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1 Inledning 
Projektet syftar till att utveckla och implementera en regulator för intelligent riktning av 
gimbalmonterade IR/EO-sensorer. FOI har utvecklat en gimbal där olika sensorer har 
monterats. Gimbalen är placerad under en mätplattform utformad som en UAV. För 
närvarande finns en enkel reglering för gimbalen. I projektet ska gimbalen simuleras och 
regleringen av den förbättras. 

Detta dokument talar om vilka olika planerade grundläggande försök som skall göras på de 
ingående delsystemen samt på hela systemet. Detta görs för att garantera att systemen 
fungerar efter kravspecifikationen och designspecifikationen. 

1.1 Testplanens uppläggning 

Försöken som skall genomföras presenteras på följande vis: 

Test nr x Ansvarig Beskrivning av testet Deadline 

”Beskrivning av test” ska berätta vad som skall testas och en eventuell beskrivning hur det ska 
genomföras. Deadline avser när testet senast bör vara godkänt för att tidplanen ska följas. Om 
ingen deadline finns lämnas rutan tom och testet ska vara godkänt senast innan leverans. 

1.2 Misslyckade tester 

Om ett försök inte blir godkänt bör antingen de ansvariga för försöket, enskilt eller i samråd 
med de andra inom projektet besluta om det är försöket som är felaktigt eller om kraven i 
krav/designspecifikationen inte går att uppnå. 

Om försöket misslyckades på att något/några krav i krav/designspecifikationen inte går att 
uppnå bör förhandlingar ske med beställaren och kunden. 

1.3 Avgränsningar 

Detta dokument beskriver inte vad som innebär att ett försök är godkänt utan det är upp till 
den försöksansvariga att definiera utifrån krav/designspecifikationen. 

1.4 Definitioner  

UAV: Unmanned Aerial Vehicle. En obemannad flygande farkost som vanligtvis används för 
spaning eller övervakning. 

QWIP/MASP: Den mätplattform som utvecklats av FOI på vilken gimbalen sitter som ska 
simuleras och regleras i projektet. 

QNX: Realtidsoperativsystem som används i QWIP/MASP för viss styrning och viss 
datalagring. 

IR/EO: Infrared/Electro optical. 
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RDMK: realtidsdistribution av målkoordinater. 

IMU: Inertia measurement unit. 

2 Simuleringsmiljö 
Här följer ett antal tester som rör simuleringsmiljön. 

Test nr 1 ME, MK Undersök att tillåtna kommandon från användaren ger rätt 
utsignaler 

fr. v. 9 

Test nr 2 ME, MK Undersök att användargränssnittet är användarvänligt för 
någon utanför projektet 

 

Test nr 3 ME, MK Undersök att systemet inte låser sig vid felaktiga kommandon 
från användaren 

fr. v. 9 

Test nr 4 ME, MK Undersök hur de simulerade fordonen uppträder fr. v. 9 

Test nr 5 ME, MK Undersök hur de simulerade flygbanorna uppträder fr. v. 9 

Test nr 6 JG, SL Undersök hur gimbalmodellen uppträder i simuleringen fr. v. 8 

Test nr 7 JG, BW Undersök hur väl fördröjningarna stämmer överens mot 
verkligheten 

fr. v. 8 

Test nr 8 BiW, PN Undersök hur väl fordonsfiltret uppfyller ställda krav 
(skattning av position, hastighet osv.) 

fr. v. 10 

Test nr 9 MK, JG Undersök att referensgenereringen genererar önskade 
referenser 

fr. v. 16 

Test nr 10 PE, SL Undersök att regulatorn uppfyller ställda krav (robusthet, 
prestanda osv.) 

fr. v. 15 

Test nr 11 PE, ME, SL Undersök att regulatorerna implementerade i Java är 
kompatibla mot simuleringsmiljön 

fr. v. 17 

Test nr 12 JG, BW Undersök hur väl fördröjningarna stämmer överens mot 
verkligheten 

fr. v. 8 

Test nr 13 ALLA Undersök hur väl systemet klarar av krav nr 30 fr. v. 17 

3 Implementering 
Här följer ett antal tester som rör implementeringen i Java. 
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Test nr 14 BW, PE, ME Undersök om koppling mot QWIP/MASP fungerar enligt krav fr. v. 14 

Test nr 15 BW, PE, ME Undersök om användarinterfacet uppfyller ställda krav  

Test nr 16 BW, PE, ME Undersök om all implementation uppfyller strukturkraven  

Test nr 17 JG, BW Undersök om fördröjningarna i systemet påverkar 
reglerprestandan 

fr. v. 16 

Test nr 18 BiW, PN Undersök om fordonsfiltret uppfyller de ställdakraven 
fungerar 

fr. v. 17 

Test nr 19 JG, BW, SL Undersök om beslutsenheten fungerar enligt krav fr. v. 17 

Test nr 20 JG, BW, SL Undersök om referenssignalgenereringen fungerar fr. v. 17 

Test nr 21 PE, ME, SL Undersök om PD-regulator uppfyller de ställda kraven fr. v. 16 

Test nr 22 PE, ME, SL Undersök om modellbaserade regulatorer uppfyller de ställda 
kraven 

fr. v. 16 

Test nr 23 PE, ME, SL Undersök om framtagna regulatorer fungerar mot 
simuleringsmiljön 

fr. v. 16 

Test nr 24 ALLA Undersök att alla delsystem fungerar mot varandra fr. v. 17 

Test nr 25 ALLA Undersök robustheten i systemet fr. v. 17 

Test nr 26 ALLA Undersök att kraven i kravspecifikationen och 
designspecifikationen är uppfyllda 

fr. v. 17 

4 Fältförsök 

Test nr 27 ALLA Undersök hur väl systemet beter sig i ett fältförsök Slutet av 
maj 
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