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1 Inledning 
Syftet med det här dokumentet är att sätta samman testprotokollen så att testen kan 

utvärderas. Alla testprotokoll finns med i appendixet längst bak i dokumentet. 

2 Problem och lösningar 

2.1 Hårdvara 

SSC kortet är störningskänslig för yttre störningar och en återgärd som vidtagits är att införa 

en extra jordkabel från SSC kortets återföring av spänningsmatning direkt till 

spänningskällans jordpunkt. Detta har minskat känsligheten men det är fortfarande för 

känsligt för att flygas med.  Inköp av ny variant av servokort rekommenderas. 

2.2 Positioneringssystemet 
Det problem som finns kvar att lösa är att checksumman för inkommande data ej stämmer. Vi 

har tidigare haft problem med spikar och brus i datat men detta har lösts mha enkel filtrering. 

Problemet med checksumman har däremot visat sig svårare att lösa. Checksumman stämmer 

då de inkommande datameddelandena endast består av några bytes som t.ex. ACK-

meddelanden. Men själva mätdatat från sensorerna har 82 bytes stora meddelanden och för 

dessa blir checksumman ofta (>90%) fel. Vi har valt att ignorera checksumman eftersom vi 

tycker att datat ser trovärdigt ut ändå. Men troligtvis ligger problemet någonstans i 

seriekommunikationen då funktionerna som kontrollerar checksumman är tagna ifrån Xsens 

medskickade kod. 

2.3 Styrsystemet 
Det största problemet med styrsystemet är att om inte modellen stämmer så måste man 

trimma om PID:arna. Detta kan bli väldigt svårt att göra i praktiken på ett verkligt flygplan.  
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A Testprotokoll – Hela systemet 
Testad komponent: Krav nr 1  

Testnummer: 2.1 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Flygplanet ska i simulering kunna följa en på förhand bestämd enkel bana och passera speciella kontrollpunkter.  

Testresultat: Simuleringen utfördes i Matlab och planet klarade av att ta användarens olika kontrollpunkter i både roll-, tipp- och girled med 
en avvikelse på mindre än 1 meter.  

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Markus, Christoffer, Fredrik.  
Datum: 18 april 2008. 

 

Testad komponent: Krav nr 2 
Testnummer: 2.2 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Flygplanet ska kunna testas i hardware-in-the-loop simuleringar.   
Testresultat: Vid manuell flygning i Flightgear så går det att flyga planet och det känns som att modellen för planet överrensstämmer med ett 

riktigt flygplan. 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Christoffer. 

Datum: 20 april 2008.  

 
Testad komponent: Krav nr 3 

Testnummer: 2.3 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Flygplanet ska kunna följa en enkel bana i hardware-in-the-loop och passera speciella kontrollpunkter med en avvikelse på 

mindre än 5 meter. 

Testresultat: Vi kopplade upp hardware-in-the-loop och visualiserade flygplanet i Flightgear och såg att planet följde en enkel bana. 
Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Fredrik, Christoffer. 

Datum: 7 maj 2008. 
 

Testad komponent: Krav nr 4 

Testnummer: 2.4 
Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Flygplanet ska kunna följa en enkel bana i hardware-in-the-loop och passera speciella kontrollpunkter med en avvikelse på 

mindre än 1 meter. 
Testresultat: Detta går inte att verifiera då den maximala samplingshastigheten i dspace är så låg att även om vi passerar rakt igenom 

kontrollpunkten tror programmet att vi missat pga. att vi inte hinner sampla en punkt då vi är inom en meter från mitten av kontrollpunkten. 

Testet lyckades [ ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Samuel 

Datum:  8 maj 2008 

 
Testad komponent: Krav nr 5 

Testnummer: 2.5 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Flygplanets tänkta bana ska kunna ändras under flygning. 

Testresultat: Vi har inte implementerat detta då det är ett prio 2 krav. 

Testet lyckades [ ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Alla 

Datum:  14 april 2008 

 
Testad komponent: Krav nr 6 

Testnummer: 2.6 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Flygplanets bana ska kunna ges i absoluta koordinater. 

Testresultat: Detta går att göra genom inmatning i myGPS. 
Testet lyckades [x ] misslyckades [   ] 

Utfärdat av: Christoffer 

Datum: 4 maj 2008 
 

Testad komponent: Krav nr 7 

Testnummer: 2.7 
Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Flygplanet ska klara av banor som varierar i höjdled. 

Testresultat: Fungerar i simuleringar. 
Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Markus, Christoffer, Fredrik. 

Datum: 18 april 2008. 
 

Testad komponent: Krav nr 8 

Testnummer: 2.8 
Försöksnummer: 1 
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Testbeskrivning: Flygplanet ska alltid kunna ställas in för manuell flygning.  

Testresultat: Då vi kör HITL kan man på fjärrkontrollen ändra gear-switchen för att byta mellan autonom och manuell flygning.  

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Per. 

Datum: 7 maj 2008. 

 
Testad komponent: Krav nr 9 

Testnummer: 2.9 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Flygplanets tänkta och dess verkliga bana ska kunna visualiseras på ett enkelt sätt efter flygning.   

Testresultat: De inmatade waypointsen i MyGPS går att läsa in i Matlab och plottas tillsammans med data från loggfilen. Det är dock en del 

manuellt arbete som krävs. 
Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Henrik. 

Datum: 7 maj 2008. 
 

Testad komponent: Manuell flygning 

Testnummer: 2.13 
Försöksnummer: 3 

Testbeskrivning: Flygplanet ska testas för manuell flygning. 

Testresultat: Vid första försöket var inte räckviddstestet tillräckligt bra. Därför blev det ingen flygning då. Vid andra försöket kom vi upp i 

luften manuellt för att logga data. Tyvärr blev det fel i loggningen. Vid tredje försöket gick allting bra tills planet tappade kontakten och 

kraschade. 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Alla. 

Datum: 16, 22 och 25 april 2008. 

B Testprotokoll – Hårdvara 
Testad komponent: Linuxdatorn, SSC-kortet, kopplingskretskortet 

Testnummer: 3.1 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Verifiera att servostyrningskortet klarar av att sända och ta emot data från Linuxdatorn. 

Testresultat: Programmet SSCtest som implementerades på Linuxdatorn kommunikation med SSC kortet. SSC-kortet samplar pulsbredderna 

på kortets inpinnar och skickar och skickar värdena till Linuxdatorn som loggar data. När autonomt läge slås på så skickas Linuxdatorns 
önskade pulsbredder som SSC kortet ställer ut på utgångarna.   

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Lager. 
Datum: 23 mars 2008.  

 

Testad komponent: SSC-logging 
Testnummer: 3.2 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Datat loggades, och filen granskades. 
Testresultat: Data loggades i en fil med korrekta värden.  

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Per. 
Datum: 3 april 2008. 

 

Testad komponent: Krav nr 2 
Testnummer: 3.3 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Verifiera att flygplanet kan testas i hardware-in-the-loop simuleringar. 
Testresultat: Hårdvarumässigt fungerar alla kopplingar mellan Linuxdatorn och dspace. 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Christoffer. 
Datum: 7 maj 2008. 

 

Testad komponent: Radiosändare(Laser 6), Radiomottagare, flygplanets servon,  SSC-kortet, kopplingskretskortet 

Testnummer: 3.4 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Verifiera att flygplanet alltid kan ställas in för manuell flygning.  

Testresultat: Kopplade in radiomottagaren till flygplanets servon. Slog på radiosändare och testade att byta mellan autonomt och manuellt. På 

Linuxdatorn var programmet SSCtest igång, I autonomt läge skickar programmet styrdata till SSC-kortet som verkställer styrsignalen. 
Rodren gjorde önskade utslag och i manuellt läge så följde rodren radiosändarens styrsignal. Så fort man slår över till manuellt läge så är det 

de manuella styrsignalerna som verkställs. 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Lager. 

Datum: 17 mars 2008. 

 
Testad komponent: Radiosändare(Laser 6), radiomottagare, flygplanets servon 
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Testnummer: 3.5 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Kontrollera att radiosändaren fungerar och att flygplanet gör korrekta roderutslag. 
Testresultat: Kopplade in radiomottagaren till flygplanets servon. Slog på radiosändare och testade, höjdroder, skevroder, sidroder och att 

byta mellan autonomt och manuellt. Rodren gjorde önskade utslag. I autonomt läge reagerade inte servona utan endast i manuellt läge. 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Lager. 

Datum: 17 mars 2008. 

 
Testad komponent: Matrisfunktioner 

Testnummer: 3.6 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: 1000 täta matriser av vardera storlek 3x3, 4x4, …, 12x12 inverteras och sedan multipliceras med ursprungsmatrisen för att 

kolla hur lång tid inverteringen tar samt hur nära enhetsmatrisen resultatet blir. Den existerande funktionen kördes först, och sedan den nya 

som använde Gauss-elimination. 
Testresultat: Den ursprungsfunktionen testades, och visades vara av storleksordningen 10^n. Gauss-elimination implementerades sedan och 

visades ha (teoretiskt korrekta) storleksordning n^3. Inverteringen i snabbaste fallet (3x3 matris) var minst 10 gånger snabbare med den nya 

funktionen, och 10x10 matriser var den ca 10 000 gånger snabbare. Felmarginalen på nya funktionen var alltid mindre än 0.0000001, även 
med den mest pessimistiska beräkning av felet.  

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Per. 

Datum: 10 april 2008. 

C Testprotokoll – Positioneringssystemet 
Testad komponent: Krav nr 13 
Testnummer: 4.1 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Positioneringssystemet ska använda sig av data från GPS, barometrisk tryckmätare och IMU. 
Testresultat: Den kommersiella sensorenheten (MTI-G) testades via det medföljande programmet MT Manager. Vi gick runt med 

sensorenheten på campus och utförde vissa distinkta rörelser för att se att sensorenheten fungerade som förväntat. Data loggades i det 

kommersiella programmet och importerades sedan till Matlab för analys. Testen blev lyckade och det gick att verifiera sensorns noggrannhet 
i position, hastighet m.m. Dock så lyckades vi inte få vettiga värden på altitud men detta berodde troligen på att vi inte lät sensorenheten 

kalibrera sig tillräckligt länge. Altituden får testas mer utförligt vid första flygningen 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Henrik, Peter. 

Datum: 28 februari 2008. 

 
Testad komponent: Krav nr 14 

Testnummer: 4.2 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Positioneringssystemet ska kunna simuleras. 

Testresultat: Positioneringssystemet simulerades genom att plotta den erhållna datalogfilen i Matlab. 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Peter, Henrik, Martin, Samuel. 

Datum: 4 april 2008. 

 
Testad komponent: Krav nr 15 

Testnummer: 4.3 

Försöksnummer: >1 
Testbeskrivning: Positioneringssystemet ska implementeras på en Linux-dator 

Testresultat: C-kod skrevs för att kommunicera med sensorenheten. Efter många försök lyckades vi få bättre resultat genom att sänka 

samplingsfrekvensen hos sensorenheten. 
Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Henrik, Peter, Per. 

Datum: 18 april 2008. 
 

Testad komponent: Krav nr 17 

Testnummer: 4.5 

Försöksnummer: 3 

Testbeskrivning: Data från sensorer ska kunna sparas under flygning.   
Testresultat: Ett program i C-kod skrevs för att initiera sensorn, upprätta kommunikation med Linuxdatorn via en serieport och för att logga 

sensordata till en textfil på ett format som gör att det blir lätt att importera data till Matlab. Protokollet som skötte com-ports 

kommunikationen krånglade i början och det krävdes därför många timmars arbete innan programmet fungerade som det skulle. Efter många 
testiterationer fick vi dock sensorn att kommunicera med linuxdatorn på ett tillfredsställande sätt och datat kunde loggas till en textfil. Det 

importerades sedan till Matlab där det gick att utläsa vettiga värden på sensordatat. Det gick t.ex. att utläsa att den inre temperaturen var 37 

grader Celsius och det gick att identifiera tyngdaccelerationen i z-led. Detta tyder på att programmet fungerar korrekt. 
Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Henrik, Peter, Per. 

Datum: 5 april 2008. 
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D Testprotokoll – Styrsystemet 
Testad komponent: Krav nr 19 

Testnummer: 5.1 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: En given modell av flygplanet ska användas och modifieras vid behov. 

Testresultat: Vi använder oss av modellen från förra året i våra simuleringar 
Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Christoffer. 

Datum: 1 april 2008. 
 

Testad komponent: Krav nr 20 

Testnummer: 5.2 
Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Det ska gå att simulera flygplanet i simulatorn Flightgear.  

Testresultat: Flygplanet går att simulera och visualisera i simulatorn Flightgear. 
Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Markus, Christoffer. 

Datum: 7 april 2008. 
 

Testad komponent: Krav nr 21 

Testnummer: 5.3 
Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Det ska gå att göra hardware-in-the-loop simuleringar. 

Testresultat: Hardware-in the-loop simuleringar kan utföras. 
Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Markus, Christoffer, Fredrik. 

Datum: 8 april 2008. 
 

 

Testad komponent: Krav nr 22 
Testnummer: 5.4 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Flygplanet ska kunna styras manuellt och autonomt.  
Testresultat: Flygplanet gick att ställa om från manuellt- till autonomt läge och tvärtom.   

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Per. 
Datum: 11 april 2008. 

 

Testad komponent: Krav nr 23 

Testnummer: 5.5 

Försöksnummer: >1 

Testbeskrivning: Styrsystemet ska ha prestanda så att flygplanet klarar autonoma flygningar enligt en enkel bana i hardware-in-the-loop. 
Testresultat: Det gjordes hardware-in-the-loop simuleringar och det sågs att styrsystemet fungerade och flygplanet kunde följa en enkel bana.  

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Fredrik, Christoffer. 
Datum: 7 maj 2008. 

 

Testad komponent: Bangenerering 
Testnummer: 5.6 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Testa att inmatade koordinater (waypoints) i myGPS läses in till Matlab på rätt sätt. 
Testresultat: Detta fungerar. 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Christoffer. 
Datum: 4 maj 2008. 

 
Testad komponent: Banföljningssystemet 

Testnummer: 5.7 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Testa att banföljningssystemet genererar rätt utdata till reglersystemet för alla flygfall. 

Testresultat: Genom att "manuellt" föra planet mot ett riktmärke och läsa av utdata så såg vi att det blev rätt. 

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Christoffer. 

Datum: 1 maj 2008 

 
Testad komponent: Hela reglersystemet 

Testnummer: 5.8 

Försöksnummer: 1 
Testbeskrivning: Reglersystemet klarar att styra flygplanet efter en given bana i simulering. 

Testresultat: Efter lite justering av våra 6 PID:ar så fick vi planet att följa olika enkla typer av banor i simuleringar i Simulink.  

Testet lyckades [ x ] misslyckades [ ] 
Utfärdat av: Christoffer. 
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Datum: 18 april 2008. 

 

Testad komponent: Implementering av reglersystemet 
Testnummer: 5.9 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Reglersystemet klarar av att styra flygplanet efter en given bana i en flygning. 
Testresultat: Eftersom vårt plan kraschade så fick vi aldrig chansen att testa detta. 

Testet lyckades [ ] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Lager 
Datum: 25 april 2008 

 

Testad komponent: Hardware-in-the-loop 
Testnummer: 5.10 

Försöksnummer: 1 

Testbeskrivning: Kontrollera att det är möjligt att applicera störningar på flygplanet i hardware-in-the-loop simuleringar. 
Testresultat: Det är möjligt; det är bara att lägga till störningsblock i simulinkmodellen. 

Testet lyckades [x] misslyckades [ ] 

Utfärdat av: Samuel 
Datum: 8 maj 2008 

 


