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SAMMANFATTNING

På moderna missiler ställs inte bara krav på nedslagsposition utan i allt högre grad
även på nedslagsvinkel. För hårt bepansrade mål är vinkeln kritisk då det finns risk
att missilen studsar om den kommer in allt för flackt. Samtidigt ökar träffprestan-
dan då en optimal nedslagsvinkel och nedslagsposition används. Med anledning av
detta föreslås en styrlag för att reglera missilen efter på förhand genererade refe-
rensbanor i vilka nedslagsposition och nedslagsvinkel kan specifieras. Styrlagen är
indelad i två huvuddelar och inleds med en optimal styrlag för att reglera ut naviga-
tionsfel från tidigare faser och ta missilen till referensbanan. Därefter tar en ban-
följningsalgoritm vid för att följa referensbanan, vilken konstruerats som
interpolerade referenspunkter.

Styrlagen har implementerats i en befintlig simulator bestående av en missilmodell
och en omvärldsmiljö. I denna simulator har prestanda för styrlagen jämförts för
ett flertal olika fall med en befintlig styrlag.

Simuleringsresultaten visar att en mycket god positions- och vinkelnogrannhet
erhålls vid navigationsfel upp till en viss gräns. Därefter räcker inte den tillgäng-
liga accelerationen till, med positionsfel som följd.

Nyckelord: slutfasstyrning, missil, referensbana, banföljning, optimal styrning,
reglerteknik





ABSTRACT

Modern missiles do not only have a constraint on the impact position but also on
the impact angle. For heavily armoured targets the impact angle is crucial because
of the risk of the missile  bouncing in case of flat impact.  
Also, the impact efficiency will increase if an optimal impact angle together with
an optimal impact position is used. Because of this, a guidance law is proposed
which guides the missile along off-line generated reference trajectories where posi-
tion and angle of the impact can be specified.

The guidance law is divided into two major parts. First, the missile is guided to the
reference trajectory eliminating the navigation error by using an optimal guidance
law. After that a reference trajectory following algorithm follows the trajectory
which is constructed as interpolated reference positions.

The guidance law has been implemented in an existing simulator consisting of a
missile and environment model. In this simulator the guidance law’s performance
has been compared with an already existing algorithm. The result shows a very
good position and angle accuracy up to a certain limit in the navigation error. For
larger navigation errors the accessible acceleration is insufficient which causes
impact position errors.

Keywords: Terminal guidance, missile, reference trajectory, trajectory following,
optimal control, automatic control
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FÖRKORTNINGAR

BTT Bank to turn

STT Skid to turn

PN Proportional navigation

RBPN Reference biased proportional navigation

EA Effector alignment

DEFINITIONER
vm Missilens hastighet

vt Målets hastighet

vr Referensbanans hastighet

v Skillnad mellan missilens och målets hastighet

ac Kommenderad acceleration

am Missilens acceleration

amax Maximalt kommenderad acceleration

atot Totalt tillgänglig acceleration

aPN Kommenderad återkopplingsacceleration

ab Referensbanans acceleration

xr, yr, zr Orollad missilfast koordinatsystem

xt, yt, zt Koordinatsystem för utvärdering

x, y, z Målfast koordinatsystem

xm, ym, zm Missilkroppsfast koordinatsystem

xge, yge Styrlagsfel

yfel, zfel Navigationsfel

p Punkt i xz-planet

b Spline-punkt i xz-planet

λ Syftvinkel



Φ Rollvinkel

R Vektor mellan mål och missil

N Navigationskonstant

γ, ε, ε’ Designparametrar i styrlagen

ORDLISTA

navigationsfel Det fel i positionen som uppkommit
innan slutfasstyrningen

positionsfel Positionsfelet vid träff



1 Inledning

De krav som ställs på moderna missiler blir allt högre. Samtidigt som kraven på
precision blir hårdare tillkommer nya krav på exempelvis nedslagsvinkel och ökad
autonomitet.

För hårt bepansrade mål finns ett starkt krav på nedslagsvinkeln då det finns en stor
risk att missilen studsar om den kommer in allt för flackt. Att ha hög precision och
god träffprestanda, där inga risker för studsar finns, tillsammans med en hög grad
av autonomitet är inte bara tekniska krav utan i allra högsta grad även politiska.
Det är viktiga krav med snäva toleranser för att undvika kollaterala skador.

I detta kapitel behandlas målet med examensarbetet. Samtidigt beskrivs den del av
missilens styrsystem som kallas slutfasstyrning. Vidare diskuteras rapportens upp-
lägg och utformning.

1.1 Slutfasstyrning

Missilens bana från det att den släpps fram till det att den når mål delas in i olika
faser. Då flygplanet som bär missilen tagit sig till separationspunkten och därefter
sparerat densamma styrs missilen enligt en fördefinierad bana mot målet. Under
denna tid kan missilen till exempel navigera med hjälp av en gps eller en terräng-
matchningsalgoritm. Då missilen närmar sig målet påbörjas dess attackfas vilken
inleds med en popup-manöver, se figur 1. I slutet av denna manöver låser missilen
på målet med hjälp av en infraröd kamera och övergår i slutfasstyrningen. Strax
innan träff övergår eventuellt missilen i en verkandedelsuppvridning, vilket inne-
bär att missilens längdsriktning justeras till att ligga parallell med dess hastighets-
vektor. Detta för att minimera risken att missilen bryts av vid träff.

Slutfasstyrningen är alltså den del av styralgoritmen som tar missilen från mållås-
ningen fram till mål. Det är här kraven på vinkel och position skall realiseras och
detta oberoende av eventuella fel i positionen som missilen kan ha fått under tidi-
gare faser.

Det är endast slutfasstyrningen som behandlas i examensarbetet. Tidigare faser
finns endast med i form av begynnelsevillkor till styrlagen.
19



1.2  Problemformulering Inledning20
Figur 1: Attackfasen inleds med en popup-manöver. Därefter påbörjas slutfasstyr-
ningen mot mål. Figuren visar missilens bana i xz-planet.

1.2 Problemformulering

Då en missil övergår i slutfasstyrning finns ofta ett sedan tidigare uppkommet fel i
positionen (navigationsfel), vilket definieras som skillnaden mellan referensbanan
och missilens verkliga position. Uppgiften i examensarbetet är att ta fram en styr-
lag som reglerar missilen åter till referensbanan och därefter följer denna till mål.
Det finns stora fördelar att kunna göra detta då den redan på förhand planerade
banan har optimerats med avseende på nedslagsposition och nedslagsvinkel.

Examensarbetets mål är att undersöka hur stora navigationsfel som kan klaras av
med denna typ av styrlag snarare än att lösa alla fall, då det är uppenbart att alla fel
omöjligen kan regleras bort. För väldigt stora navigationsfel kommer det inte
kunna gå att ta ut en tillräckligt hög acceleration för att återgå till den ursprungliga
banan utan en sekundär styrlag behövs.

Givet är en referensbana, tillgänglig som punkter i rummet, som tas fram vid pla-
neringen av robotens uppdrag. När missilen kommer in i slutfasen mäts positionen
och accelerationen och därefter skattas hastigheten. Dessa data finns tillgängliga
med en viss fördröjning.

Det krav som finns på styrlagen är att missilen skall träffa målet med en nedslags-
vinkel och en nedslagsposition enligt de givna värdena hos referensbanan. Till
dessa värden finns en viss felmarginal angiven. Samtidigt har missilen begräns-
ningar dels i accelerationens storlek men också i dess riktning. Acceleration kan
endast ske i positiv och negativ normalriktning i missilens kroppsfasta koordinat-
system.

Tidigare faser
behandlas ej

SlutfasstyrningPopup-fas

x

z

Mål

Attackfasen
påbörjas



1.3  Tidigare arbete Inledning21
Styrningen implementeras i en befintlig simuleringsmiljö där prestanda jämförs
mot en tidigare styrlag, främst då det gäller nedslagsvinkel, nedslagsposition samt
hastighet och uttagen acceleration.

1.3 Tidigare arbete

Tidigare har en ny bana genererats från den skattade positionen fram till målet då
missilen gått in i slutfasen och därefter har missilen styrts i förhållande till denna.

Den tidigare planerade banan har alltså inte använts. I ett tidigare examensarbete1)

finns ett föreslag på hur en sådan bana skulle kunna genereras med kubiska b-spli-
nes. Fördelen med att inte använda den förplanerade referensbanan har varit att det
för stora avvikelser kan bli problem att återgå till densamma. Om en ny bana gene-
reras kan alla fall klaras av. Utvärdering om träff är möjlig eller inte kan också
göras direkt vid mållåsningen då de nya referensbanorna genereras med krav satta
på tillgänglig acceleration. Detta gör att beslut kan tas om attacken skall fullföljas
eller inte.

1.4 Arbetsgång

Till en början studerades den befintliga slutfasstyrningen samtidigt som en enkel
modell implementerades för att snabbt kunna testa olika idéer som fanns. En idé
som testades var att använda en pontryaginstyrning hela vägen fram till mål, men
det visade sig redan i denna tidiga modell att det skulle bli svårt. Detta ledde till att
styrlagen delades upp i olika delar. En del för att ta missilen till banan (pontryagin-
styrlagen) och en annan (RBPN-styrlagen) för att följa banan fram till mål. Den
sistnämnda fanns redan till viss del implementerad i den redan använda styrlagen
medan pontryaginstyrlagen aldrig tidigare testats på denna typ av missil. Styrla-
garna togs fram oberoende av varandra och implementerades i den verkliga model-
len. Därefter genomfördes ett flertal simuleringar dels för att optimera de enskilda
styrlagarna men också för att hitta sätt att kombinera dem. När detta genomförts
tog arbetet att testa styrlagen vid. Ett flertal simuleringar gjordes både med den
framtagna styrlagen men också med den befintliga för att jämförelser skulle kunna
göras.

1.5 Rapportens upplägg

Rapportens olika kapitel följer i stort sett den arbetsgång som funnits under exa-
mensarbetet.

I kapitel två diskuteras det system som skall styras. Överföringsfunktioner tas fram
och modellen diskuteras. Här definieras även en del konstanter samt de koordinat-
system som används längre fram.

1) Persson, Optimering av slutfasstyrning



1.5  Rapportens upplägg Inledning22
I kapitel tre visas hur en styrlag för banföljning tas fram. Den bana som skall följas
är referensbanan given som punkter. Med dessa som utgångspunkt konstrueras en
kubisk b-spline som sedan följs med en kombination av fram- och återkoppling.

I kapitel fyra tas en optimal styrlag fram för att ta missilen till banan på så kort tid
som möjligt vilket resulterar i en pontryaginstyrning.

I kapitel fem presenteras den totala styrlagen. Olika parametrar diskuteras tillsam-
mans med sätt att kombinera de olika lagarna.

I kapitel sex visas de simuleringar som genomförts för att testa och jämföra styrla-
gen. Kapitlet inleds med en kort diskussion om hur simuleringarna utvärderats och
vilka krav och riktlinjer som ställts.

I kapitel sju diskuteras resultatet av simuleringarna och de uppnådda resultaten i en
slutsats.

I rapporten presenteras vissa plottar med axelgraderingen utelämnad på grund av
hemligstämplade data i form av missilens prestanda. Inget avgörande för innehållet
har utelämnats då styrlagen beskrivs i sin helhet och i förekommande fall har gra-
deringen ersatts med inritade krav eller riktlinjer.



2 Systemet

I detta kapitel beskrivs det system som skall styras. Dels genom en diskussion om
hur insignaler i form av styrkommandon ges och vilka begränsningar som sätts på
dessa, dels genom att överföringsfunktioner tas fram. Vidare definieras de koordi-
natsystem som kommer att användas.

2.1 Missilen

Det system som skall styras är en tung missil av typen Bank-To-Turn, BTT. En
missil av denna typ innebär bland annat vissa begränsningar i hur accelerations-
kommandona kan se ut, se vidare i 2.2.

Systemet finns implementerat i en simulator tillsammans med en omvärldsmodell,
innehållande exempelvis vind och målsökarfel. För att styra missilen kommende-
ras en acceleration, ac, till en redan befintlig styrautomat vilken i sin tur genererar
en acceleration, am, oftast skild från ac, genom att ställa ut olika roder. Acceleratio-
nen i missilkroppsfast x-led kommenderas inte av det aktuella styrsystemet beskri-
vet i denna rapport utan sköts av ett separat styrsystem.

2.2 Accelerationskommandon

För en BTT-missil finns vissa begränsningar i hur accelerationen kan ställas ut. En
missil av denna typ kan endast accelerera i sin positiva och negativa normalrikt-
ning, ortogonalt mot dess hastighet. Skall accelereration av missilen ske i någon
annan tvärsriktning måste missilen således först rolla så att denna riktning sam-
manfaller med den nya normalen. Det finns andra typer av missiler, såsom
Skid-To-Turn, STT, som kan accelerera i godtycklig riktning ortogonal mot hastig-
heten, men för det aktuella systemet finns således en extra fördröjning för alla
accelerationer kommenderade såsom ej sammanfallande med positiv eller negativ
normalriktning. I figur 2 och i figur 3 finns den kommenderade accelerationen
illustrerad för två olika fall.
23



2.3  Koordinatsystem Systemet24
Figur 2: Uttagen acceleration i missilens positiva normalriktning. Den kommen-
derade accelerationen sammanfaller här med missilens normalriktning.

Figur 3: Kommenderad acceleration ej sammanfallande med normalriktningen.
Missilen rollar vinkeln φ. Därefter ställs accelerationen ut.

Eftersom acceleration både kan ske i positiv och negativ normalriktning behöver
missilen aldrig rolla mer än 90 grader för att ställa ut en acceleration.

2.3 Koordinatsystem

För att kunna beskriva missilen och styrlagen på ett så enkelt sätt som möjligt defi-
nieras ett antal olika koordinatsystem. Målet antas i de olika systemen ligga fast i
förhållande till det jordfasta koordinatsystemet och det målfasta koordinatsystemet
i figur 4 med basvektorer (x, y, z) används som referens när de övriga koordinatsys-
temen definieras. Till att börja med ges två olika koordinatsystem utgående från
missilen, därefter definieras ett nytt koordinatsystem för målet. Utöver dessa finns
även andra koordinatsystem som används av simulatorn, såsom rollat missilfast,
men dessa beskrivs inte närmare här.

2.3.1 Missilkroppsfast koordinatsystem

I Missilens kroppsfasta koordinatsystem (xm, ym, zm) illustrerat i figur 4 samman-
faller xm-axeln med missilens längdsled. zm-axeln är missilens positiva normalrikt-
ning och ym-axeln beräknas så att koordinatsystemet får en höger ON-bas.
Basvektorerna utgår från missilens masscentrum.

am

ac
am

φ



2.3  Koordinatsystem Systemet25
Figur 4: Det målfasta koordinatsystemet (x, y, z) samt missilens kroppsfasta koor-
dinatsystem (xm, ym, zm). I figuren visas även missilens hastighetsvektor, v, som an-

vänds som utgångspunkt vid beskrivningen av det orollade missilfasta
koordinatsystemet. xm behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med v som i figuren.

2.3.2 Orollat missilfast koordinatsystem

Det kommer senare att vara intressant att använda ett missilfast koordinatsystem
oberoende av rollvinkeln. Anledningen till detta är att den kommenderade accele-
rationen är ortogonal mot missilens hastighetsvektor och kommer således att ligga
i detta koordinatsystems yrzr-plan. Detta kallas det orollade missilfasta koordinat-
systemet och har basvektorer (xr, yr, zr) enligt:

(1)

Där v är missilens hastighet. Det är detta koordinatsystem som främst kommer att
användas av styrlagen.

2.3.3 Koordinatsystem för utvärdering

Ytterligare ett koordinatsystem (xt yt zt) ges av figur 5. Här sammanfaller zt med
missilens hastighetsvektor i nedslagspunkten. xt är ortogonal mot denna och ligger
i xz-planet. Koordinatsystemets yt-axel bestäms så a tt en höger ON-bas erhålls.
Detta koordinatsystem kommer att användas vid utvärderingen av styrlagen. För-
delen med att använda detta är att ett fel i styrningen kommer att vara oberoende av
referensbanans infallsvinkel, κ. Detta gäller inte om utvärderingen hade skett i det
målfasta koordinatsystemet (x y z).

z

x

xm

zm

ym

y

v

xr
v
v
-----

yr
xr z×
xr z×

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

zr
xr yr×
xr yr×

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

=

=

=



2.4  Överföringsfunktioner Systemet26
Figur 5: Koordinatsystem för utvärdering av träffprestanda (xt, yt, zt). Referensba-
nan är streckad med infallsvinkel κ. Det målfasta koordinatsystemet ges av (x, y, z)

2.4 Överföringsfunktioner

För att ta fram en styrlag för missilen behövs överföringsfunktioner för acceleratio-
nerna. Dessa tas fram genom att utföra stegsvarsexperiment i simulatorn. Därefter
anpassas en modell till de erhållna data. Det kommer i styrlagen att vara intressant
att använda överföringsfunktionen från kommenderad acceleration till erhållen
position i det orollade missilfasta koordinatsystemet. Det faktum att det finns väl-
digt mycket störningar, samt det att missilen rör sig nära ljudhastigheten gör att
vissa approximationer kan göras för att få en så enkel modell som möjligt inför
framtagandet av styrlagen. Till att börja med studeras överföringsfunktionen från
kommenderad acceleration till erhållen acceleration i det orollade missilfasta koor-
dinatsystemets zr-riktning. Data från stegsvaret finns i figur 6. De steg som kom-
menderas i det rollade missilfasta koordinatsystemet är konstanta, men eftersom
dessa sedan transformeras till det orollade missilfasta koordinatsystemet med hjälp
av rollvinkeln blir inte stegen helt exakta, utan vissa störningar tillkommer.

Figur 6: Insignal till identifieringsexperimentet i zr-led.
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2.4  Överföringsfunktioner Systemet27
För att få en så enkel styrlag som möjligt skattas en modell av första ordningen.
Anledningen till detta är att den styrlag som kommer att tas fram baseras på opti-
mal styrning och att ha en allt för hög ordning på modellen skulle innebära att det
blir mycket svårt att ta fram en sådan styrlag.

Det är uppenbart att all dynamik ej kan modelleras med en så enkel modell, men
här överväger fördelarna med att ha en enkel modell framför dem att ha en mer
exakt modell. Senare i rapporten diskuteras även möjligheter att kompensera för
den dåliga modellen, vilket också måste göras. Stegsvaren i figur 7 visar ändå att
överensstämmelsen är god.

Figur 7: Simulerade data från modellen samt valideringsdata, missilfast orollad
z-led. Heldragna linjen är utsignalen given av modellen.

Således har en stabil överföringsfunktion från kommenderad acceleration till erhål-
len acceleration i zr-led erhållits på följande form:

(2)

För att sedan få överföringsfunktionen till positionen kompletteras ovanstående
G(s) med en dubbelintegrator. Även här görs alltså en approximation. Den överfö-
ringsfunktion som används för att ta fram styrlagen i zr-led blir således.

(3)
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2.4  Överföringsfunktioner Systemet28
På samma sätt tas en överföringsfunktion fram för accelerationen i det orollade
missilfasta koordinatsystemets y-led. I figur 8 syns den kommenderade accelera-
tionen och även här finns ett visst fel på grund av transformationen. I figur 9 syns
slutligen en jämförelse mellan modellen och valideringsdata.

Figur 8: Kommenderad acceleration i identifieringsexperimentet, yr-led.

Det finns i båda fallen en obestämbar tidsfördröjning beroende på den rollning
missilen måste göra för att ställa ut accelerationen. Anledningen till att den är obe-
stämbar är att överföringsfunktionen gäller i det orollade koordinatsystemet och
därmed finns ingen information om missilens aktuella rollvinkel. Men med tanke
på att det är ett första ordningens system bli överensstämmelsen ändå acceptabel.
Även här erhålls en stabil överföringsfunktion på formen:

(4)

som sedan utökas med en dubbelintegrator, enligt:

(5)
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2.5  Begränsningar hos systemet Systemet29
Figur 9: Simulerade data från modellen samt valideringsdata, yr-led. Heldragna
linjen är utsignalen given av modellen.

2.5 Begränsningar hos systemet

De begränsningar som finns hos systemet är främst storleken på accelerationen
som kan ställas ut, det vill säga am<atot. Om en kommenderad acceleration, |ac| är
större än denna gräns kommer den automatiskt att skalas av styrautomaten enligt
ac,ny=ac·atot/|ac|. Vidare finns begränsningar i hur snabbt accelerationerna kan stäl-
las ut. Styrautomaten kan här liknas vid ett lågpassfilter. Alltför snabba variationer
i kommenderad acceleration kommer inte att ställas ut. Detta är dock oftast inget
problem eftersom accelerationerna som kommenderas växlar långsamt. Vidare
finns begränsningar i noggrannheten hos positions- hastighets- och accelerations-
angivelser (se 2.6). Slutligen finns också begränsningar i missilens maximala fart.

2.6 Skattningar

I missilen finns ett redan befintligt system för mätning och skattning av position,
hastighet och acceleration. Positionen mäts med hjälp av en infraröd kamera mot
mål. Således finns ett minskande fel i positionsmätningen då missilen närmar sig
målet. Accelerationen mäts med hjälp av en accelerometer och därigenom skattas
sedan hastigheten. Dessa värden finns tillgängliga med en viss fördröjning.

2.7 Indata

Som indata till styrlagen finns de skattningar och mätningar som beskrivits ovan.
Vidare finns framtagna referensbanor som missilen skall kunna följa. Dessa är
framtagna så att endast en viss procent av den totalt tillgängliga accelerationen
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2.8  Bestämning av missavstånd Systemet30
behöver användas för att kunna följa banan och således finns en del acceleration
kvar åt styrlagen för att kunna korrigera eventuella positionsfel. De givna referens-
banorna tar missilen till mål på ett sådant sätt att krav på position och nedslagsvin-
kel uppfylls. Det finns också i banorna givna referenshastigheter. Dessa hastigheter
samt referensbanorna finns givna var för sig som punkter i tre dimensioner.

2.8 Bestämning av missavstånd

Eftersom skattningarna beskrivna ovan innehåller fel är det förutom det verkliga
träffelet också intressant att titta på felet i nedslagsposition minus det fel som finns
i målsökaren. Detta fel kallas styrlagsfel och kommer att ligga till grund för utvär-
deringen. Styrlagsfelet beräknas i planet för utvärdering av träffprestanda, enligt
2.3.3. Hänsyn till målsökarfelet tas endast i nedslagspunkten. Hur felet inverkat på
styrningen tidigare tas inte hänsyn till i utvärderingen, men det är uppenbart att all
avvikelse från det rätta värdet kommer att ha negativ inverkan på styrningen. Däre-
mot utvärderades ett antal fall med målsökarfelet artificiellt satt till noll.



3 Banföljning

I det här kapitlet beskrivs hur banföljningsalgoritmen tas fram. För att kunna följa
en bana används en kombination av fram- och återkoppling. För att vara säker på
att träffa målet återkopplas riktningsavvikelsen mot målet och för att följa banan
beräknas dess acceleration, vilken sedan framkopplas. Till att börja med diskuteras
återkopplingen.

För att styra missilen till målet utan hänsyn till en bana finns ett flertal olika alter-
nativ. Den klassiska, och sedan 60-talet flitigt använda, styrlagen är PN-styrning
(se 3.1), men med krav på nedslagsvinkel och hastighet räcker denna inte till utan
måste utökas. Ett exempel på en sådan utökning är RBPN, vilken beskrivs i 3.2.
Denna lag gör att missilen kan fås följa en tidigare planerad referensbana genom
att den innehåller en term för framkoppling av banans acceleration. För att beräkna
denna används en metod med kubiska b-splines vilken beskrivs i 3.3. Som en sista
del i styrningen mot stationära mål finns en verkandedelstid (EA-tid) under vilken
ingen styrning sker utan missilen följer en kastparabel.

3.1 PN-styrning

PN (proportional navigation) - styrning är den absolut vanligaste metoden att
använda då en missil skall fås att träffa ett mål. Styrlagen ger accelerationskom-

mandon som är proportionella mot vinkelhastigheten hos syftpunkten, , samt
relativa farten hos målet, v, (se figur 10). På så sätt kommer alltid missilen att träffa
målet, men det finns ingen möjlighet att lägga speciella krav på vinklar och hastig-
heter. I två dimensioner blir den kommenderade accelerationen, ac:

(6)

där N är en navigationskonstant (designparameter, se vidare nedan), v=vt-vm (det
vill säga skillnaden mellan missilens och målets hastigheter) och λ är syftvinkeln.
Se vidare figur 10.

λ̇

ac N v λ̇=
31



3.2  RBPN-styrning Banföljning32
Figur 10: PN-styrning. λ är syftvinkeln mot mål, vt är målets hastighet och vm är
missilens. Avståndvektorn däremellan är R.

Den här lagen innebär således att när missilen har kommit på kollisionskurs med
målet, dvs vinkeln λ är konstant, kommer ingen acceleration kommenderas. Har då
även målet konstant hastighet kommer missilen att träffa om antagandet att missi-
lens närmandehastighet är högre än målets hastighet görs.

För att undvika problem med vinklar skrivs styrlagen om på vektorform. Speciellt
när utökning till tre dimensioner sker kommer detta underlätta. Den kommende-

rade accelerationen blir i detta fall:2)

(7)

där R är vektorn från missilen till målet enligt figur 10.

3.2 RBPN-styrning

RBPN (reference biased proportional navigation) - styrning är en utökning av den
tidigare beskrivna styrlagen i det avseendet att även hänsyn till en planerad bana
tas. Detta gör att man genom att skapa referensbanan på ett bra sätt kan få missilen
att träffa målet med en speciell vinkel och hastighet. I RBPN består den kommen-
derade accelerationen av en framkoppling från banans acceleration tillsammans
med en återkoppling av PN-typ:

2) Se till exempel Persson, Optimering av slutfasstyrning
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3.2  RBPN-styrning Banföljning33
(8)

där ab är framkopplingen från banan. aPN är återkopplingen och beräknas genom3):

(9)

Jämfört med PN-styrningen ovan syns att det här finns infört en bias-term bestå-
ende av avståndet från referenspunkten. Som referenspunkt används den närmast
liggande punkten i referensbanan given enligt 2.7. Här är Rr vektorn från referens-
punkten till målet. vr är referenspunktens hastighet. Hur framkopplingen kan
beräknas visas nedan.

3.2.1 Framkoppling

Eftersom referensbanan redan från början är känd framkopplas dess acceleration i
styrlagen. Detta görs genom att från referenspunkterna konstruera en kubisk
b-spline-kurva och därefter beräkna denna kurvas acceleration. En kubisk b-spline-
kurva beräknas med hjälp av fyra kontrollpunkter, p0 - p3 (se figur 11) och beskrivs

i 0<u<1 av4):

(10)

(11)

där punkterna beskrivs i två dimensioner av

(12)

3) Ljung, Description of algorithms for terminal guidance and effector alignment

4) Baker, m.fl., Computer graphics, sidan 340.
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Figur 11: Kubiska b-splines med referenspunkter pi. Kurvan definieras i 0<u<1 ge-
nom ekvation (10).

Kalla den första punkten i referensbanan för a och den sista för b. Då erhålls
genom att gå vidare och beräkna kurvan för alla intervall [pn, pn+4] en kurva för
hela intervallet [a, b]. Beräkningsmetoden garanterar att den erhållna kurvan är två
gånger kontinuerligt deriverbar på hela intervallet.

Första- och andraderivatorna med avseende på u kommer att behövas när hastighe-
ten och accelerationen beräknas nedan. Dessa blir

(13)

(14)

För att ta fram accelerationen hos kurvan beräknas först hastigheten. Inför följande
beteckning för b-spline-punkterna:
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(15)

Då kan hastigheten hos en b-spline-kurva i två dimensioner skrivas och med hjälp
av kedjeregeln utvecklas enligt

(16)

Missilens fart, , är känd, vilket gör att  kan lösas ut:

(17)

Detta leder till följande uttryck för hastigheten, v:

(18)

Accelerationen hos kurvan i två dimensioner tas fram genom:

(19)

Här är känd enligt ovan. tas fram genom att utnyttja att missilen inte

har någon acceleration i hastighetens riktning. Således är accelerationen hos kur-
van vinkelrät mot hastigheten, det vill säga skalärprodukten är noll. Detta på grund
av att missilen är av BTT-typ (se 2.1 och 2.2).
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(20)

Härifrån kan lösas ut och därefter kan accelerationen beräknas.

(21)

Slututtrycket blir:

(22)

Detta uttryck används som framkoppling i RBPN-styrlagen. Den slutgiltiga kom-
menderade accelerationen i styrlagen blir således:

(23)

Här finns endast en obestämd parameter, nämligen navigationskonstanten N. I lite-
raturen anges denna ofta till ett värde mellan tre och sex. Längre fram sätts denna
till ett värde genom simuleringar. Det framgår tydligt att om denna väljs till ett litet
värde kommer de kommenderade accelerationerna att bli väldigt små och styr-
ningen kommer att bli långsam. Väljs ett för stort värde kommer accelerationerna
som kommenderas bli väldigt stora och ett instabilt förlopp kan fås då instyrning
sker. Det är också viktigt att den första delen av uttrycket, det vill säga PN-delen,
inte tar överhand, utan att den andra delen, framkopplingen, utgör en signifikant
del. Om så inte är fallet kommer banföljningen att minska till förmån för målstyr-
ningen och detta gör att vinkelfelet kommer att öka.

3.3 Effector Alignment (EA)

För att få så bra träffprestanda som möjligt och för att se till att missilkroppsfasta
x-riktningen ligger parallell med hastighetsvektorn vid träff införs en tid för ver-
kandedelsriktning, (Effector Alignment, EA-tid). Anledningen till att det är viktigt
att missilkroppen justeras är för att undvika att missilen bryts av vid träff. Under
EA-tiden styrs inte missilen utan banan kommer att från och med EA-periodens
början fram till träff att utgöra en kastparabel. Detta gör att missilkroppen justeras
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3.4  PN-tid Banföljning37
automatiskt till att ligga parallell med hastighetsvektorn. För att fortfarande kunna
träffa mål utan att styra den sista tiden måste en justering göras i siktpunkten.
Genom att införa en offset i punkten styrlagen använder som mål kan detta göras.
Offsetpunkten beräknas genom att ta skillnaden mellan den punkt där kastparabeln
fram till origo startar och den punkt i vilken missilen borde vara vid EA-periodens
början.

3.4 PN-tid

När missilen startar utan fel skall målbilden bli symmetrisk. Detta på grund av att
det inte skall finnas något konstantfel i styrlagen. Vid simuleringarna visade det sig
att så inte var fallet då en EA-tid användes. Detta löstes genom att lägga till en
PN-tid i styrlagen, vilket innebär att enbart PN-styrning används under en kort tid
innan EA-tiden. Detta gör att kravet på banföljning släpps och enbart avvikelsen
från mål tas under beaktande i styrlagen. Ett stort antal simuleringar gjordes för att
hitta en optimal PN-tid. Eftersom banföljning inte finns under PN-tiden är det vik-
tigt att den är så kort som möjligt så att inte vinkelfelet ökar. Samtidigt får den inte
vara så kort att målbilden inte blir symmetrisk. I figur 12 visas hur träffbilden blev
utan PN-tid. I figur 13 visas träffbilden då PN-tiden införts.

Figur 12: Figuren visar träffbilden för styrlagen vid 1000 simuleringar. Missilen
har startat utan navigationsfel och har rätats upp med hjälp av en EA-tid tillsam-
mans med en offset enligt 3.3. Dock har ingen PN-tid som beskrivits i 3.4 använts.
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3.4  PN-tid Banföljning38
Figur 13: Figuren visar träffbilden för 1000 simuleringar där missilen startat utan
navigationsfel. En EA-tid har används för att justera missilens längdsled att ligga
parallell med dess hastighetsvektor. Denna har implementerats tillsammans med en

offset enligt 3.3 och en PN-tid beskriven i 3.4.
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4 Styrning till banan

När missilen låser på målet görs en skattning av positionen. Med denna som grund
styrs missilen till banan för att därefter följa denna till mål på sätt som beskrivits i
kapitel 3. I detta kapitel beskrivs hur styrningen till banan sker.

4.1 Optimal styrning5)

Eftersom tiden från det att låsning har skett och fram till mål är begränsad valdes
en optimal styrlag där minimering av tiden görs, det vill säga en Pontryaginstyr-
ning. På så sätt fås tid över för banföljningen om inte allt för stora fel skall regleras.
För att förenkla styrlagen görs en reduktion av antalet poler såsom diskuterats i 2.4
och en förenklad överföringsfunktion används.

4.1.1 Systemet på tillståndsform

Enligt tidigare beskrivs överföringsfunktionerna från kommenderad acceleration
till position i de orollade ledderna av:

(24)

med ω och K enligt 2.4. Skrivet på tillståndsform fås:

(25)

där egenvärdena hos A1-matrisen är: 0, 0, -ω.

5) Framtagningen av ekvationen för pontryaginstyrningen bygger till stor del på Athans, Optimal
control, sidorna 536ff.
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4.1  Optimal styrning Styrning till banan40
I styrlagen väljs de mät- och skattningsbara tillstånden:
y1 = positionsskillnaden
y2 = hastighetsskillnaden
y3 = accelerationsskillnaden

Alla tre tillstånden avser skillnaden mot referensbanan. Positions- och hastighets-
referenserna finns givna enligt 2.7 medan accelerationensreferensen beräknas
enligt 3.2.1.

För att förenkla uträkningarna skrivs systemmatrisen på Jordan-kanonisk form.
Med ovanstående tre egenvärden beskrivs en sådan av

(26)

Transformationen till denna form ges av:

(27)

där P beskrivs av

(28)

Om z definieras som  fås

(29)

och därigenom har en systemmatris på Jordan-kanonisk form erhållits. Utvecklat
på tillståndsform blir detta:

(30)
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ż1 z2

K

ω2
------u

ż2
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4.1  Optimal styrning Styrning till banan41
För att förenkla beräkningarna samt för att få styrsignalen inom gränserna -1 och 1
införs tillståndet x enligt.

(31)

vilket leder till systemet:

(32)

Med detta system som utgångspunkt tas en optimal styrlag fram, där minimering
av sluttiden sker.

4.1.2 Pontryaginstyrning

Systemet skall styras till y=[0 0 0], vilket innebär x=[0 0 0] under villkoret |u|≤1 på
minimal tid. Med sluttiden tf kan problemet formuleras som:

(33)

Systemet är styrbart eftersom

(34)
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4.1  Optimal styrning Styrning till banan42
Problemet antas vara normalt och därmed6) existerar en unik lösning till minimal-
tidproblemet om en lösning finns. För att undersöka hur lösningen till problemet
ser ut beräknas hamiltonfunktionen:

(35)

och enligt Pontryagins maximumprincip7) är

(36)

för alla tillåtna styrsignaler u, vilket innebär att den optimala styrlagen kan bestäm-
mas genom att minimera hamiltonfunktionen med avseende på u. x* är här lös-

ningen på optimeringsproblemet (33) och λ uppfyller8)

(37)

Med begynnelsevillkoren

(38)

fås att

(39)

Det vill säga

(40)

u* kommer således att ha maximalt två omslag av styrsignalen beroende på vilket
värde µ har (se figur 14). Denna vetskap används för att hitta lösningarna till pro-
blemet (33). I stället för att använda tiden som i (40) tas en lösning fram på till-
ståndsform. Detta på grund av att tiden är svår att använda då det finns mycket

6) Athans, m.fl., Optimal control, sats 6.7

7) Råde, m.fl., Mathematics Handbook, 15.1

8) Glad, m.fl., Reglerteori, sats 18.3
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störningar och osäkerhet i till exempel rolltiden. Däremot finns tillstånden tillgäng-
liga.

Figur 14: Exempel på lösningar till (40). Funktionen kommer att ha maximalt två
omslag. Antalet beror av µ. I figuren syns µ=-[3, 2, 0.2], vilket ger två omslag, i övre

plotten och µ=[0.5, -0.5, -0.2] med ett omslag i den nedre.

Om u sätts till u=+1 och u=-1 fås lösningen till (33) där c1-c3 är konstanter:

(41)

I ett första skede undersöks de kurvor som går till origo med hjälp av en styrsignal
u= 1 utan omslag. Tillståndet x2 är inte beroende av något annat tillstånd och
används för att eliminera tiden ur (41).

(42)

Enligt tidigare kommer lösningen vara unik. Då u=+1 ses att för c1=c2=c3=0 kom-
mer x1 gå mot 0 för växande x2<0. Vidare kommer även x3 går mot 0 då x2<0.
Därmed har kurvan till origo hittats.
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Om M1 är mängden av alla [x1 x2 x3] som med hjälp av en styrsignal u=+1 går från
tillståndet x=[x1 x2 x3] till x=[0 0 0] fås:

(43)

Med motsvarande resonemang för u=-1 fås att kurvan går in mot origo för x2>0:

(44)

Därmed har en optimal styrsignal som styr in ett tillstånd x=[x1 x2 x3]∈ M1∪ M2
till origo funnits, nämligen u*=-sgn(x2). Kalla mängden av tillstånd som kan nås
utan omslag i styrsignalen u för M:

(45)

Kalla styrsignalen under dessa förutsättningar för ∆*.

Enligt tidigare kunde det behövas maximalt två omslag för att från alla tillstånd
komma till origo. Därmed undersöks hur lösningen ser ut för ett omslag i u och
därefter för två omslag.

Om x=[0 0 0] skall nås från x=[x1 x2 x3]∉ M med ett omslag i u måste mängden M
nås under den första styrsignalen. Om tillståndet där de två kurvorna möts kallas
för x=[x12 x22 x32]∈ M så måste x=[x1 x2 x3 ]∉ M uppfylla:

(46)

Då erhålls (45) i mötespunkten x1=x12, x2=x22 och x3=x32 och eftersom x=[x12 x22
x32]∈ M så gäller (45).

(47)

Genom (47) kan nu x12, x22 och x32 elimineras i (46) och därmed fås ett villor för
x=[x1 x2 x3].
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Det visar sig9) att x måste uppfylla villkoret

(48)

Kalla mängden x=[x1 x2 x3] som uppfyller ekvation (48) ovan för N.

N beskriver här en yta som är uppfylld för alla x1 och x2. För att styra missilen från
ett godtyckligt tillstånd x behöver mängden N först nås under första styrsignalen.
Därifrån kan sedan styrning till mängden M ske, från vilken origo nås med hjälp av
u* enligt (45). Därigenom har alltså ett godtyckligt tillstånd x styrts till origo på
minimal tid genom att göra maximalt två växlingar i styrsignalen. Det går att

visa10) att om x=[x1 x2 x33] ligger på ytan beskriven av ekvationen ovan så styrs ett
godtyckligt x=[x1 x2 x3]∉ M∪ N genom styrsignalen u=+1 till mängden N om
x3-x33>0 samt u=-1 om x3-x33<0.

Sammanfattningsvis11) blir den optimala styrsignalen u* från ett godtyckligt x:

(49)

4.2 Pontryaginstyrning mot en referensbana

Det visade sig vara mycket svårt att använda pontryaginstyrningen hela vägen fram
till mål. Detta diskuteras vidare i nästa kapitel, där den totala styrlagen beskrivs,
men beroende på bland annat modellfelet samt det faktum att det finns en osäkerhet

9) Härledningen av villkoret för x utelämnas här men se t.ex. Athans, m.fl., Optimal Control, sidan
543.

10)Athans, m.fl., Optimal Control, sidan 545.

11)Athans, Optimal Control, sidan 549.

x3 ∆*

∆* ∆*x2

x2

2

2
----- ∆* x1 x2+( )+

 
 
 

1

2
---

+
 
 
 
 

2
x2

2

2
----- ∆* x1 x2+( )+

 
 
 

1

2
---

 
 
 
 

exp–
 
 
 
 

∆*

⋅exp

+–

x1

1

2
--- x2( )x2

2
x2+sgn+ 

 sgn

=

=

u* 2 e
b

–( )∆*e
c ∆*– x3–( )

∆*

sgn

a( )

a

sgn

1

2
---x2 x2 x1 x2

b

+ +

1

2
---x2

2 ∆* x1 x2+( )

c

+

∆*x2 b+

=

=

=

=

=



4.2  Pontryaginstyrning mot en referensbana Styrning till banan46
i målsökaren gör att pontryaginstyrningen behöver kompletteras med en annan
styrlag som tar missilen till mål.

Eftersom målet kan sägas vara rörligt i form av en referensbana som skall följas så
implementerades pontryaginstyrlagen tillsammans med en framkoppling av banans
acceleration. För att kunna göra detta sattes den maximalt tillgängliga acceleratio-
nen för pontryaginstyrningen till ett värde lägre än det sanna:

(50)

Återstående acceleration, ab, användes för att framkoppla banan. Därmed fås en
banföljning samtidigt som roboten närmar sig referensbanan mot mål. γ är här en
skalfaktor för att korrigera eventuella modellfel. Se vidare i kapitel 5.3.

amax γ atot ab–⋅=



5 Styrlag

I detta kapitel presenteras den totala styrlagen i den form den implementerades och
testades. Styrlagen delas in i två olika huvuddelar. Först styrs missilen till referens-
banan med hjälp av en pontryaginstyrning och därefter följs banan till mål. Om en
verkandedelsuppvridning skall användas används en PN-styrning en kort tid innan
uppvridningen sker. Om missilen befinner sig nära referensbanan då slutfasstyr-
ningen påbörjas sker endast banföljning och därefter eventuellt PN-styrning och
verkandedelsuppvridning.

5.1 Algoritmen

Algoritmen presenteras i figur 15. Då slutfasstyrningen påbörjas görs en mätning
av avståndet, Rfel, till referensbanan. Denna mätning jämförs med en på förhand
bestämd konstant, ε, för att avgöra om pontryaginstyrningen skall användas eller
ej. Ett värde på ε togs fram genom att undersöka hur stora fel som kunde regleras
med hjälp av enbart RBPN-styrning med godkända nedslagsvinklar och nedslags-
positioner. Anledningen till att det är bättre att använda RBPN-styrning än pontry-
aginstyrning så länge det går är att mindre acceleration kommer att ställas ut då
RBPN används. En låg acceleration är bland annat att föredra på grund av att den
leder till lägre inducerat luftmotstånd vilket i sin tur leder till att farten hos missilen
inte minskar.

Om pontryaginstyrning används mäts avståndet till referensbanan och detta jäm-
förs med ett avbrottskriterie, ε’. Då |Rfel|<ε’ övergår styrningen i RBPN. ε’ måste
vara större än 0 eftersom det finns ett fel i målsökaren. För att undvika att detta fel
i positionsangivelsen leder till en översläng läggs således en viss marginal till.
Skulle målsökarfelet vara litet resulterar detta dock i att ett positionsfel fås, men
detta är inte större än vad RBPN-algortimen kan reglera.

Om en verkandedelsuppvridning skall användas sker en PN-styrning såsom disku-
terats i 3.4 en kort tid innan EA-tiden påbörjas. Därefter inleds EA-fasen vilket
innebär att ingen acceleration kommenderas. Skall denna fas inte ske, dvs
EA-tiden=0 kommer RBPN-styrningen att fortsätta fram till mål.
47
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Figur 15: Algoritmen som implementerades

Är avståndet till referensbanan större än RBPN klarar av (|Rfel| > ε)?

Pontryagin-styrning

Avbrottskriteriet uppfyllt?

RBPN

EA+PN-tid uppfylld?

PN-styrning

EA-tid uppfylld?ac=0

NEJ

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Använda EA?

Träff?

JA

NEJ

NEJ

JA



5.2  Navigationskonstanten Styrlag49
5.2 Navigationskonstanten

Navigationskonstanten presenterades i 3.1 och diskuterades till viss del i slutet av
3.2.1. Eftersom den kommenderade accelerationen är omvänt proportionell mot
avståndet till mål innebär detta att det väldigt nära mål kan kommenderas höga
accelerationen för bara små avvikelser. Detta blir inget problem om en EA-fas
används, men för fallen utan denna kan det bli ett problem. Med anledning av detta
infördes en ny kvadratiskt avtagande navigationskonstant N’ en kort tid (0<tbryt<1)
innan mål. Om tgo betecknar den skattade tiden fram till träff beräknades N’ som

(51)

Det visade sig att det fanns bättre val av N än att hålla den konstant fram till tbryt
men med anledning att hålla styrlagen så generell som möjligt implementerades
detta aldrig utan diskuteras enbart här. Eftersom modellen pontryaginstyrningen
bygger på inte är exakt kommer en viss översläng att ske vid styrningen mot banan.
Detta kan korrigeras genom att minska den givna accelerationen, vilket diskuteras i
5.3 men detta leder till att mindre fel kan korrigeras. Genom att en kort tid efter
övergången från pontryaginstyrningen till RBPN-styrningen använda ett större N
visade det sig att överslängarna kunde tas bort och därigenom ökade det antalet fel
som kunde regleras. Idén är att ökningen av N skall ske innan missilen har nått
fram till banan så att den vrids upp mot mål. Det är dock tydligt att hur mycket N
skall öka och under hur lång tid ökningen skall ske är beroende på hur stort fel som
reglerades.

5.3 Pontryaginstyrningen

När pontryaginstyrningen används växlar styrsignalen omväxlande mellan amax
och -amax. Då modellen som använts vid framtagningen av lagen ej till fullo över-
ensstämmer med det verkliga systemet kommer en viss översläng att ske då missi-
len närmar sig banan. En möjlighet att lösa detta är att skala amax med en konstant,
γ, (0<γ<1),så att en mindre mängd acceleration kommenderas. Men detta leder då
till att en mindre mängd fel kan korrigeras. Tre olika fall kan urskiljas, två för lås-
ning i z-led och ett för låsning i y-led. Låsningen i y-led är helt symmetrisk och
behandlas som ett fall medan låsningen i z-led delas upp i två delar. Ett för låsning
över referensbanan och ett för låsning under.

5.3.1 Pontryaginstyrning vid navigationsfel i y-led

Modellen i y-led är den mest osäkra på grund av den obestämbara tid missilen
måste rolla för att kunna ställa ut accelerationen. Detta ger upphov till kraftiga
överslängar då fel i denna ledd regleras. För att motverka detta sätts en offset på
referenskurvan och styrning mot denna linje sker i stället. Offseten placeras på
samma ställe som ε’. Detta leder till att även om en översläng sker kommer missi-

tgo tbryt< N⇒ ' N tgo
2⋅=
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len inte att hamna på fel sida om referensbanan. Detta ger ett bättre utgångsläge för
RBPN-styrlagen då mycket acceleration går gå åt för att vända missilen om en
översläng över referensbanan sker.

5.3.2 Låsning under referenskurvan i z-led

Då låsning sker med ett navigationsfel under referenskurvan kommer missilen att
behöva göra en kraftigare sväng än den hos referensbanan för att kunna nå mål när
pontryaginstyrningen övergår i RBPN. Detta innebär att en större acceleration
kommer att behövas för att komma rätt och om denna är större än vad som kan
kommenderas kommer en kraftig översläng att ske. På grund av detta används ett
γ<1vid reglering av navigationsfel under referenskurvan med hjälp pontryaginstyr-
ning. Detta gör att missilen kommer att komma in mjukare mot referenskurvan. Se
figur 16.

Figur 16: Exempel på reglering av navigationsfel i z-led. För att minska risken för
översläng då Pontryaginstyrningen övergår i RBPN införs ett γ<1 för att skala max-
accelerationen. Referenskurvan är här streckad och missilens verkliga position hel-

dragen. Figuren visar xz-planet

5.3.3 Låsning över referenskurvan i z-led

Då låsning sker över referenskurvan kommer en mindre acceleration än den i refe-
rensbanan att behövas när väl RBPN-fasen har nåtts och därför finns ingen risk för
kraftiga överslängar såsom beskrivits i 5.3.2. Här sätts γ=1. Se figur 17.
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Figur 17: Exempel på reglering av navigationsfel över referenskurvan i z-led. Re-
ferenskurvan är streckad och missilens verkliga position är heldragen. Figuren vi-

sar xz-planet.
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6 Simuleringar

Ett stort antal simuleringar gjordes för att dels utvärdera styrlagen och dels jämföra
styrlagens prestanda med den för närvarande använda styrlagen. Till att börja med
diskuteras nedslagsvinkel samt nedslagsposition. Därefter diskuteras uttagen acce-
leration samt fart- och banavvikelser. Utvärderingen görs både för de fallen då en
EA-period används och för de då en sådan ej används.

6.1 Konfidensintervall

För utvärdering av styrlagen har ett krav satts på att minst 95% av träffarna skall
vara innanför det ställda kravet. Detta har i sin tur angivits med en konfidens på
95%. Då avvikelsen i xt- och yt-led samt vinkelfelet kan antas vara normalförde-
lade (se vidare nedan) beräknas konfidensintervallet hos fördelningens medelvärde
samt standardavvikelse. Slutligen beräknas ett område som positionsavvikelsen i
det värsta fallet ligger inom. På samma sätt beräknas området vinkelfelet ligger
inom. För att hålla nere antalet simuleringar har ett maxvärde satts på 50 simule-
ringar för varje punkt i konfidensintervallsberäkningen. De parametrar som varierat
vid varje simulering har varit vind, navigationsfel samt målsökerfel. Dock har lås-
ningsavståndet hållits konstant i varje simuleringsserie.

För normalfördelningen skattas medelvärde, x och standardavvikelse, s12):

(52)

(53)

Det dubbelsidiga konfidensintervallet för medelvärdet beräknas sedan genom

12)Råde, m.fl. Mathematics handbook, 18.1
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(54)

där t betecknar t-fördelningen med (n-1) frihetsgrader och 1-α är konfidensgraden.
För standardavvikelsen blir motsvarande konfidensintervall:

(55)

Där χ2 anger χ2-fördelningen med (n-1) frihetsgrader och 1-α är konfidensgraden.

För att utvärdera styrlagen tas intervall fram för både positions- och vinkelavvikel-
serna som minst 95% av träffarna hamnar innanför med 95% konfidens.

(56)

Konfidensintervallet för x beräknas beräknas enligt (54) med standardavvikelsen
satt till det största värdet i (55). Detta innebär att x beräknas ugående från en stan-
dardavvikelse som med konfidensen 0.95 är mindre än det använda värdet. Därige-
nom fås ett intervall som positions- och vinkelavvikelserna med sannolikhet och
konfidens enligt ovan ligger inom.

6.2 Styrlagsfel

Som beskrivits i 2.3.3 beräknas styrlagsfelet i koordinatsystemet för utvärdering.
Det krav som finns är att styrlagspositionen skall ligga inom en fördefinierad cirkel
med radien r och centrum i det målfasta origo. Felet kan delas upp i komponen-
terna (xge, yge). Då korrelationen mellan felkomponenterna fanns vara nära noll,
separerades cirkelkravet till ett krav i xt-riktning och ett i yt-riktning.

(57)

De resulterande kraven blir:

(58)
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6.3 Vinkelfel

Vinkelfelet beräknas som den tredimensionella vinkeln mellan den verkliga hastig-
hetsvektorn i nedslagspunkten (vimp) och den önskade (vref). Kravet är givet i form
av ett maxvärde, α.

(59)

6.4 Styrlagsfel vid separata navigationsfel

I figur 18 och 19 syns xge samt yge för 1000 simuleringar där vind och målsökarfel
slumpats. Med dessa som grund approximeras xge samt yge till att vara normalför-
delade och medelvärdet samt standardavvikelsen skattas enligt 6.1.

Figur 18: Fördelning xge. Navigationsfelet i denna simulering är (0 0 0). Vind och
målsökarfel är slumpade.
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Figur 19: Fördelning yge med navigationsfelet satt till (0 0 0). Vind och målsökarfel
har slumpats.

Därefter körs ett stort antal simuleringar för att analysera hur styrlagsfelet ser ut.
För att jämföra felet har även motsvarande körningar körts på den befintliga slut-
fasstyrningen beskriven i 1.5. Vid dessa körningar användes det kortaste låsnings-
avståndet till mål. Längre låsningsavstånd ger mer tid för pontryaginstyrningen och
därigenom bättre resultat. För att kunna jämföra de två styrlagarna har även kravet
på hur stora navigationsfel som skall klaras av vid det aktuella låsningsavståndet
ritats in.

6.4.1 Reglering av navigationsfel i målfast y-led

Vid reglering av fel i målfast y-led används först en pontryaginstyrning om felet är
tillräckligt stort. Därefter övergår styrlagen i RBPN-styrning fram till mål, då
ingen EA-period används. Vid en jämförelse mellan figur 20 och 21 syns att i stort
sett likartade resultat erhålls för navigationsfel upp till en viss gräns, därefter finns
inte tillräcklig acceleration att tillgå för pontryaginstyrningen för att reglera in mis-
silen, med ett styrlagsfel som följd. På motsvarande sätt syns detta i yt-ledd i figur
22 och 23. Här blir styrlagsfelet asymmetriskt på grund av att navigationsfelet
spänner över både positiva och negativa värden. Ett allt för stort positivt naviga-
tionsfel i y-led kommer inte kunna regleras in och ger upphov till ett positivt styr-
lagsfel, yge. På motsvarande sätt blir det för negativa navigationsfel.
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Figur 20: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i y-led. Kort låsingsavstånd,
EA-tid=0. Kravlinjerna är streckade.

Figur 21: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i y-led. Kort låsningsav-
stånd, EA-tid=0. Jämförande styrlag. Kravlinjerna är streckade.
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Figur 22: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i y-led. Kort låsningsav-
stånd, EA-tid=0. Kravlinjerna är streckade.

Figur 23: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i y-led. Kort låsningsav-
stånd, EA-tid=0. Jämförande styrlag. Kravlinjerna är streckade.

6.4.2 Reglering av navigationsfel i målfast z-led

Vid reglering av navigationsfel i z-led uppvisas ett likartat resultat för de två styrla-
garna i figur 24 och 25. Det framgår tydligt att större fel i negativ z-riktning kan
regleras, såsom diskuterats i 5.3.3. I figur 26 och 27 syns att ett navigationsfel i
z-led ej ger upphov till något styrlagsfel i yt-led.
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Figur 24: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i z-led. Kort låsningsav-
stånd, EA-tid=0. Kravlinjerna är streckade.

Figur 25: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i z-led. Kort låsningsav-
stånd. EA-tid=0. Jämförande styrlag. Kravlinjerna är streckade.
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Figur 26: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i z-led. Kort låsningsav-
stånd. EA-tid=0. Kravlinjerna är streckade.

Figur 27: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i z-led. Kort låsningsav-
stånd. EA-tid=0. Jämförande styrlag. Kravlinjerna är streckade.
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6.5 Vinkelavvikelse vid separata navigationsfel

I figur 28 syns vinkelavvikelsen för 1000 simuleringar där vind och målsökarfel
slumpats. Med denna simulering som grund approximeras vinkelfelet till att vara
normalfördelat och standardavvikelsen och medelvärdet skattas enligt 6.1.

Figur 28: Fördelning, vinkelfel

Hur det enkelsidiga konfidensintervallet vid reglering av navigationsfel i y-led ser
ut för den föreslagna styrlagen syns i figur 29 tillsammans med en jämförelse med
den för närvarande använda styrlagen i figur 30. Motsvarande resultat för reglering
av navigationsfel i z-led finns återgivna i figurerna 31 och 32. En tydlig förbättring
av vinkelfelet syns i förhållande till den jämförande styrlagen.
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Figur 29: Enkelsidigt konfidensintervall för vinkelfelet vid navigationsfel i y-led.
Kort låsningsavstånd. EA-tid=0. Kravet är streckat.

Figur 30: Enkelsidigt konfidensintervall för vinkelfelet vid navigationsfel i y-led.
Kort låsningsavstånd. EA-tid=0. Jämförande styrlag. Kravet är streckat
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Figur 31: Enkelsidigt konfidensintervall för vinkelfelet vid navigationsfel i z-led.
Kort låsningsavstånd. EA-tid=0. Kravet är streckat.

Figur 32: Enkelsidigt konfidensintervall för vinkelfelet vid navigationsfel i z-led.
Kort låsningsavstånd. EA-tid=0. Jämförande styrlag. Kravet är streckat.

6.6 Exempel, reglering av navigationsfel i y-led

För att illustrera hur styrlagen fungerar visas ett exempel på hur ett fel i y-led regle-
ras med den föreslagna styrlagen.
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6.6  Exempel, reglering av navigationsfel i y-led Simuleringar64
6.6.1 Profil

I figur 33 visas hur missilen startar med ett fel i positiv y-riktning. I xy-planet som
återges här är referensbanan en rät linje vid y=0. Då avståndet är större än ε (se 5.1)
påbörjas en pontryaginstyrning mot ε’. Därefter används RBPN fram till mål. I
figur 34 visas xz-planet. Inget navigationsfel finns i z-led, men an avvikelse syns
ändå på grund av att tillräcklig acceleration att följa banan ej finns tillgänglig då
felet i y-led regleras.

Figur 33: Exempel på reglering av ett navigationsfel i positiv y-led. Den heldragna
linjen visar den sanna positionen medan den prickade visar den infraröda kamerans

positionsmätning.

Figur 34: I xz-planet syns referensen streckad. En liten avvikelse syns när felet i
y-led regleras på grund av att den tillgängliga accelerationen är begränsad.
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6.6.2 Accelerationsprofil

I figur 35 och 36 syns hur accelerationsprofilerna ser ut då felen enligt 6.6.1 regle-
ras. I z-led kommer endast banföljningen att vara aktiv, då navigationsfelet i denna
ledd ej var tillräckligt stort (se figur 36). I y-led däremot kommer regleringen att
inledas med en pontryagin-period för att sedan övergå i RBPN (se figur 35).

Figur 35: Accelerationsprofilen i y-led visar att först en period med pontryagin-
styrning och därefter en period med RBPN-styrning använts.

Figur 36: Accelerationsprofilen i z-led visar hur banföljningen fungerar. Den övre
kurvan visar framkopplingen och den nedre återkopplingen. Missilen startar utan

navigationsfel i z-led. Därför finns till en början enbart framkoppling.
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6.6.3 Hastighetsavvikelse från referens

I figur 37 visas hur hastigheterna i x-, y- och z-led har varierat jämfört med respek-
tive referenshastighet. I y-led syns att referenshastigheten är noll, men då en regle-
ring av navigationsfelet skett har också hastigheten varierat. Detta har lett till att
hastigheterna i de andra ledderna har förskjutits något i förhållande till sina refe-
renser.

Figur 37: Hastighetsprofilerna i de tre ledderna med referenserna streckade visar
att de följs bra åt förutom då positionsfelet i y-led regleras. Eftersom farten är be-

gränsad sker även en förändring av hastigheterna i de andra ledderna.

6.7 Reglering med EA-period, separata navigationsfel

Då en EA-period införs ökar standardavvikelsen men medelvärdet ligger i stort sett
oförändrat jämfört med fallen utan EA-tid. Ett problem som uppstår är att farten
minskar på grund av accelerationen som gör att luftmotståndet blir mycket stort
under lång tid. Detta uppträder som ett fel i x-positionen eftersom missilen inte når
ända fram, beroende på det sätt som offsetpunkten beräknas i 3.3. Detta kan lösas
genom att skala hastighetsvektorn vid uträkningen av offsetpunkten. Skalningen
kommer då att variera beroende av hur mycket acceleration som krävts för att reg-

0

0 tid

ha
st

ig
he

t
v y

v x
v z
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lera missilen och således behöver då en skattning göras av den acceleration som
kommer att åtgå för att reglera navigationsfelet. För att hålla styrlagen så generell
som möjligt görs denna beräkning ej utan skalningen införs bara i två steg. Då
navigationsfelet är större än en viss gräns skalas hastigheten med faktorn 0.97
innan offsetberäkningen sker. För fel mindre än denna gräns sker ingen skalning.
På så sätt ökar området som kan regleras något jämfört med om ingen skalning
skett. Dock framträder förskjutningen i medelvärdet fortfarande i figurerna visan-
des xge nedan (figurerna 38 och 44).

6.7.1 Navigationsfel i målfast y-led

I figur 38 syns hur medelvärdet hos styrlagsfelet ökar då navigationsfelet ökar
beroende på det inducerade luftmotståndet. Motsvarande syns ej i figur 39, som
visar den jämförande styrlagen. Samtidigt syns hur standardavvikelserna har ökat
jämfört med figur 29 och figur 30.

I figur 40 visas konfidensintervallet för yge då ett navigationsfel i y-led regleras och
en EA-period används. Här blir det ännu tydligare att pontryaginstyrningen får pro-
blem vid stora navigationsfel. Jämfört med figur 31 har en kortare tid funnits till-
gänglig eftersom ingen styrning sker under EA-perioden. På grund av detta har
området som kan regleras minskats. Motsvarande problem syns inte i figur 41 där
motsvarande konfidensintervall för den jämförande styrlagen tagits fram. Men
även här har standardavvikelsen ökat.

Fördelarna med styrlagen syns i figur 42, där det enkelsidiga konfidensintervallet
för vinkelfelet är plottat. Jämfört med figur 43 syns en tydlig förbättring. Samtidigt
som styrlagsfelen försämras något då en EA-period införs jämfört med fallen utan
EA-tiden syns en viss förbättring för vinkelfelet. Detta gäller båda styrlagarna.
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Figur 38: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i y-led. Låsningsavståndet
är kort och en EA-period används. Kravlinjerna är streckade.

Figur 39: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i y-led. Låsningsavståndet
är kort och en EA-period används. Jämförande styrlag. Kravlinjerna är streckade.
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Figur 40: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i y-led. Låsningsavståndet
är kort och en EA-period används. Kravlinjerna är streckade

Figur 41: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i y-led. Låsningsavståndet
är kort och en EA-period används. Jämförande styrlag. Kravlinjerna är streckade.
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Figur 42: Enkelsidigt konfidensintervall för vinkeln vid navigationsfel i y-led. Lås-
ningsavståndet är kort och en EA-period används. Kravlinjerna är streckade

Figur 43: Enkelsidigt konfidensintervall för vinkeln vid navigationsfel i y-led. Lås-
ningsavståndet är kort och en EA-period används. Jämförande styrlag. Kravlinjer-

na är streckade

6.7.2 Navigationsfel i målfast z-led

Vid navigationsfel i målfast z-led tillsammans med en EA-period märks på samma
sätt som i 6.7.1 att standardavvikelsen ökar. I figur 44 och 45 visas hur konfidens-
intervallet för xge ser ut för den föreslagna styrlagen samt för den nu använda.
Vidare visas yge i figurerna 46 och 47 samt det enkelsidiga konfidensintervallet för
vinkelfelet i figurerna 48 och 49.
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Figur 44: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i z-led. Låsningsavståndet
är kort och en EA-period används. Kravlinjerna är streckade

Figur 45: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i z-led. Låsningsavståndet
är kort och en EA-period används. Jämförande styrlag. Kravlinjerna är streckade
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Figur 46: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i z-led. Låsningsavståndet
är kort och en EA-period används. Kravlinjerna är streckade.

Figur 47: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i z-led. Låsningsavståndet
är kort och en EA-period används. Jämförande styrlag. Kravlinjerna är streckade.
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Figur 48: Enkelsidigt konfidensintervall för vinkeln vid navigationsfel i z-led. Lås-
ningsavståndet är kort och en EA-period används. Kravlinjerna är streckade

Figur 49: Enkelsidigt konfidensintervall för vinkeln vid navigationsfel i z-led. Lås-
ningsavståndet är kort och en EA-period används. Jämförande styrlag. Kravlinjer-

na är streckade

6.8 Kombinerade navigationsfel med EA-period

För de kombinerade navigationsfelen användes en lägre konfidensgrad, nämligen
0.90, än för de enkla. I övrigt skedde samma typ av simuleringar. Antalet simule-
ringar i varje punkt ökades också, från 50 till 100.
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6.8  Kombinerade navigationsfel med EA-period Simuleringar74
6.8.1 Konfidensintervall för navigationsfel i y-led med maximalt posi-
tivt konstantfel i z-led

I figurerna 50 och 51 syns konfidensintervallen för xge respektive yge vid naviga-
tionsfel i y-led tillsammans med ett konstant navigationsfel i z-led. Det sistnämnda
felet har satts på samma avstånd som de tidigare kravlinjerna för reglering av fel i
z-led.

Figur 50: Konfidensintervall för xge vid navigationsfel i y-led tillsammans med ett
konstant, enligt krav maximalt, navigationsfel i positiv z-led. Låsningsavståndet är

kort och en EA-period har använts.

Figur 51: Konfidensintervall för yge vid navigationsfel i y-led tillsammans med ett
konstant, enligt krav maximalt, navigationsfel i positiv z-led. Låsningsavståndet är

kort och en EA-period har använts.
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6.8.2 Undersökning av kombinerade navigationsfel

För att undersöka hur styrlagen reglerade ut kombinerade fel användes en metod
med intervallhalvering. Vinkeln sattes konstant och därefter varierades radien i
yfel-zfel-planet. Se figur 52. Styrlagsfelet antogs vara symmetriskt i y-led, se till
exempel figurerna 40, 46 och 51.

Figur 52: För att undersöka kombinerade navigationsfel hölls α konstant. Därefter
beräknades konfidensintervallen för styrlagsfelen vid positionsfel med radien e. Om
dessa var godkända ökades radien med halva avståndet mellan e och den övre grän-
sen och den nedre gränsen flyttades upp. På motsvarande sätt minskades radien om
punkten inte var godkänd. Totalt gjordes 100 simuleringar i varje punkt och sju ite-

rationer i intervallhalveringen.

Med anledning av detta antagande gjordes simuleringen över halva felplanet,
yfel>0. I figur 53 återfinns resultatet. Det är tydligt att styrlagen klarar större fel i
negativ z-led än i positiv, såsom tidigare konstaterats, se till exempel 5.3.3.
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Figur 53: Simulering över det totala felplanet, yfel>0. Kort låsningsavstånd och
EA-period har använts. Kravområdet är streckat. Den heldragna linjen visar hur

stora navigationsfel som kan regleras med konfidensgrad 0.9 att 95% av målträffar-
na sker inom ställda krav.
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7 Slutsats

Syftet med detta arbete var att ta fram en styrlag som använde på förhand genere-
rade referensbanor under slutfasstyrningen av en missil till skillnad från den nu
använda styrlagen där nya referensbanor genereras. Anledningen till detta var att
de på förhand framtagna referensbanorna optimerats med avseende på nedslags-
vinkel och nedslagsposition redan vid planeringen av missiluppdraget. Intresset låg
främst i att undersöka hur stora navigationsfel en styrlag av denna typ kunde reg-
lera ut med positionsfel och vinkelfel inom ställda krav.

Den metod som användes byggde på fyra delar. Först styrdes missilen till banan
med hjälp av en pontryaginstyrning. Här visade det sig att trots den väldigt förenk-
lade modell, bestående av en dubbelintegrator med tidskonstant, som användes var
det inga problem att styra missilen förutom vid större navigationsfel då överslängar
erhölls. För att minska dessa kunde dock maxaccelerationen skalas alternativt
kunde en offset läggas till referensbanan.

Därefter användes en banföljningsalgoritm för att ta missilen fram till mål. Här
implementerades en kombination av fram- och återkoppling, vilket gav ett mycket
bra resultat. Vid påbörjan av slutfasstyrning utan navigationsfel blev träffbilden
helt symmetrisk kring origo tillsammans med en liten standardavvikelse.

För att erhålla en symmetrisk träffbild även då en EA-period användes, det vill
säga för att undvika konstantfel i styrlagen, användes en kort period av PN-styr-
ning innan missilen gick in i EA-perioden.

Sammantaget visade sig styrlagen fungera mycket bra vid reglering av navigations-
fel upp till en viss gräns. Den ursprungliga prestandan vad det gäller positionsfelen
behölls samtidigt som kravet på nedslagsvinkel tillfördes. Över en viss gräns
visade det sig dock svårt att göra detta tillägg. Då det ej fanns tillräcklig accelera-
tion att tillgå kunde navigationsfelen ej regleras ut med ett positionsfel som följd.

Vid införandet av en EA-period i styrlagen syntes hur standardavvikelsen ökade.
Detta gällde både för den föreslagna styrlagen samt för den jämförande. Det visade
sig dock att medelvärdet i stort sett hölls konstant jämfört med simuleringar utan
EA-period. Dock minskades navigationsfelsområdet som kunde regleras på grund
av att en kortare tid för att styra missilen fanns tillgänglig samtidigt som vinkelfelet
minskade.
77
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De krav som ställts på reglering av fel i yfel-zfel-planet kunde uppfyllas. I negativ
zfel-ledd med mycket stor marginal, då en mycket mindre risk för överslängar finns
vid regleringar av dessa fel samtidigt som en mindre del acceleration kommer att
årgå. I yfel-ledd visade sig styrlagen vara helt symmetrisk och i stort sett samma
prestanda erhölls vid reglering av dessa fel som vid positiv zfel-reglering.

7.1 Vidare arbete

Vid framtagandet av styrlagen har ingen analys av beräkningskomplexiteten gjorts.
En sådan måste göras, då tiden som det får ta att beräkna kommenderad accelera-
tion är kritisk.

I rapporten nämns en del parametrar där en mer omfattande analys har utelämnats
till förmån för en mer generell implementation. Exempel på detta är navigations-
konstanten samt införandet av en skalning av hastighetsvektorn vid beräkning av
offsetpunkt för EA-perioden. En prestandaförbättring borde kunna erhållas efter en
mer noggrann analys av dessa. Eventuellt skulle en prestandaförbättring också
kunna erhållas vid en ökad modellordning. En utökning till en andra ordningens
modell från kommenderad till erhållen acceleration vore intressant att undersöka.

Vidare skulle det vara intressant att titta på hur styrlagen fungerar för en större
variation av låsningsavstånd samt EA-perioder. Vid beräkning av konfidensinter-
vallen i denna rapport har ett relativt kort låsningsavstånd använts och både längre
och kortare avstånd än detta vore intressant att undersöka.

För att avgöra om träff är möjlig eller ej kan en skattning av accelerationen som
behövs för träff göras. En annan möjlighet vore att ur pontryaginstyrningen
beräkna sluttiden och jämföra denna med den skattade tiden missilen har fram till
mål. Denna skattning blir noggrannare ju närmare mål missilen befinner sig och
borde kunna användas för att avgöra om träff är möjlig och på så sätt kunna ta
beslut om attacken skall fullföljas eller ej.

Slutligen har endast fixa mål studerats under arbetet. En naturlig utvidgning vore
att undersöka hur rörliga mål hanteras av styrlagen.
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