighet i z-led. 

16 Q (grader/s) Tippvinkel hastighet. 

17 Nz Lastfaktor i z-led för farkosten. 

18 Brytpunkts index Se signal 9. 

 

Tabell 1: Variabler som visas i kommande plottar. 
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De parametrar som är av intresse för simuleringen visas i tabell 2. Parametrar inför 
simulering 1 nedan. Se även kapitel 5.2 Indata till simuleringar . 

5.3.1 Simulering 1 

Landningsbanans 
riktning (grader) 

30   

Landningsbanans 
sättningspunkt (m) 

100 100 100 

Farkostens 
startposition (m) 

3500 2150 250 

Höjd för påbörjan av 
plané (m) 

 100    

Plana ut nära marken Ja   

 

Tabell 2. Parametrar inför simulering 1. 
 

I samtliga simuleringar uttrycks landningsbanans sättningspunkt och farkostens 
startposition i meter i ett godtyckligt koordinatsystem (x,y,z). 

Flygplansposition och landningsbanans position är omräknade till meter för att lättare 
åskådliggöra kommande plottar. Eventuell skillnad vid landningsbanans och 
farkostens position i plottarna gentemot det givna tabellvärdet beror på avrundningar i 
omräkning mellan de olika koordinatsystemen. Flygplanspositionen anges som 
avstånd till landningspunkten i N-, E- och z-led. Detta för att få ett åskådligare 
resultat. Avståndet mellan farkosten och landningsbanan är omkring 4000 vid 
simuleringens start. 

Resultatet av simulering 1 visas i Figur 5.2 och Figur 5.3. 
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Figur 5.2 Aktuella plottar för simulering 1, landningsbanans riktning 30 grader och planar ut 
vid marken 
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Figur 5.3 Aktuella plottar för tabell 1 fortsättnin g 

 

Ur figuren ovan framgår att den aktuella höjden följer den önskade höjden bra. Vid 
tvära ändringar som till exempel infaller vid tidpunkt runt 60 och 100 är 
tidsfördröjningen innan önskad höjd och aktuell höjd sammanfaller acceptabel. De 
små skiftningarna som uppkommer exempelvis i tippvinkelhastigheten härstammar 
från dessa tvära ändringar. Ändringarna uppstår då man byter brytpunkt att flyga mot, 
se variabel 18 i Figur 5.3. 
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Eftersom man valt att plana ut nära marken, kommer, som nämnts tidigare, 
isättningspunkten att förskjutas drygt 100 meter. Inga slängiga och ryckiga rörelser 
som inte kan förklaras uppträder i plottarna. De kraftiga ändringarna av rollvinkel och 
kursvinkel i början av simuleringen uppkommer eftersom farkosten håller kurs norrut 
då inflygning för landningen ska påbörjas. 

5.3.2 Simulering 2 

Nästa simulering skiljer sig endast med att man inte planar ut nära marken. I övrigt är 
alla parametrar lika. 

 

Landningsbanans 
riktning (grader) 

30   

Höjd för 
nedstignings start 

100   

Plana ut nära 
marken 

Nej   

 
Tabell 3. Parametrar inför simulering 2. 
 

Resultatet av simuleringen visas i Figur 5.4 och Figur 5.5 nedan. 
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Figur 5.4 Aktuella plottar till simulering 2, landn ingsbanas riktning 30 grader och ingen 
utplaning vid marken 

 



 

- 63 - 

Autonom landning med UAV 

10

11

12

13

14

18

17

16

15

 

Figur 5.5 Aktuella plottar till tabell 2, fortsättn ing 

 

Om man jämför framför allt tidpunkten då banvinkeln blir noll efter nedstigningen 
mot landningsbanan (det vill säga då farkosten nått landningsbanan) för de två olika 
simuleringarna, ser man att då farkosten planat ut nära marken inträffar detta senare 
än då man valt att landa utan att plana ut. 
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Även vid denna simulering är signalerna jämna och fina. Kursvinkel antar 
landningsbanans värde plus 180 grader. Banvinkeln går mot noll då farkosten flyger 
in mot nedstigningspunkten och ligger nära tre vid själva nedstigningen. 

5.3.3 Simulering 3 och 4 

Landningsbanans 
riktning (grader) 

185   

Landningsbanans 
sättningspunkt (m) 

1000 1000 1000 

Farkostens 
startposition (m) 

-3000 550 1250 

Höjd  över 
landningsbanan för 
påbörjan av plané (m) 

100   

 

Tabell 4. Parametrar inför simulering 3 och 4. 
 

Simulering 3 är gjord med avtagande banvinkel nära marken och vid simulering 4 är 
banvinkeln 3−  under hela nedstigningen. Resultaten för simulering 3 visas i Figur 
5.6 och Figur 5.7. I Figur 5.8 och Figur 5.9 presenteras resultatet från simulering 4. 
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Figur 5.6 Signaler för simulering 3 med avtagande banvinkel nära marken för landningsbanans 
riktning 185 grader 
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Figur 5.7 Fortsättning från Figur 5.6 
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Figur 5.8 Signaler för simulering 4 med banvinkeln 3−  under hela nedstigningen för 
landningsbanans riktning 185 grader 
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Figur 5.9 Fortsättning från Figur 5.8 

 

Ur Figur 5.6, Figur 5.7, Figur 5.8 och Figur 5.9 ser man att signalerna ser man att 
signalerna ser bra ut även för banriktningen 185 grader.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Med de förenklingar som antagits med avseende på bland annat vind och turbulens 
fungerar landningsmodellen bra i simuleringarna. I framtiden måste man dock ta 
hänsyn framför allt till turbulensen. Annars har farkosten ingen chans att kunna landa 
problemfritt. Även hänsyn till dålig sikt och vind måste tas. Bra vore också om man 
kunde använda en kamera vid landning på befintlig landningsbana. Ännu bättre vore 
det om man med hjälp av kameran kan hitta en lämplig, alternativ, landningsbana. 

En möjlig förbättring av inflygning i sidled är att använda sig av cirkelsegment i 
stället. I bilaga 9.1 Inflygning med hjälp av cirkelsegment beskrivs kortfattat hur 
metoden med att använda cirkelsegment kan användas. 

Överlag används nu mycket differenser och skalningar för att få lämpliga signaler till 
systemen. För att få stabilare insvängningsförlopp bör man på flertalet ställen använda 
till exempel lågpassfilter eller PID-regulatorer. 

Ett problem med hastigheten är att den reagerar så långsamt, det vill säga det tar lång 
tid innan den aktuella hastigheten får samma värde som den önskade. Ett sätt att 
åtgärda detta är att bygga en regulator. Eftersom fartdynamiken approximerat kan 
skrivas som: 

 

ndluftmotstå
m

uF

dt

dv −= )(
 

 

I ekvationen är F framdrivningskraften som beror av gaspådraget u. Om man bortser 
från en viss aktuatordynamik, borde en vanlig PID-regulator gå bra. Med 
aktuatordynamik menas att det kan dröja lite från det kommenderade gaspådraget ges 
till framdrivningskraften ändras. Som insignal ska PID-regulatorn ha reglerfelet, det 
vill säga skillnaden mellan aktuell hastighet och önskad hastighet. Regulatorns 
utsignal är styrsignalen, det vill säga här är det gaspådraget. Ett ökat P-värde ger ett 
snabbare insvängningsförlopp, förutsatt att inte begränsningarna slår i. D-delen kan 
man vänta med tills man ser om man får problem med ett slängigt 
insvängningsförlopp. 



 

- 70 - 

Autonom landning med UAV 



 

- 71 - 

Autonom landning med UAV 

7 Tack till 
Peter Adebjörk och Peter Yao, Framtida Produkter och Teknik – SAAB AB för 
ovärderlig hjälp och handledning och som hjälpt mig med stora och små problem och 
kommit med idéer under arbetets gång. 

 

Carl-Olof Carlsson, Framtida Produkter och Teknik – SAAB AB för sin enorma 
kunskap som han delat med sig av under detta examensarbete. 

 

Annika Hagsér, Product Engineering - SAAB AB som gav mig tips om detta 
examensarbete. 

 

Ola Härkegård, Instutionen för Systemteknik – Linköpings Tekniska Högskola för 
värdefulla synpunkter på rapporten och för idéer till förbättringar i algoritmen under 
arbetets gång. 

 

Anders Paju, Framtida Produkter och Teknik – SAAB AB för att han snabbt åtgärdat 
diverse tekniska problem som alltid dyker upp när det är datorer inblandat. 

 

Hasse Persson, Framtida Produkter och Teknik –SAAB AB för värdefulla tips och 
idéer beträffande landningsalgoritmer. 

 

Övriga inblandade på avdelningarna GDFF och GDFD som hjälpt mig med problem 
under arbetets gång. 

 

Övriga inblandade på SAAB AB och Linköpings Tekniska Högskola.  

 

 



 

- 72 - 

Autonom landning med UAV 



 

- 73 - 

Autonom landning med UAV 

8 Referenser 

8.1.1 Böcker och rapporter 

• [Etkin ] Bernard Etkin ”Dynamics of Atmospheric Flight” John Wiley & sons, 
Inc, [ISBN 0-471-24620-4], 1972. 

• [Karling ] Krister Karling “Aerodynamiska grundbegrepp kompendium”, Utgåva 
8, maj 1990. 

• [Nylander] Martin Nylander ”C-uppsats” Livgardet, Försvarshögskolan, 19100, 
juni 01. 

• [Physics Handbook]  Carl Nordling, Jonny Österman “Physics Handbook For 
Science And Engineering” Studentlitteratur AB, [ISBN 9144008236], 1999. 

• [Glad, Ljung ] Torkel Glad, Lennart Ljung “Reglerteknik Grundläggande teori”, 
Studentlitteratur AB, [ISBN 91-44-17892-1], 1989. 

• [Glad, Ljung 2] Torkel Glad, Lennart Ljung “Reglerteori Flervariabla och 
olinjära metoder”, Studentlitteratur AB, [ISBN 91-44-00472-9], 1997. 

• [SystemBuild] Bahram Shahian, Michael Hassul “Control System Design Using 
MATRIXx”, Prentice Hall,[ISBN 0-13-174095-4], 1992. 

 

8.1.2 Examensarbeten 

• [Andersson, Nygren] Tomas Andersson, Stefan Nygren ”Förstudie av Robot 03 
Humlan som UAV-demonstrator. Systemanalys” Institutionen för Konstruktion 
och Produktionsteknik, Linköpings Tekniska Högskola, LiTH-IKP-EX-1693, feb 
2000. 

 

8.1.3 Internetadresser som referenser 

• [ashtech] http://www.ashtech.com/ 

• [Hermansson] 
http://www2.corren.se/sidor/tidningen/0008/30/Arbete_o_Pengar/saab_visar_upp
_jas_efterfo.htm 

• [H G Andersson] 
http://www.janes.com/defence/air_forces/news/jdw/jdw000912_1_n.shtml 

• [kamera] http://www.avsupply.com/details/xc999.html      

• [lantmäteriet]  http://www.lantmateriet.se/ 

• [pressrelease] http://www.saab.se/node1295.asp?intContentID=380 



 

- 74 - 

Autonom landning med UAV 

• [radarhöjdmätare ] 
http://www.roke.co.uk/technology/innovations/miniature_radar_altimeter.htm 

• [sjöfartsverket] http://www.sjofartsverket.se/navigering/htm/frameset.htm 

• http://swepos.lmv.lm.se/ 

• [Thales Navigation] http://www.thalesnavigation.com/pages/agGps.htm 

• [ugglan] http://www.mil.se 

 

8.1.4 Övriga viktiga Internetadresser   

http://www.aerotechnews.com/starc/2000/090800/Saab_UAV.html 

http://www.mil.se/forband/k3/uav/uav.htm 

http://www.saab.se/future/node810.asp 

http://www.thalesnavigation.com/pages/agGlossary.htm  



 

- 75 - 

Autonom landning med UAV 

9 Bilagor 

9.1 Inflygning med hjälp av cirkelsegment 

  

Figur 9.1 Cirkelsegment 
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I Figur 9.1 ovan gäller att   

konst
Rv

== 1ψ&
, 

där v är hastigheten man vill hålla i kurvan och ψ& är derivatan av ψ med avseende på 
tiden. R är radien på cirkelsegmentet. Punkten (dE,dN) är där man befinner sig då 
cirkelsegmentsmetoden ska börja användas. (e,n) är den punkten där man vill nå den 
förlängda landningsbanan med samma riktning som landningsbanan har. 

Om skärningspunkten hamnar närmare landningsbanan än punkten (e,n) eller om x är 
så litet att det inte är realiserbart, är det inte möjligt att nå det önskade målet från den 
punkten farkosten befinner sig på just nu. Ett sätt för farkosten att nå en punkt som 
gör att man med hjälp av cirkelsegmentsmetoden når (e,n) är att rolla så att farkosten 
förflyttar sig bort från landningsbanan en bit. Sedan kan man göra ett nytt försök att 
hitta ett lämpligt cirkelsegment.  
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