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1 Inledning 
Att testa är viktigt för att hitta fel och för att kunna ta reda på om kraven är uppfyllda. 
Syftet med det här dokumentet är att underlätta arbetet för att avgöra om delsystemen 
fungerar eller ej. Det här dokumentet specificerar när testerna senast ska vara utförda. 

1.1 Plan 

Testplanen är utformad enligt följande: 
 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

 
Beskrivningen består av vad som ska testas. Kravnummer är numret på kravet om det finns 
med i kravspecifikationen. Om detta krav ej finns med i kravspecifikationen lämnas detta fält 
tomt. Deadline är när testet senast ska vara genomfört. 

1.2 Misslyckat test 

Om ett test misslyckas måste testaren, ensam eller tillsammans med resten av gruppen, 
avgöra om testningen utfördes felaktigt eller om kraven är för hårda. Om ett krav är för 
hårt kommer en diskussion att ske där det bestäms om designen behöver göras om eller 
om det ska göras omförhandlingar med beställare och kund. 

2 Hela Systemet 

2.1 Kravlista 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

2.1 Flygplanet ska i simulering kunna följa en på förhand 
bestämd enkel bana och passera speciella kontrollpunkter. 

1 v.15 

2.2 Flygplanet ska kunna testas i hardware-in-the-loop 
simuleringar. 

2 v.15 

2.3 Flygplanet ska kunna följa en enkel bana och passera 
speciella kontrollpunkter med en avvikelse på mindre än 
20m. 

3 v.17 

2.4 Flygplanet ska kunna följa en enkel bana och passera 
speciella kontrollpunkter med en avvikelse på mindre än 
5m. 

4 v.18 

2.5 Flygplanets tänkta bana ska kunna ändras under flygning. 5 v.18 

2.6 Flygplanets bana ska kunna ges i absoluta koordinater. 6 v.15 

2.7 Flygplanet ska klara av banor som varierar i höjdled. 7 v.18 

2.8 Flygplanet ska alltid kunna ställas in för manuell flygning. 8 v.14 

2.9 Flygplanets tänkta och dess verkliga bana ska kunna 
visualiseras på ett enkelt sätt efter flygning. 

9 v.15 

2.10 Flygplanets tänkta och dess verkliga bana ska kunna 
visualiseras på ett enkelt sätt under flygning. 

10 v.18 

2.11 Ett befintligt kamerasystem ska monteras på flygplanet. 
Bild ska kunna sändas ner till marken. 

11 v.18 
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2.12 Flygplanet ska kunna skicka ner data under flygning och 
presenteras i en GUI. 

12 v.18 

 

2.2 Generella tester 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

2.13 Flygplanet ska testas för manuell flygning.  v.14 

2.14 Flygplanet ska testas för autonom flygning.  v.17 

 

3 Hårdvarugruppen 

3.1 SSC- funktionalitet 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

3.1 Verifiera att servostyrningskortet klarar av att sända och ta 
emot data från Linuxdatorn. 

 v.14 

3.2 Kontrollera att den loggade datan är i användbart format.  v.14 

 

3.2 HITL 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

3.3 Verifiera att flygplanet kan testas i hardware-in-the-loop 
simuleringar. 

2 v.15 

 

3.3 Generella tester 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

3.4 Verifiera att flygplanet alltid kan ställas in för manuell 
flygning. 

8 v.14 

3.5 Kontrollera att radiosändaren fungerar och att flygplanet 
gör korrekta roderutslag. 

 v.13 

3.6 Kontrollera Linux-datorns matrisfunktioners korrekthet 
och även felmarginal i förhållande till redan kända 
matriser. Testmatriser bör vara samma storlek och 
ungefärlig densitet som modellens systemmatris. 

 v.15 
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4 Positioneringssystemet 

4.1 Kravlista 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

4.1 Positioneringssystemet ska använda sig av data från GPS, 
barometrisk tryckmätare, elektrisk kompass och IMU. 

13 v.9 

4.2 Positioneringssystemet ska kunna simuleras. 14 v.14 

4.3 Positioneringssystemet ska implementeras på en Linux-
dator 

15 v.16 

4.4 Estimering av planets position ska vara bättre än vad som 
är möjligt med enbart GPS:ens data. 

16 v.18 

4.5 Data från sensorer ska kunna sparas under flygning.   17 v.14 

4.6 Positioneringssystemet ska kunna skicka data till marken 
under flygning. (Prio 2) 

18 v.18 

4.2 Funktionalitet av hårdvara 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

4.7 Få upp rådata på dataskärm från IMU:n för att få ett 
hum om den fungerar överhuvudtaget. 

 v.9 

4.3 Förbättring av rådata 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

4.8 Testa om det går att lita på vinklar som har skattats av 
kalmanfiltret. 

 v.13 

4.9 Få fram data som har filtrerats via vårt egentillverkade 
Kalmanfilter och jämföra dessa med MTi-G’s 
inbyggda funktioner (som använder ett internt Xsens 
Kalman Filter (XKF)).  

 v.13 

4.4 Parameteridentifiering 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

4.10 Gör parameteridentifiering på en olinjär modell  v.14 

4.11 Gör parameteridentifiering på en linjär modell. Jamför 
med olinjär modell. 

 v.14 

4.5 Datainsamling 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

4.12 Samla in styrsignal- och sensordata från manuell 
flygning. Minst sex olika körningar: 

1. Flygning rakt fram 
2. Vänstersväng 
3. Högersväng 
4. Positivt steg i höjdled 
5. Negativt steg i höjdled 
6. Fri flygning 

 v.14 
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4.13 Samla in styrsignal- och sensordata från automatisk 
flygning. 

 v.17 

4.6 Modellvalidering 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

4.14 Jämföra utsignalerna från alla olika modeller och 
verklig data från en flygning. 

 v.14 

4.7 Kommunikation med styrenheten 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

4.15 Kolla att det går att skicka alla uppmätta mätvärden till 
styrgruppen utan märkbara störningar. Testa både att 
skicka data från vårt Extended Kalman Filtret och från 
det inbyggda filtret. 

 v.16 

4.16 Kolla om det går att ta emot data från styrsystemet.  v.16 

4.8 Funktionalitet av Extended Kalman Filter (EKF) 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

4.17 Testa EKF med insamlad data och jämför utsignalerna 
med det inbyggda filtret. 

 v.13 

4.18 Testa EKF med insamlad data och modellen för att se 
om vi får ett bättre resultat.  

 v.15 

5 Styrsystemet 

5.1 Kravlista 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

5.1 En given modell av flygplanet ska användas och 
modifieras vid behov. 

19 v.9 

5.2 Det ska gå att simulera flygplanet i Flight-gear. 20 v.15 

5.3 Det ska gå att göra hardware-in-the-loop simuleringar. 21 v.15 

5.4 Flygplanet ska kunna styras manuellt och autonomt. 22 v.17 

5.5 Styrsystemet ska ha prestanda så att flygplanet klarar 
autonoma flygningar enligt en enkel bana under 
gynnsamma väderförhållanden. 

23 v.17 

5.2 Bangenerering 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

5.6 Testa att inmatade koordinater (waypoints) i myGPS läses 
in till Matlab på rätt sätt. 

 v.10 
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5.3 Banföljning 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

5.7 Testa att banföljningssystemet genererar rätt utdata till 
reglersystemet för alla flygfall. 

 v.14 

5.4 Reglering 

Test-
nummer 

Beskrivning Krav-
nummer 

Deadline 

5.8 Reglersystemet klarar att styra flygplanet efter en given 
bana i simulering. 

 v.14 

5.9 Reglersystemet klarar att styra flygplanet efter en given 
bana i en flygning. 

 v.16 

5.10 Kontrollera att det är möjligt att applicera störningar på 
flygplanet i hardware-in-the-loop simuleringar. 

 v.15 

 


