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1 Inledning 
 
Dokumentet ska specificera vilka tester som ska göras och hur de ska genomföras på 
systemets moduler samt det integrerade systemet. Dokumentet kommer att fungera som en 
referens för att visa att de ställda kraven har uppfyllts. 

Bakgrund 
Detta projekt är en del av det större projektet preRunners som är ett samarbete mellan Mobile 
Robotics Sweden AB, Danaher Motion Särö AB, IKP/ Mekaniska system, ISY / Bildkodning, 
FOI Linköping och Luleå TU.  

2 Översikt 
Robotens besluts- samt färdegenskaper ska testas genom att utsätta den för en massa olika fall 
som den kan stöta på och måste kunna handskas med.  
Den skall kunna väja för hinder samt väggar och kunna hitta passager att åka igenom. 
Testen skall utföras i en inomhusmiljö med raka väggar med fördefinierade passager samt 
runda och fyrkantiga hinder i rummet. 

2.1 Testplanens struktur 
Testplanen är strukturerad så att alla test som ska utföras på en modul ligger tillsammans. 
Detta ska förenkla jobbet med att se vilka tester som ska utföras på varje modul. 
Meningen med strukturen är att den lätt ska kunna matchas mot kravspecifikationen. 

2.2 Testens presentation i detta dokument 
I detta dokument kommer alla tester att beskrivas med en tabellrad enligt nedan. 
Test nr x Testansvarig Beskrivning av test Deadline 
 

2.3 Misslyckade tester 
Vid ett misslyckat test ska resultaten analyseras för att ta reda på vad som gick fel vid testet, 
åtgärder ska vidtas och sen ska ett nytt test utföras. 
Visar det sig att ett test för att verifiera ett krav är omöjligt att utföra, ska ett gemensamt 
beslut mellan projektgrupp, beställare och kund tas, så att det kan ändras eller till och med 
strykas. 
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3 Beslutsmodulen 
3.1 Slutmålsprioriterande tester 
Test nr 1 ME Placera roboten med olika avstånd till två 

identiska passager. Testet ska visa att den 
närmsta passagen väljs. 

 

Test nr 2 ME Placera roboten framför två passager. Den ena 
ska vara en icke-passerbar passage och en 
passage som roboten kan passera. Roboten ska 
stå lite närmare den närmare den icke-
passerbara passagen. Den ska då välja den 
passage som den kan ta sig igenom. 

 

Test nr 3 ME Placera roboten på samma avstånd från två olika 
stora passager. Roboten ska välja den minsta 
passagen som är passerbar. 

 

Test nr 4 ME Testa längsta-korridorprincipen (LKP) i ett tomt 
rum med fyra väggar. Roboten ska aldrig stanna. 

 

Test nr 5 ME Placera roboten i en återvändsgränd. Se att den 
vänder utan att krocka med någon vägg. 

 

 

3.2 Färdvägs evaluerande tester 
 
Test nr 6 ME Ställ roboten framför en passerbar passage. Då 

passagen upptäcks av roboten och väljs som 
slutmål ändras passagen till en icke-passerbar 
passage. Se att roboten avbryter och söker nya 
slutmål. 

 

Test nr 7 ME Ställ roboten framför en passerbar passage. Då 
roboten börjat sin färd mot målet ställs ett 
hinder dit som tvingar roboten att väja. 
Slutmålet ska fortfarande vara nåbart, men 
vägen dit måste ändras. Se att roboten avbryter 
den gamla färdvägen och skapar en ny färdväg 
till samma slutmål. 

 

 

4 Signalmodul 
Test nr 9 FD/AL Får in mätdata för en rak korridor. Ska hitta båda 

väggarna och skicka ut dem. 
 

Test nr 10 FD/AL Får in mätdata för ett rum med fler än två väggar. 
Ska kunna hitta alla väggar och skicka ut dem. 

 

Test nr 11 FD/AL Får in mätdata för ett rum med en passage. 
Ska hitta både rummets väggar och passagen 

 

Test nr 12 FD/AL Får in mätdata för ett rum med flera passager 
Ska hitta både rummets väggar och passagerna. 

 

Test nr 13 FD/AL Får in mätdata för ett rum med passager och  
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ett/flera cirkulära hinder. Ska hitta väggarna, 
passagerna och hindren. Ska även identifiera 
hindren som cirkulära. 

Test nr 14 FD/AL Får in mätdata för ett rum med passager och 
ett/flera rektangulära hinder. Ska hitta väggarna, 
passagerna och hindren. Ska även identifiera 
hindren som rektangulära. 

 

Test nr 15 FD/AL Får in mätdata för ett rum med passager och 
cirkulära och rektangulära hinder. Ska hitta 
väggarna, passagerna och hindren. Ska även 
identifiera hindren som cirkulära respektive 
rektangulära. 

 

Test nr 16 FD/AL Får in löpande mätdata för roboten i rörelse samt 
dess hastighet. Ska kunna skatta världens rörelse i 
förhållande till roboten. Ska tagga alla 
identifierade objekt som nya eller gamla. 

 

 

5 Reglermodul 
Test nr 17 HW Testkörning med roboten utan påbyggnad 

på jämnt underlag inomhus. Den ska kunna 
köra omkring obehindrat. 

 

Test nr 18  HW Testkörning med sladdar på golvet och/eller 
lutande plan 

 

Test nr 19 HW Mät upp var delta = 0 och phi = 0 för en 
passage se om roboten åker dit. 

 

Test nr 20 HW Testkörning med roboten utan påbyggnad 
nära längs lång vägg. En passage ska finnas 
framöver som den ska reglera in mot och 
köra igenom.  

 

Test nr 21 HW Testkörning med roboten utan påbyggnad 
längs en bana där den kommer stöta på flera 
passager längs vägen. 

 

Test nr 22 HW Testkörning med roboten utan påbyggnad 
genom en bana med ett hinder. 

 

Test nr 23 HW Testkörning med roboten utan påbyggnad 
genom en smal passage, som lämnar 2cm på 
varje sida. 

 

Test nr 24 HW Testkörning med roboten utan påbyggnad in 
mot en passage, testet ska utföras 10 gånger 
med olika start punkter. Roboten skall alltid 
hamna mitt i passagen med en tolerans på 
delta +-1cm och phi +-0.1. 

 

Test nr 25 HW Samtliga tester 16-24 skall även utföras med 
påbyggnad 
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Appendix A – Testprotokoll 
 
Testprotokoll 
Testkomponent:  
Testnummer:  
Försök nummer: 
Beskrivning av test 
Resultat av test:  
Godkänt [ ]   Icke Godkänt [ ] 
Utfört av:  
Datum:  
 

Exempel på hur ett tesprotokoll ska fyllas i 

Testprotokoll 
 
Testkomponent: Grundläggande beslut för robot  
Testnummer:   1 
Försök nummer:  1 
Beskrivning av test 
Placerade roboten 1m framför ett hinder.   
Resultat av test:  
Roboten kunde ej se hindret och körde rakt fram in i hindret. 
Godkänt [ ]  Icke Godkänt [x] 
Utfört av: AL 
Datum: 2007-02-16 
 

Referenser 
[1]. Autonom styrning av mobil robot: Projektdirektiv, Johan Sjöberg (Lith Isy), version 

1.0 2007-01-17 

[2].  Testplan, Fordonssimulator, Jenny Palmgren, 2006-02-16, version 1.0 
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