
HARALD
Testprotokoll

Version 0.2

Redaktör: Patrik Sköld
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1 Inledning

Syftet med detta dokument är att p̊a ett strukturerat och effektivt sätt avgöra om kundens alla
krav uppfylls.

1.1 Testprotokollets struktur

Testprotokollet samlar alla test som gjorts i projektet. Alla test presenteras med sitt testnummer
som finns specificerat i dokumentet Testplan 1.0. Varje test presenteras med strukturen:

Testbeskrivning: Beskriver vad som ska testas.

Utförande av test: Beskrivning av hur testet utförts.

Resultat: Godkänd / Icke godkänd.

Utfört av: Initalerna till projektdeltagaren som utfört testet.

Datum: Datum d̊a testet utfördes.

1.2 Definitioner

GUI = Graphical User Interface
Plattform = Rörliga nodens fysiska egenskaper.
Online = Uppdatering av beräkningar under körning av systemet
Offline = Beräkningar görs efter körning

2 Tester av hela systemet

Test 2.2

Testbeskrivning: Kontrollera systemets plattformsoberoende och att de begränsningarna finns
specificerade i den tekniska dokumentationen.

Utförande av test: Verifiera att systemet är plattformsoberoende genom att R- och Q-matrisernas
värde kan ändras och sparas samt verifiera att systemets begränsningar finns specificerade i
den tekniska dokumentationen.

Resultat: Icke godkänt, den tekniska dokumentationen är inte klar ännu.

Utfört av: HW

Datum: 2006-05-03

Test 2.3

Testbeskrivning: Kontrollera att en utvärdering gjorts om tillägg av sändare kan förbättra sys-
temets precision.

Utförande av test: Ändrar modellen och simuleringen genom att placera ut sju sändare och ta
in värden fr̊an alla dessa i modellen. Utvärdering görs genom att Monte Carlo-simulera och
se hur mycket brus som kan läggas p̊a signalerna för att f̊a en standardavvikelse p̊a runt 0.5.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2006-05-04
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Test 2.4

Testbeskrivning: Kontrollera om det finns ett initieringsförfarande för plattformsbyte och om det
fungerar.

Utförande av test: Testa initieringsförfarande genom att ändra p̊a R och Q matriserna. Verifiera
vid plottning att de givna parametrarna används av signalbehandlingssystemet.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2006-05-05

Test 2.5

Testbeskrivning: Kontrollera att information fr̊an den rörliga noden kan skickas tr̊adlöst.

Utförande av test: Ej utfört, kravprioritet 2.

Resultat: -

Utfört av: -

Datum: -

Test 2.6

Testbeskrivning: Kontrollera att beräkningarna sker i stationär enhet eller p̊a den rörliga noden.

Utförande av test: Sedan kravet p̊a online-plottning har förhandlats om och berkäkningarna nu
sker offline förlorar det här kravet sin betydelse. Verifiera att beräkningarna kan ske p̊a vilken
dator som helst bara prestandan klara mjukvarans krav.

Resultat: Godkänd

Utfört av: PS

Datum: 2006-05-09

Test 2.7

Testbeskrivning: Kontrollera att informationen fr̊an den rörliga noden kan skickas med Blue-
tooth.

Utförande av test: Ej utfört, kravprioritet 2.

Resultat: -

Utfört av: -

Datum: -
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3 Tester av Graphical User Inteface

Test 3.1

Testbeskrivning: Kontrollera att implementeringen är utförd i Matlab.

Utförande av test: Verifieras.

Resultat: Godkänd.

Utfört av: PS

Datum: 2005-05-04

Test 3.2

Testbeskrivning: Kontrollera att det finns en plotteryta där färdvägen med dess osäkerhet ritas
ut offline.

Utförande av test: Starta en plottning, verifiera att den rörliga nodens färdväg kan ritas ut med
osäkerhetsellipserna.

Resultat: Godkänd

Utfört av: PS

Datum: 2005-05-04

Test 3.3

Testbeskrivning: Kontrollera att det finns en spara- och laddafunktion för föridentifierade mod-
eller.

Utförande av test: Öppna GUI:t, skapa en modell som sedan sparas. Stäng ner GUI:t. Öppna
GUI:t igen och verifiera att det g̊ar att ladda den sparade modellen.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HK

Datum: 2005-05-04

Test 3.4

Testbeskrivning: Kontrollera att utskrift av plotterytan kan göras.

Utförande av test: Plotta den rörliga nodens färdväg. Verifiera att utskrift sker d̊a utskriftsfunk-
tionen aktiveras.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2005-05-04
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Test 3.5

Testbeskrivning: Kontrollera att position av den rörliga noden kan avläsas online.

Utförande av test: Ej utförd, kravprioritet 2.

Resultat: -

Utfört av: -

Datum: -

Test 3.6

Testbeskrivning: Kontrollera att det g̊ar att initiera position och identitet av respektive fast nod
i systemet.

Utförande av test: Skapa en modell. Verifiera att det g̊ar att initiera de olika sändarnas position
i det fasta nätet. Positionerna initieras till rätt identitet hos Bluetooth-sändarna.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2005-05-04

Test 3.7

Testbeskrivning: Kontrollera att det g̊ar att spara och ladda de fasta nodernas positioner i sys-
temet.

Utförande av test: Testa att det g̊ar att skapa en modell inneh̊allande det fasta nodernas posi-
tioner och spara dessa i en fil. Stäng ner GUI:t. Öppna upp det igen och verifierar att det g̊ar
att ladda den sparade modellen.

Resultat: Godkänd

Utfört av: KH

Datum: 2005-05-04

Test 3.8

Testbeskrivning: Kontrollera att det finns en funktion som loggar plattformens tillst̊and i minst
en minut i dataformatet struct.

Utförande av test: Plotta färdvägen. Verifiera om de plottade systemets tillst̊and under den
senaste minuten g̊ar att hitta i en struct. D̊a vi numera bara kör offline sparas alla tillst̊and
internt i GUI:t.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HK

Datum: 2005-05-04
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Test 3.9

Testbeskrivning: Kontrollera att GUI inneh̊aller en start- och stoppknapp för positionsbestämning.

Utförande av test: Verifiera att det finns en start- och stoppknapp, samt att den fungerar.

Resultat: Godkänd

Utfört av: PS

Datum: 2005-05-09

Test 3.10

Testbeskrivning: Kontrollera att det g̊ar att välja bort att se osäkerhetsellipserna.

Utförande av test: Genomför en plottning av den rörliga nodens bana med osäkerhetsellipser.
Verifiera om det g̊ar att plotta samma bana igen utan osäkerhetsellipser.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2005-05-04

Test 3.11

Testbeskrivning: Kontrollera att plotterytan kan visa positionerna för de fasta noderna.

Utförande av test: Verifiera om man p̊a plotterytan kan se de fasta nodernas positioner.

Resultat: Godkänd

Utfört av: PS

Datum: 2005-05-04

Test 3.12

Testbeskrivning: Kontrollera att det g̊ar att starta initieringsförfarandet fr̊an GUI.

Utförande av test: Öppna GUI:t och kontrollera att det under initiringsförfarandet sparas undan
relevanta parametrar i en struct och verifiera att dessa sedan används under positioneringen.
Relevanta parametrar är samplingstiden, sändar positionerna och matriserna R, Q, X0 och
P0, vid simuleringar skickas även bruset med.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2005-05-04

Test 3.13

Testbeskrivning: Kontrollera att det g̊ar att zooma, samt skala om axlarna för plotterytan.

Utförande av test: Plotta en bana över den rörliga nodens färdväg, verifiera om zoomfunktionen
fungerar.

Resultat: Godkänd

Utfört av: PS

Datum: 2005-05-04
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Test 3.14

Testbeskrivning: Kontrollera att det finns en plotteryta där färdvägen med dess osäkerhet ritas
ut online.

Utförande av test: Test ej utfört, kravprioitet 2.

Resultat: -

Utfört av: -

Datum: -

4 Tester av signalbehandlingssystemet

Test 4.1

Testbeskrivning: Kontrollera att implementeringen är utförd i Matlab.

Utförande av test: Verifieras.

Resultat: Godkänd

Utfört av: PS

Datum: 2005-05-04

Test 4.2

Testbeskrivning: Kontrollera att osäkerhetsmått finns med i skattningarna.

Utförande av test: Använder funktionen [Xest1,Pest1] = Ekf(Xest,Pest,Y,Q,R,T,PosOfTrans,TransID)
med värden p̊a insignalen och verifierar att Pest1 f̊as ut som osäkerhetsmått.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2005-05-04

Test 4.3

Testbeskrivning: Kontrollera att en utvärdering om hur flera mätsignaler ger bättre precision
finns med i den tekniska dokumentationen.

Utförande av test: Ändra simuleringen och filtret till att använda sig av tv̊a mätvärden i varje
samplingstidpunkt. I det första fallet används mätvärdena fr̊an sändarna och mätningar av
vinkelhastigheten, i andra fallet används utöver sändarnas mätningar även mätningar för
hastigheten. Vi antar att mätningarna fr̊an vinkelhastighet och hastighet kommer in med
samma intervaller som det tar för en sändare att ge ett värde. Utvärdering görs genom att
Monte Carlo-simulera. Vi söker hur mycket brus som kan läggas p̊a sändarnas signaler för
att uppn̊a en standardavvikelse p̊a runt 0.5 m. Utvärdering görs även med samma storlek
p̊a bruset som ger 0.5 m i standardavvikelse för positionering utan de extra mätvärdena.
P̊a de extra mätvärdena läggs brus med varians 0.0005 för vinkelhastigheten och 0.02 för
hastigheten.

Resultat: Godkänd

Utfört av: PJ

Datum: 2005-05-04
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Test 4.4

Testbeskrivning: Kontrollera att systemet kan detektera och hantera orimliga avvikelser i posi-
tion. Orimliga avikelser har vi definierat som när modell och mätvärden skiljer sig åt med
mer än 5 m.

Utförande av test: Simulera mätningar där en sändare har getts orimliga värden, radierna fr̊an
en sändare sätts till att vara l̊angt utanför omr̊adet i vilken positionering görs. Verifierar att
programmet g̊ar in i loopen som tar bort dessa.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2005-05-04

5 Tester av fast nät

Test 5.1

Testbeskrivning: Kontrollera att systemet best̊ar av minst fyra stycken Bluetooth-moduler.

Utförande av test: Verifieras.

Resultat: Godkänd.

Utfört av: KH

Datum: 2005-05-03

6 Tester av rörlig nod

Test 6.1

Testbeskrivning: Kontrollera att systemet best̊ar av en Bluetooth-modul.

Utförande av test: Verifieras.

Resultat: Godkänd.

Utfört av: PS

Datum: 2005-05-04

7 Tester av prestanda och tillförlitlighet

Test 7.1

Testbeskrivning: Kontrollera att en utvärdering har gjorts över hur stort brus som kan accepteras
p̊a mätsignalerna för att en positionsnoggrannhet runt 0.5 meter i X- och Y-led uppn̊as.

Utförande av test: Monte Carlo-simulerar filtret med olika värden p̊a bruset och ser när en
ungefärlig standardavvikelse p̊a 0.5 m i X- och Y-led f̊as.

Resultat: Godkänd

Utfört av: HW

Datum: 2005-05-04
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Test 7.2

Testbeskrivning: Kontrollera att uppdateringshastigheten är högre än 2Hz.

Utförande av test: Ej utfört, kravprioritet 2.

Resultat: -

Utfört av: -

Datum: -

Test 7.3

Testbeskrivning: Kontrollera att positionering kan göras d̊a den rörliga noden har kontakt med
fyra sändare eller fler.

Utförande av test: Ej utfört, kravprioritet 2.

Resultat: -

Utfört av: -

Datum: -
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