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Sammanfattning 

I detta examensarbete har en generell metodik skapats för testning av styrsystem för 

pumpar. Testmetodiken beskrivs med modeller som på ett strukturerat sätt går igenom 

testningens förberedelse och utförande. Metodiken tillämpas sedan genom en stegvis mall 

för hur testningen går till praktiskt.  

En metod för att optimera antalet tester presenteras. Denna metod minskar antalet tester 

genom att använda de mest prioriterade signalerna som skickas mellan styrsystem och 

pump. Denna prioritering sker genom en viktning av hur viktig signalen är för systemet. Ett 

beräkningsschema har skapats i Excel som tar fram den prioriterade testordningen för 

testaren att följa 

 

Nyckelord 

Metodik, funktion, modell, testsekvens 

 

Abstract 

In this thesis, a general test methodology is created for the testing of control system for 

pumps. The test methodology is described with models that in a structured way help 

planning the testing preparation and execution. The methodology is then applied through a 

stepwise template for how to do the testing in practice.  

A method for optimizing the numbers of tests is presented. This method will reduce the 

number of test using the signals with the highest priority that are sent between the 

controller and pump. A calculation scheme in Excel has been created that brings out the 

prioritized test procedure for the tester to follow.    
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1 Introduktion 

Detta examensarbete är utfört på KTH vid avdelningen för mikrosystemteknik, för Xylem.  
Xylem är ett företag med världsledande verksamhet inom vattenförsörjning, avlopp och en 

mängd industriella applikationer[1]. 
   
 

1.1 Uppgift 

Målet med arbetet är att ta fram en testmetodik som beskriver hur man ska testa ett 

färdigutvecklat styrsystem. Metodiken ska vara ett förslag till modell över hur testningen 

ska gå till. Modellen ska beskriva själva tankesättet för testningen. Istället för att testa allt 

som går att testa så vill man på ett metodiskt sätt testa det nödvändigaste men ändå uppnå 

bra resultat och på så sätt spara tid och resurser.  Avvägningen ligger i hur mycket man ska 

testa för att få en tillfredställande produkt. Metoden ska vara enkel att förstå och 

genomföra 

1.2 Begränsningar 

 Metodiken är ämnad för testning av funktioner som inte rör mjukvarukod eller 

hårdvarutest, vilket sker i utvecklingsstadiet för produkten.    

 Metodiken inkluderar inte hantering av funna fel hos styrsystem. 

 Godkända testvärden är kända före test. Dessa ska vara definierade i produktens 

spec. eller vara kända av produktutvecklare och testare. 

 Behandlar inte fall där någon obehörig kommer och ändrar inställningar  

 De olika system som ska testas kommer inte benämnas med namn i modellerna utan 

istället utryckas med variabler, t.ex. X eller namn som Funktion. Dessa modeller 

kommer senare att exemplifieras med testfall från verkligheten. 

 

 

1.3 Tidigare studier  

Tidigare studier finns i form av testprotokoll och förfaranden utvecklade av Xylems 

testansvariga. Där beskrivs vad som ska testas och hur det går till. Dock finns det ingen 

generell metodik utformad för testning. Det är upp till var och en att ta fram sin egen test 

metod.   
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2 Bakgrund 

Detta kapitel beskriver egenskaper och prestanda hos pumpar och pumpsystem. 
 
 

2.1 Xylem 

Xylem Water Solutions AB är ett globalt bolag som är verksamt i ca 150 länder med flera 

tusen anställda med inriktning på att producera vattenutrustning, såsom dränkbara pumpar, 

omrörare och mekanisk luftningsutrustning för vatten och rening av avloppsvatten, 

råvatten, industriella processer, gruv-och anläggningsindustri samt för bevattning[2].  

2.2 Pumpstationen 

En pumpstation består av en pumpsump som är en tank där allt vatten samlas. Där finns en 

eller flera pumpar, ett inlopp och ett utloppsrör som ofta har en backventil. Normalt 

används två eller fler pumpar i en station. Ofta klarar en pump själv att pumpa bort det 

inflödande vattnet. De tillfällen då fler pumpar körs samtidigt är vid hög belastning, t.ex. vid 

kraftigt regnoväder. Vid pumpstationer med mer än en pump sker oftast alternering av 

pumpstarterna. Det betyder att pumparna ska användas lika mycket, detta för att pumparna 

ska slitas jämt. 

Dränkbara pumpar används ofta i avloppsammanhang. Fördelarna är bland annat att 

motorn sitter på impelleraxeln vilket är effektivt och utrymmesbesparande. Dränkningen av 

pump förebygger dessutom problem med kavitation och evakuering av luft och det 

omgivande vattnet ger naturlig en kylning och minskar även ljud och vibrationer[3].  

2.3 Pump 

Pumpar används oftast för att pumpa bort vätska från ett område till ett annat område. Det 

finns flera pumptyper såsom kolvpump, ringpump, centrifugalpump och kapselpump. 

Det pumpslag som Xylem vanligen använder är dränkbara centrifugalpumpar för 

avloppssystem. Pumpen består till huvuddel av en motor- och en hydrauldel. Den har hög 

flödeskapacitet i förhållande till sin storlek och är konstruktionsmässigt enkel och robust. 

2.4 Pumpstyrning 

Pumpstyrningen står för styrningen av pumparna i en pumpstation och det mesta sker med 

automatik. Pumpstyrningen ansvarar t.ex. för vilka pumpar som ska köras för att hantera 

inflödet och sköta alterneringen mellan pumparna. 

Information till styrningen om nivån i sumpen fås vanligen från tryckgivaren i sumpen och 

nivåvippor. Nivåvipporna ligger inbyggda i flöten och är mekaniska brytare. När vattnet når 
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upp till vipporna slår brytaren till. Det är vanligt att styrningen använder hög och 

lågnivåvippa för varningsmeddelanden och tryckgivare för styrningen. 

Om pumpsystemet inte har tryckgivare är det nivåvippornas utslag som styr när pumpen 

startar och stoppas. Den högsta nivåvippan representerar startnivå, d.v.s. när vattnet 

kommer upp till den nivån börjar pumparna pumpa bort vatten. Pumpen fortsätter pumpa 

tills vatten nivån sjunkit till den nedre vippan där den når sin stoppnivå. Idag använder man 

oftare analoga tryckgivare för att hålla kontroll på nivån.  

Pumpstyrningar kan också ha många andra funktioner till exempel rengöringsfunktioner. De 

innebär oftast att vatten nivån i sumptanken pumpas till botten vilket gör att pumpen kan 

pumpa bort smuts som flyter på ytan. Styrningen övervakar även händelser och har 

larmfunktioner som aktiveras när det behövs, t.ex. vid läckage eller förhöjd värmeutveckling 

i pumpen. 
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3 Metod 

Kapitlet tar upp olika testmetoder för detta arbete för att sedan behandla valet av 

tillvägagångsätt.  

 

3.1 Test   

Det allmänna syftet med testning är att upptäcka fel och brister eller mäta prestanda. Inom 
systemtestning testas mjukvaran efter fel, vilka man vill finna innan systemet är 
färdigutvecklat. Tidigare studier har visat att kostnaderna för att rätta till fel efter kodning är 
upp till tio gånger högre än om de upptäcks innan, och att rätta till fel i producerade enheter 
kostar minst hundra gånger mer[3]. Detta ger en bild av betydelsen av testning. 

En mjukvaruutvecklare spenderar ca 40-50% av kostnaderna för testning vid slutskedet av 
produktutvecklingen för att nå höga kvalitetsnivåer[4]. Testning är dyrt och arbetskrävande 
och ska därför vara väl planerat, organiserat och utfört. 

3.2 Testmetoder 

Olika testmetodiksteorier används av testare och utvecklare. Några av dem är Black-box 

testning, White-box testning och Grey-box testning. 

De tre klasserna av tester betecknas med färger för att skildra opaciteten för testare av 
koden. Inom black boxtestning tittar man på den externa delen av mjukvaran[5].  Testaren 
ska inte ha tillgång till själva källkoden. Koden anses vara en "stor svart låda" som testaren 
inte kan se in i, figur 1. Testaren vet bara att information kan matas in till den svarta lådan, 
och att den svarta lådan sedan skickar något tillbaks ut. Baserat på kända krav, vet testaren 
vad som väntas komma ut ur den svarta lådan och testar då att den sänder ut vad det är 
som är tänkt att den ska skicka ut. D.v.s. all tyngd läggs på black boxens gränssnitt, vad den 
returnerar och hur detta korrelerar med det man förväntar sig ska komma ut. 
 
 

 
Figur 1. Bildlig beskrivning av black-boxtestning 
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White box testning fokuserar på den interna mjukvarukoden. Här används kunskap om den 

inre strukturen och källkoden för att designa testsekvenser, figur 2. Testaren som oftast är 

kodutvecklaren vet hur koden ser ut och utvecklar tester genom att utföra metoder med 

vissa parametrar. Den här metoden hittar buggar som t.ex. felkodning, felaktiga loopar, 

mjukvarufel och eventuella oändliga loopar etc.[5][6] 

 
Figur 2. Bildlig beskrivning av white-boxtestning 

 

Grey-box testning är en mjukvarutestningsteknik som använder en kombination av white-

box testning och black-box testning. Grey boxtestning skiljer sig från black-boxtestning för 

att testaren känner till en del av den interna strukturen av mjukvaran. I den här metoden 

använder testaren ett begränsat antal tester på den interna strukturen av mjukvaran. I 

resterande delen av testandet används black-boxtestning metoder, d.v.s. test med hjälp av 

insignal till mjukvaran för att sedan observera utsignalen. Denna metod är alltså tillämpbar 

när testaren har någon kunskap, men inte full kännedom om den interna strukturen av det 

som testas. Grey boxtestning har det gemensamt med black boxtestning att man testar 

produkten från utsidan, men att testningen sker med bättre underlag för att man har mer 

information om produkten, d.v.s. man vet hur mjukvarans komponenter arbetar och 

interagerar[7]. 

Iden är följande: om man vet hur produkten fungerar på insidan, då kan man testa den ännu 

bättre från utsidan. 

3.3 Val av metod 

Modeller används för att beskriva teorier och strukturer. Modellerandet gör det lättare att 

förstå och följa teorins anvisningar.                                                                                                   

En modell som beskriver alla möjliga testfall som kan inträffa leder ofta till extremt många 

fall. Med en sådan testmetod skulle modellen bli allt för stor och komplicerad, med alla 

möjliga utfall beskrivna. Testmetoden skulle även ta väldigt lång tid för att försäkra sig om 

ett bra testresultat.  

I modellen behöver man beakta ändring av insignalsparametrars värden. Man kan välja att 
ändra en parameter i taget eller att ändra flera parametrar i taget vid testning. Riskerna 
med att ändra flera parametrar är att om någon oväntad händelse dyker upp så kan det vara 
svårt att se vad det berodde på, d.v.s. vilken parameter som ledde till felet. 
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Valet av metod blir en följd av det man vill testa och hur. Metodiken för detta arbete 
handlar om applikationstestning av färdig utvecklad produkt. White-box testning är en 
mycket bra testmetod men inriktar sig på mjukvarutestning som sker i utvecklingsstadiet av 
produktutvecklingen. Som nämnts är metodikens område test av färdigutvecklade 
systemapplikationer hos styrsystem. Den metod som jag använt tankar ifrån är Grey-box 
testning där man får nyttan av att känna till delar av den inre strukturen för att kunna forma 
bättre tester utifrån. 
 
I min litteraturstudie så fann jag inte någon metod som passade helt för beskrivning av 
testning av styrsystem. Baserat på diskussion med testare valde jag att utveckla en egen 
metod som presenteras i kapitel 4. 
 
Hur ska man testa? 
 
För att svara på det behöver det noga definieras vad som ska testas, målet med testen, 
möjligheten att utföra testet utrustningsmässigt, godkännandekriterier, testobjektets 
funktion mm. Känner man till dessa kan man gå in på detaljnivå och studera vad som får 
testobjektet att utföra sin uppgift. Med kännedom om objektets funktion menas hur den är 
uppbyggd, vad det är som aktiverar dess funktioner och hur man påverkar och ändrar dess 
beteende.  
 
Som grundtanke vid testnings ska man ha objektets funktionalitets mål i fokus d.v.s. vad för 
slags uppgift är det objektet ska utföra, vilka är de viktigaste och vad krävs för att det ska 
utföra det. I pumpsammanhang är uppgiften oftast att pumpen ska pumpa bort vätska och 
styrsystemets uppgift är att kontrollera och styra pumpen. Man vill alltså undersöka om 
pumpen gör som styrsystemet säger. 
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4 Modell 

Testmetodikens grund förklaras och beskrivs med en egen modell, figur 3. Modellen 

beskriver alla steg och alternativ som kan uppkomma vid testning. Den är uppbyggd av block 

som beskriver metodikens olika delar. Sedan ges en beskrivning av schemat med relationer 

som återspeglas i modellens uppbyggnad.   

 
4.1 Enkel beskrivning av modellens block  
 
I detta kapitel ges en beskrivning av modellen som förklarar metodiken. Modellen är 
uppbyggd av block, figur 3, som här först beskrivs kort för att senare i kapitlet beskrivas mer 
detaljerat.  
 

Krav 
a. Förutsättning materialmässigt för att tester kan utföras 
b. Inställningar hos styr- och pumpsystem så att tester kan utföras 

 

Godkännandekriterier 
Godkännandekriterier definierar om testresultatet är godkänt eller inte. Dessa kriterier ska 
ha tydliga gränser fastställda som ska överensstämma med produktens spec. 
 

Funktion 
En funktion är en uppgift att göra någonting beroende på signaler till styrsystemet. 
  

Parameter 
Definierar de signaler och inställningar som används för att testa funktionen. 
 

Variation av parametervärde 
Ändring av signalvärde för att testa funktionen på olika sätt. 
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Basmodell 
 
 

Funktion

Parameter 1 Parameter 2
Parameter 3

Värde1 värde2 värde3 värde1 värde2 värde1 värde2 Värde3 värde4

Krav

Godkännande 
kriterier

 
Figur 3. Basmodell over funktionstestning[9] 
 
 
 

4.2 Detaljerad modellbeskrivning 
 

Krav 
a. För att det ska vara möjligt att utföra tester måste det finnas förutsättning för test, 

exempelvis att det finns pumpsump, pumpar, möjlighet för inflöde mm. 
Testanordningen ska dimensioneras för system med avseende på pumpstorlek i 
förhållande till styrsystem. Förberedelser och hänsyn skall tas i fall det behövs någon 
extra anpassning för någon specifik test. 

 
b. Styrsystemet ska också ha lämpliga inställningar för att test på funktion ska vara möjlig 

t.ex. att startnivån ska vara högre än stoppnivå.   
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Funktion 
Med funktion menas en uppgift hos styrsystemet som beror på vilka signaler som skickas, 
d.v.s. en handling hos pumpen som aktiveras med hjälp av in/ut signaler från styrsystemet. 
Exempel på funktioner är att t.ex. att pumpen startar när den ska, stoppas när den ska, 
rengöring aktiveras, alternering sker mm. Det kan även röra sig om alarmfunktioner av olika 
slag. Genom att testa enskilda funktioners funktionalitet och deras funktion tillsammans, ger 
det svar på om systemet fungerar i sin helhet. 
 

Parameter 
För att utföra tester på våra funktioner använder man sig av parametrar som påverkar dem, 
d.v.s. ändringar av signaler som insignaler/utsignaler, vilka aktiverar olika funktionsförlopp 
(hos pumparna) beroende på signalerna. En parameter kan vara intern eller extern. De 
interna är de signaler som kan förändras med styrsystemets inställningar, medan de externa 
är de som härrör från yttre fysiska förhållanden, exempelvis inflöde och igensättning. Detta 
beskrivs utförligare längre ner. 
 

Variation hos parameter 
Vid testning kan man ändra värde på de parametrar man använder för att testa funktionen. 
Genom att variera funktionens olika signaler testar man den på olika sätt, vilka ska 
återspegla olika skeenden som kan uppkomma i den verkliga miljön. Lämpliga 
variationsvärden som ger mest för testet ska fastställas för att sedan värderas och tillämpas 
i en beräkningsmodell för att få fram en prioritetsordning bland parametrarna, mer om 
detta i kap.5. 
  

Testparametrar som appliceras externt: 
Externapplikation avser testparametrar som inte aktiveras genom styrsystemet, utan som 
provoceras fram genom ändring av en externparameter för att spegla ett verkligt testfall (i 
labbmiljö). Exempel på dessa är inflöde till sump eller triggning av larmingång (t.ex. genom 
att sätta en trasa i pumpmaskin för att testa hur rengöringsfunktionen fungerar).  
 

Initialtillstånd 
I vilket initialtillstånd man utför testet är av betydelse. Är det när sumptanken är tom, när 
en pump körs eller båda körs tillsammans mm. Skeendena kan vara oändligt många. Därför 
är en noggrann utvärdering av tidsaspekten betydelsefull eftersom det kan har en inverkan 
på testresultatet.  
 

Godkännandekriterier 
Varje funktion har särskilda kriterier för godkännande, d.v.s. att funktionen uppfyller sin 
funktionalitet. Vad som räknas som godkänt ska vara känt för testaren men kan samtidigt 
anpassas beroende på vad man testar. 
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Beskrivning av enskilda funktioner 
Start: Pump startar och börjar pumpa bort vatten ur pumpsumpen när startnivån är nådd  
Stopp: Pump stoppas, d.v.s. slutar pumpa bort vatten ur pumpsumpen när stoppnivån är 
nådd 
Alternering: Pumparna körs lika mycket, d.v.s. varannan gång efter en cykel. 
Blockering av pump: Aktivering blockerar en andra pump från att starta  
FLS larm: Larm för läckage i pumpmotor 

 

4.3 Relationer 

Benämningen relationer har innebörden ”parameter som påverkar funktion” d.v.s. något 
som är en viktig faktor för funktionen vid testning. Exempel på en relation mellan en signal 
och en funktion är nivåsignalens förhållande till startfunktionen. Pumpen startar när 
vattennivån har nått startnivån.    
 
Att försöka finna samband mellan insignaler och funktioner eller mellan olika funktioner kan 
ge en bättre förberedelse för skapandet av testerna, t.ex. vilka signaländringar som ska 
göras för vilket test, i vilken ordning funktionerna testas i en sekvens etc., figur 4.  
 
En modell som visar relationer mellan signal och funktion (och vise versa) kan ge en bättre 
förutsättning för testandet. Man parar metodiskt ihop vad som passar med vad och går 
vidare i test planerna.  

 

funktion

Signal2

signal3

signal4

signal1

signal5

? ?

??

 
Figur 4. En bild som visar att det inte alltid är så självklart med vilka signaler man testar en funktion 
bäst. 
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4.4 Schema 

För att lättare åskådliggöra relationer kan ett schema användas. Med hjälp av schemat är 
det meningen att testaren ska se relationer och fylla i dem, d.v.s. vilka parametrar som 
påverkar de funktioner som man vill testa. Denna metod hjälper till att strukturera upp vad 
som ska testas. 
 
Med hjälp av de ifyllda relationerna i schemat skapar man sin modell över systemet med 
dess funktioner och parameterinställningar. 
 

  
Schema 1. Exempelschema som visar relationer mellan funktion och parameter (signal). 
 

Enligt exempelschemat i schema 1 har funktion 1 relation till signal 1, 2 och 5. X i schemat 

betyder att signalvariationer kan göras för att påverka funktionen. Vilka parametrar och 

funktioner som finns med på schemat beror på vilket styrsystem som testas.  

Funktion 1

Parameter 1 Parameter 2
Parameter 5

 
Figur 5. Funktions modell enligt exempelschemat 

 
  

Parameter\Funktion Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3 Funktion 4 Funktion 5 Funktion 6

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3

Parameter 4

Parameter 5
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I schema 2 visas ett exempel på ett schema med ett pumpsystems verkliga funktioner och 
ifyllda relationer. 
 

 
Schema 2. I schema 2 visas funktioner i vågrät riktning och inställda parameter i lodrät riktning. 
 

Schema 3 visar funktionernas förhållande till larmfunktioner. Larmen kan definieras både 

som (in)signaler och funktioner. Detta då man kan testa larmen för att se om de fungerar 

men även aktivera larm (signal) för att testa hur en funktion reagerar. Man har därför 

möjlighet att avläsa schemat från två håll, d.v.s. funktionens relation till flera insignaler och 

signalens relation till flera funktioner.  

Schema 3. I schema 3 visas funktioner i vågrät riktning och larmparametrar i lodrät riktning. 

 

Andra samband som kan ges av schemat är: 

 Vilka funktioner som använder samma testparametrar 

 Vilka de inte har gemensamt 

 Urskilja de funktioner som inte störs av de som används. Funktioner utan 

gemensamma parametrar kan ge möjlighet till att testa flera funktioner samtidigt. 

När det bestämts vilka funktioner som ska testas med vilka parametrar är nästa steg att 

välja de lämpligaste värden på parametrarna. Valet går att variera på många olika sätt. Om 

man ska prova alla skulle testandet ta mycket lång tid och man skulle testa onödiga moment 

som inte stämmer överens med den miljö som styrsystemet ska verka i. Målet med valet av 

olika värden på testparametrarna är att få fram de som är mest givande för själva testet, 

vilket beror på vad det är man vill testa. Dessa ska beaktas och värderas noggrant för att få 

ett effektivt testande. Det kan till exempel vara de värden som är:  

  

Parameter\Funktion start stopp altrenering sumpreng. pumpblock. energispar.

nivå x x x x x

geodetisk höjd x

strypventil x

inflöde x x

utflöde

igensättning

cykel inst. x x

Larm\Funktion start stopp altrenering sumperng. pumpblock.

bräddning x x
leckage x

temp x

närvaro

högnivå x
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 vanligast där styrsystemet ska verka 

 beröra max/min gräns 

 områden/nivåer där tidigare fel ofta uppkommit 

 

Parameter

värde1 värde2 värde3

 
Figur 6. Parameter med dess olika värden 
 

 

4.5 Testsekvens 
 
En testsekvens beskriver de funktionstester som startar efter varandra, en i taget i en viss  
ordning, enligt figur 7 och 8. Genom att strukturera upp funktionerna och testa dem i en 
följd kan man se hur styrsystemet fungerar i sin helhet.   
 
 

Funktion

Paramete
r inst.1

Paramete
r inst.2

Paramete
r inst.3

nivå1 nivå2 nivå3 nivå1 nivå2

Krav

Godkännande kriterier

Funktion

Paramete
r inst.1

Paramete
r inst.2

Paramete
r inst.3

nivå1 nivå2 nivå3 nivå1 nivå2 nivå1

Funktion

Paramete
r inst.1

Paramete
r inst.2

Paramete
r inst.3

nivå1 nivå2 nivå3 nivå1 nivå2 nivå1 nivå2 nivå3 nivå4

Funktion

Paramete
r inst.1

Paramete
r inst.2

Paramete
r inst.3

nivå1 nivå2

Godkännande kriterier
Godkännande kriterier Godkännande kriterier

nivå1 nivå2 nivå1 nivå2 nivå1 nivå2 nivå3

Figur 7. Modell av flera funktioner som bildar en testsekvens. 
 
 

Funktioner

Tid
 

Figur 8. Beskriver tidsförloppet för varje funktionstest i en testsekvens. 
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Ordningen på testerna av funktioner är en faktor som kan spela roll. I vissa testsekvenser 
fungerar testordningen av funktionerna (A-B-C-D) men inte i ordningen (B-D-A-C). För att 
upptäcka detta behöver flera olika varianter på testsekvenser utföras. 
 
En metod att minska antalet tester är genom att först göra en viktning av funktionerna d.v.s. 
klassa dem efter deras allvarlighetsgrad och ta hänsyn till sannolikheten att det kommer att 
uppstå fel på dem. På detta sätt tar man fram den mest prioriterade testordningen bland 
funktionerna och sedan urskilja vilka tester som är mer viktiga än andra och på så sätt 
inrikta testningen på dem (mer om detta i kap.5).     
 
Vid prioritering styr testarens egna kunskap och erfarenhet testordningen och 
koncentration av test på olika funktioner. Detta kan resultera i att testaren missar vissa 
områden som kan vara aktuella och att olika testare testar på olika sätt. Därför kan en 
alternativ metod för att få en bra mix i testordningen vara slumpfaktorn. Med slumpad 
testordning försvinner eller minskar risken för att något oväntat fel ska missas på grund av 
ordningen som funktionerna körs. Denna metod kan ge ett trovärdigt resultat om många 
tester utförs. Men många tester betyder att det är tidskrävande. Därför är ytterligare en 
metod att kombinera prioritering och slumpfaktorn. 
 
Ordningen som skapats efter funktionernas prioritering behöver inte följas slaviskt under 

testning om det finns andra praktiska aspekter som gör att man vill ha en annan ordning. 

T.ex. om flera funktioner kan testas automatiskt efter varandra medan ett annat 

funktionstest kräver fysiskt manuell aktivitet av testaren så kan önskan finnas att placera 

denna test först eller sist. Exempel på ett sådant test kan vara rengöringsfunktion av 

pumphjul där testaren orsakar igensättning genom att sätta i flera trasor i pumpen. 

 

4.6 Systemtest 
 
Ett styrsystem ska ha ständig koll på alla signaler. Men ibland kan något oväntat dyka upp 
eller systemet kan bete sig konstigt när många saker sker samtidigt.  Därför är det av 
intresse att undersöka hur systemet arbetar med många funktioner aktiva på en gång.  
 
Testaren ska här försöka återskapa ett verkligt fall eller ett fiktivt, t.ex. ett ”worst case 
senario”. Parametervariationen vid systemtest sker på samma sätt som enskild 
funktionstest, men nu styr man parametervariationer för alla funktioner som testas 
tillsammans. Vid vissa tester finns inga variationsalternativ, utan man vill bara aktivera 
funktionen, exempelvis aktivera en andra funktion medan en annan funktion redan kör. 
 
Konflikt kan uppstå mellan olika funktioner vid simultan testning. Med konflikt menas att två 

funktioner som körs samtidigt stör varandra eller helt hindrar varandra vilket förstör testet.  

Ett exempel på en sådan konflikt är mellan rengöringsfunktionen och larm för hög 

temperatur. Sumprengöringsfunktion kräver en viss tid för att utföra sin uppgift medan larm 

för hög temperatur hos pumpen aktivt stoppar pumpen omedelbart. Om de båda blir aktiva 

i en testsekvens avbryts rengöringsfunktionen och testresultat uteblir. Därför är det inte 
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lämpligt att kombinera dessa funktioner (om det inte är larmfunktionen man vill testa). En 

noggrann planering krävs för att undvika konflikter. Planeringen underlättas med ”schemat” 

för relationerna mellan funktioner och signaler. 

Alternativt så kan man vilja skapa konflikter för att undersöka vad som händer, om det 

skiljer sig från det förväntade. Till exempel vid konflikt kanske en funktion aktiveras trots att 

den inte borde. På detta sätt kan systemfel som är svåra att se vid enskild funktionstester 

upptäckas.   

 

4.7 Modell för systemtest 

Systemtestet beskrivs med modellen i figur 9 och består av systemet som ska testas med 

hjälp av parametrar och funktioner. De funktioner som är med i testet använder nu 

gemensamma parametrar. Vid test aktiveras funktionerna och parametrarna varieras för att 

påverka systemet. 

 
 

Funktion 1

Parameter1 Parameter2

Funktion 2

Parameter1 Parameter2 Parameter3

värde värde värde värde värde värde

Funktion 3

Parameter1 Parameter2

System

värde värde värde värdevärde värdevärde värde värde

Figur 9. Modell för systemtest. Modellen beskriver ett systemtest som utförs med hjälp av flera 
funktioner och olika parametrar att testa funktionerna med.  
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I figur 10 visas tidsförloppet för systemtest av tre funktioner. De startar efter varandra och körs 
tillsammans.  
 
 
 

Funktioner

Tid
 

Figur 10. Beskriver tidsförloppet för systemtest. 

 

 
4.8  Exempel på systemtest  
 
Man vill testa ett styrsystem under högt inflöde (nederbörd), samtidigt som något är fel i 
pumpen och man vill påverka energiförbrukningen. 
 
 
Ett schema kan se ut enligt följande: 
 

 
Schema 4. Ett schema utan relationer mellan funktion och parameter ifyllda.  
 

 
 
 

System

Parameter\Funktion start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

startnivå

stoppnivå 
cykel inst.

ramptid

Externa parametrar start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

inflöde

utflöde

igensättning

geodetisk höjd

strypventil
mekaniskbroms

vippa nivå
Larm\Funktion start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

bräddning
leckage

temp

närvaro

högnivå
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Efter ifyllnad av relationer kan det se ut enligt schema 5. 
 

 
 Schema 5. Schema med relationer ifyllda. 
 
 
Efter studie av schema 5 kan ett test upplägg se ut enligt följande: 
 
Aktivera 

 Högt inflöde--->hög nivå vippa slår till och orsakar högnivå larm 

 Sätta igång FLS alarm (läckage larm) och sedan försöka återställa det. 

 Pumpblockering  

 Geodetiskhöjd (energi påverkan) 
 

I det här testet undersöks systemets reaktion när larm för hög vatten nivå och larm för 
läckage hos pumpen aktiveras. Pumpblockeringen gör så att den andra pumpen inte går 
igång även om det skulle behövas då en pump inte klarar pumpa bort vattnet själv. Genom 
att ändra den geodetiska höjden påverkas energiförbrukningen.  
 

Kommentarer 
Energiförbrukningen går att mäta på olika sätt. Är det energin för att driva pumpen som är 
intressant eller är det den specifika energin (kWh/m³) man vill minimera över tiden. 
Geodetiskhöjd ändring kan leda till förhöjd energiförbrukning beroende på vad för slags 
pumpmaskin som används.  
 
 
 

System

Parameter\Funktion start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

nivå x x x x x
cykel inst. x x x

ramptid

Externa parametrar start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

inflöde x x

utflöde

igensättning x

geodetisk höjd x

strypventil x

mekaniskbroms x x

vippa nivå x x

Larm\Funktion start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

bräddning x x

läckage x

temp x

närvaro

högnivå x
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nivå Inflöde

värde värde värde värde värde

FLS

tid
Manuell 

aktivering

värde värde värde

Pumpblock

startnivå Inflöde

System

Energispar

geodetisk
höjd

Larm för 
högnivå

värde värde värde värde värde värde värde värde

 
Figur 11. Exempel på systemtest med fyra funktioner aktiva och deras parameterinställningar. 
 

 
I dessa tester får man flera svar eftersom flera funktioner kör tillsammans. Till exempel hur 
de arbetar tillsammans, parametrarnas inverkan mm. Stort ansvar läggs på testaren för att 
noga strukturera lämpliga testscheman som återspeglar styrsystemet man testar. 
 
Vid systemtest testas flera saker samtidigt och det är därför inte lika klart vad som har 
orsakat ett fel. När fel upptäcks är ett alternativ att variera en signal i taget för att kunna 
urskilja vilken signal som gör att fel uppstår. 

  



 

                                                                                   sida 19 

5 Beräkning av modell 

Detta kapitel behandlar stegen vid beräkning av modellen och hur man går till väga för att 

bestämma den mest prioriterade testordningen. 

 

5.1 Prioritering 

Varje funktion har en vikt som bygger på sin allvarlighetsgrad. Denna grad ska beskriva 

konsekvenserna om en funktion slutar fungerar, d.v.s. hur viktig den är. Allvarlighetsgraden 

uttrycks med ett värde, till exempel en skala från 1-5. Exempelvis kan allvarlighetsgraden 

mellan funktionerna start och alternering jämföras. Alterneringsfunktionen ser till att 

pumparna i systemet slits jämt vilket är viktigt men inte nödvändigt för pumpens 

basfunktion. Pumpens startfunktion är mycket kritisk och nödvändig för att undvika t.ex. 

översvämning vilken är en av pumpens huvudfunktioner. Startfunktionen har därför högre 

allvarlighetsgrad än alterneringsfunktionen. Det är upp till testaren med sin erfarenhet och 

kunskap att bestämma allvarlighetsgraden. 

För att kunna utföra tester på funktionerna krävs att ändringar görs på parametrar, d.v.s. 

variationer hos signalerna som påverkar funktionen. Dessa variationer värderas också med 

en prioriterings skala, till exempel 1-5. Denna skala bygger på vilket värde på signalen som 

ger mest för testet man avser att undersöka. Exempel på parametervärdering är val mellan 

olika startnivåer, inflöde, ström styrka mm. Med denna prioritering väljs den ordning som 

testningen ska ske efter. 

Om förutsättning finns ska ett sannolikhetsvärde beroende på tidigare funna funktions fel 

beaktas. Meningen är att tidigare erfarenhet från testare eller utvecklare ska komma till 

nytta. Denna erfarenhet ska vägas in i prioriteringen. 

Beräkning 

 = Allvarlighetsgrad för funktion    

 = Prioriterade parametervärden  

 = Sannolikhet för fel på funktion   

viktning 

 ×  =   

 
Alt. 
 

 =   
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Beräkningsmodellen visar en tabell med uppställda punkter ordnade efter dess 
prioritetsvärde. Varje punkt representerar ett funktionstest, vilket ger testaren den 
prioriterade testordningen. 
 
I exempelgrafen, figur 12, representerar varje kolumn en funktion med dess olika 
kombinationer av parameterinställningar, uppställt efter dess prioriteringsnivå. 

 

Funktioner
X1 X2 X3 X4

1

2

3

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
5

. . . .Viktning

 
Figur 12. Graf med funktionstester prioriterade 

 

En testnivå markerar den avgränsning för vilka tester som ska utföras. Nivån väljs av 

testaren med avseende på prioriteringsnivån av parametrar. Den bestämmer hur många 

tester som ska utföras och på detta sätt optimerar man antalet testfall som utförs utan att 

(förhoppningsvis) allvarliga fel missas.  

Alternativt så kan man välja de översta testfallen från varje funktion, till exempel de två 

högst prioriterade testerna för varje funktion. Detta kan vara lämpligt eftersom 

prioriteringstalen för testerna kan skilja sig mycket vid större testsekvenser.  
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I figur 13 visas graf med två testnivåer utsatta, en med rät avgränsning och den andra med anpassad. 

Funktionstesterna ovanför den satta testnivån är de som utförs. 

                      

Figur 13. Graf med funktionstester prioriterade och två prioriteringsnivåer utsatta. Den 

kurviga nivån inkluderar de två högst prioriterade funktionstesterna för varje funktion.    

 

 

5.2 Testexempel 

Ett exempel på funktionstest av start- och stoppfunktionerna presenteras här i form av 

schema, modell och beräkningsmodell. Först visas ett schema med dess relationer ifyllda 

mellan funktion och parameter. Därefter modellen som beskriver tankesättet och de test 

alternativ som finns för funktionen. Beräkningsmodellen beräknar och visar grafiskt den 

prioriterade ordningen för funktionstestet. 
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Testning av start och stopp funktion  
 
Schema 

 

Schema 6. Schema över start- och stoppfunktionen 
 
 

Vattennivån aktiverar både start- och stoppfunktionen. Därför används parametrar som har 
med nivån att göra för att påverka funktionerna. Vid planering av test behöver man inte ta 
hänsyn till alla relationer man finner, utan bara de som är lämpliga för det man vill testa. 
  

Modellen i figur 14 visar de parametrar som används vid test av start/stopp funktion. Nivån 
för start, nivån för stopp och inflödet varieras vid testning. Med högnivåvippans läge kan 
man påverka larm för hög nivå och start av den andra pumpen (om systemet inte har 
tryckgivare). 
 
Som krav för att testet ska kunna utföras är att startnivån är högre än stopp nivån.  
Godkännandekriterier för start och stopp funktionen är att pumpen startar och stoppar på 
angivna nivåer med en felmarginal på 10 procent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

System 

Parametrar\Funktion start Stopp 

startnivå x  

stoppnivå   x 

cykel inst.   

ramptid x  

Externa parametrar start stopp 

Inflöde x  

Utflöde   

igensättning   

geodetisk höjd   

Strypventil   

mekaniskbroms   

vippa nivå x  

Larm\Funktion start stopp 

bräddning x  

läckage  x 

temp  X 

närvaro   

högnivå x  
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Modell för start/stopp funktion 
 

Start/Stopp

Nivå för 
start

Nivå för 
stopp

Inflöde

låg mellan hög mellan

Krav

Godkännande kriterier

Högnivå 
larm

Vippa höjd

nivå1låg låg mellan hög

 
Figur 14. Modell över start/stopp funktion med dess olika parametrar. Relationen till parametern 
högnivålarm är streckad för att den endast har ett alternativ och därför inte påverkar det totala 
antalet sätt att testa funktionen på.    
 

 
I beräknings modellen, som visas i figur 15, fyller man i prioriteringsvärden i dess ruta för 
varje parameter. Hos parametern inflöde har alternativet högt inflöde högre prioritet än lågt 
inflöde. Detta beror på att för detta test så ger högt inflöde mer för testet. Vid något annat 
test så kan det vara omvända förhållanden.  
 
Beräkning av modellen sker med Officeprogrammet Excel eftersom de flesta har tillgång till 
det programmet och det ska vara enkelt och användarvänligt. 
 
 
 

 
Schema 7. Beräkningsmodell av parametrarnas prioriteringsvärden. 

 
 
 
 
 
 

Funktion

Parameter

Alternativ Låg normal Hög lågnivå mellan högnivå Lågnivå mellannivå

Prioritering 2 3 5 2 3 5 4 3

     Start/Stopp

Inflöde Startnivå Stoppnivå

                        Beräknings Schema
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Resultat  
 
Efter att varje testmetodsprioritet beräknats staplas värdena upp i en kolumn och visas 
tydligt grafiskt, figur 15. Varje punkt representerar ett unikt test av funktionen. Sedan väljs 
från vilken nivå man ska utföra tester ifrån. 
 

 
 
Figur 15. Graf som visar de olika testkombinationerna av funktionen och deras prioriteringsvärden. 
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Testning av start/stopp funktion urskiljer klart de mest prioriterade testvalen och visar 
därmed ordningen. Om den prioriterade avgränsningen sätts vid 60 så är det fyra stycken 
tester som kommer med.  Testaren kan efter dessa resultat få testordningen given i form av 
figur 16.  
 
 Prioritet:         1. (100)                       2. (75)              3. (60)                       4. (60) 

Inflöde: högt

Startnivå: högt

Stoppnivå: Låg

Inflöde: högt

Startnivå: högt

Stoppnivå: högt

Inflöde: normal

Startnivå: högt

Stoppnivå: Låg

Inflöde: högt

Startnivå: 
mellan

Stoppnivå: Hög

 
    Figur 16. Resultat för start/stopp funktionstest. 
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5.3 Test exempel av Testsekvens 
 

Test av flera funktioner i följd 
Vid test av flera funktioner i följd kan man följa samma tankesätt som vid en enskild 
funktions test, med skillnaden att man även planerar i vilken ordning man testar de olika 
funktionerna.  
 
Schema 

 
Schema 8. Schema med relationer ifyllda. 
 

För att bestämma testordningen bland funktionerna sätts prioriteringsvärden mellan 1-5 för 
varje funktion baserat på allvarlighetsgrad. Parametersalternativ prioriteras på samma sätt 
och adderas sedan med funktionens prioritering och sannolikhet för att fel uppstår (

 = ) för att bestämma ordningen på sättet man testar funktionen. 
 

 
  

nivå Inflöde

Låg normal hög

Pumpblock

nivå Inflöde

Pumphjuls-
rengöring

Stop

normalt högt lågt högt

nivå Igen-
sättning

kort långlågt högt lågt högt

2 3 2 3 1 3 3 1 3 442 2

Godkännande 
kriterier

Krav Start

start
nivå

Inflöde
Ramp

tid

Låg normal hög lågt högt kort lång

3 3 5 2 4 4 2

Godkännande 
kriterier

Godkännande 
kriterier

Godkännande 
kriterier

5 2 311 23 3

 
Figur 17. Modell av testsekvens. De ovala rutorna visar funktionernas prioritet, de fyrkantiga 
funktionernas sannolikhet för fel och siffrorna under parameteralternativen visar deras prioritet.   

Testsekvens

Parameter\Funktion start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

nivå x x x x x
cykel inst. x x x

ramptid

Externa parametrar start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

inflöde x x

utflöde

igensättning x x

geodetisk höjd x

strypventil x

mekaniskbroms x x x

vippa nivå x x

Larm\Funktion start stopp altrenering pumhjulsreng. sumpreng. pumpblock. energispar.

bräddning x x

läckage x

temp x

närvaro

högnivå x
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5.4 Resultat 
 
Programmet beräknar och listar upp varje funktionstests prioriteringsvärde och visar dessa i 
grafen i form av punkter, figur 18. Varje punkt representerar ett unikt funktionstest.  

          
 

 

        

  
500 2500 

     

  
250 1250 

     

  
375 1875 

     

  
300 1500 

     

  
150 750 

     

  
225 1125 

     

  
100 500 

     

  
50 250 

     

  
75 375 

     

  
60 300 

     

  
30 150 

     

  
45 225 

     

  
300 1500 

     

  
150 750 

     

  
225 1125 

     

  
180 900 

     

  
90 

      

         

                  

         
Figur 19. Ett testschema med testsekvens som innehåller fem funktioner. Varje punkt i grafen 
representerar ett test av en funktion. 
 
 

 
För testsekvenser bestäms funktionernas testordning och ordningen på hur varje funktion 
ska testas. Som resultat av beräkningsschemat får man givet prioriteringsvärdet för alla 
tester och detaljerna om hur man ska testa funktionerna listade, figur 19. 
 
I detta exempel väljs prioriteringsavgränsningen så att det är två tester som utförs av varje  
funktion.  
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I figur 19 visas ett testschema som testaren kan följa. Variablerna x,y,z,k och t representerar 
olika parametervärden till var sin funktion. Med detta upplägg optimeras antalet tester till 
8st. 
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      Test 1     Test 2         Test 1       Test 2 Test 1 Test 2    Test 1      Test 2

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3

Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3 Funktion 4

Figur 19. Resultat för testsekvens. Resultatet utrycks med variabler för att beskriva metoden.   
 

 

5.5 Kontroll av testresultat 
 
Avgörandet om ett resultat är godkänt eller inte ska som nämnts tidigare klart definieras av 
tydliga gränser. Men i vissa fall kan det vara svårtolkade resultat eller resultat som måste 
hämtas från extern mätutrustning för avläsning av till exempel signaltoppar som visar när 
effekt/ström höjs, när något startar och stoppar mm. Dessa data behöver samlas in och 
studeras för att kunna ta beslut om godkännande. Dessa tester är sådana som kräver lång 
test tid, till exempel alternering. 
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6 Testmetodik 

För att praktiskt utföra testet behövs ett stegvist förfarande som bygger på 

modellstrukturen. D.v.s. en metod som strukturerar upp stegen så att de blir enkla att följa, 

utföra och dokumentera.  I 6.1 ges metoden kortfattat för att i 6.2 förklaras mer utförligt. 

 

6.1 Praktisk testmetodik 

1. Definiera mål med test 
 

2. Strukturerat schema med signaler och funktioner 
 

2.1 Val av funktion  
 

2.2 Val av parametrar 
 

3. Viktning  
 

3.1 Prioriterings ordning, function 
 

3.2 Parameterordning 
 

4. Beräkning 
 

5. Godkännande kriterier 
 

6. Utför test/Dokumentera 
 

 
 

6.2  De praktiska stegen 

 
1. Definiera mål med test 

Tydliggör vad meningen med testet är. Ange exempelvis om det är ett test på ett 

visst delsystem eller är det en felsökning på ett visst område etc. Definitionen utgör 

grundstrukturen för testet. 

 

2. Schema med signaler och funktioner(relationer) 

 

Ställ upp ett schema med funktioner och parametrar och fyll i dess relationer. 

Planera med tanke på vad som är målet med testet. Schemat finns i form av en mall 

att fylla i. 
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2.1 Val av funktion(er) 
Välj den/de funktioner som ska testas, den enskilda funktionen eller de 
funktioner som ska ingå i en testsekvens 

 

2.2 Val av parametrar 

Med schemat klargörs förhållandet mellan parametrar och funktioner. Av de 

parametrar som har en relation till en funktion ska de mest givande för testet 

väljas ut beroende av hur man vill forma testet. 

 

 

3. Värdesätt funktion och parametrar (prioritering) 

 

Varje kombination av parametrar för en funktion är ett unikt test. Parametrarna 

prioriteras och en ordning skapas för testning. 

3.1 Ordning 
I vilken ordning man testar funktionerna eller hur ofta man testar en funktion i 

förhållande till andra är av betydelse. Varje funktion ska viktas med avseende på 

funktionens allvarlighetsgrad, vilket ger ett mått på hur viktig funktionen är för 

systemet i jämförelse med de andra funktionerna.  

3.2 Parameterordning 

En metod för i vilken ordning man ska testa en funktion med hjälp av dess 

parametrar är av vikt. Valet av ordningen bygger på en värdering av varje 

parametervariations betydelse för testet, d.v.s. vilket värde på en signal som ger 

mest för testet. Vilka värden det är som ger mest för testet skiljer sig beroende 

på vad man vill testa hos funktionen. 

  

 

4. Beräkning 

 

Beräkning sker genom ett ordnat Excelark där prioriteringsvärden skrivs in. 

Resultaten kommer i form av tal som är ordnade efter talens värde och visas grafiskt. 

Sedan görs en avgränsning/sortering av de testkombinationer som ska ingå i testet. 

Som resultat visas även den prioriterade testordningen i form av ett testschema.   

 

 

5. Godkännandekriterier 

 

Godkännandekriterierna ska vara kända innan testerna utförs, de ska vara 

nedskrivna och lätta att jämföra med testresultatet. Kriterierna ska sättas av 

testaren som utgår från specifikation eller gränser satta av tillverkare.  
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Kriterierna för godkänt för ett testresultat bygger på vad som är målet med testet. 

En funktion kan testas på flera olika sätt beroende på vad det är man vill undersöka 

och därför kan godkännande kriterierna för funktionen också skilja sig.   

 

 

6. Utför test och dokumentera 

 

Utför test enligt testschema och dokumentera. En dokumentation av testets 

utförande är betydelsefull, d.v.s. Inte enbart bara av resultatet utan även 

tillvägagångsättet och detaljer under testets gång.   
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7 Resultat 
 
Resultat av denna studie är en modell som beskriver tankesättet och upplägget vid testning 
av styrsystem. Modellen används för att beskriva metodiken teoretiskt och står som en 
generell bas för tillvägagångsättet. Ur modellen skapas en stegvis numrerad testmetodik 
som praktiskt går igenom testningens utförande.  
 

7.1  Schemat 
 

Vid enskild funktionstest hjälper schemat till med planering och struktur. Eftersom 
funktionstesterna sker en i taget så blir de inget hinder för varandra.   
 
Vid systemtest kan följande samband observeras: om funktionerna har gemensamma 
relationer till parametrarna underlättar det för gemensamtestning. Men funktionernas 
relationer till de interna parameterinställningar, d.v.s. de inställningar man gör direkt på 
styrsystemet behöver inte vara gemensamma utan kan skilja sig åt. Däremot märks en 
större tendens till konflikt gällande de externa parametrarna. Om till exempel funktionerna 
har lika externa parameterinställningar eller om den ena av funktionerna inte har några 
relationer alls i de externa parameterinställningarna kan det möjliggöra kombination i test.  
Om funktionerna inte har någon gemensam relation i externa parametrar kan testet vara 
svårt att köra tillsammans utan att störa varandra, d.v.s. risken för konflikt uppstår. 
 

7.2 Slutats 
  
Metodiken ger testandet struktur och överblickbarhet. Relationer sluts mellan funktion och 
parameter vilket ger en tydlig uppställning av vilka signaler som påverkar vilka funktioner. 
En prioriterings metod för funktionernas parametrar fastställer testordningen med hjälp av 
ett beräkningsprogram och ger en bild av hur mycket man behöver testa. Metodiken 
utformas sedan till en praktisk testmall att följa. 
 
Testning är en nödvändighet och genom att utföra testning med metodiken på ett 
strukturerat sätt ökar chanserna för mer effektivtestning.  
 
 

7.3 Förslag till fortsatta studier 

Studie av hur styrsystem reagerar vid fel  
Genom att trigga medvetna fel och studera hur styrsystemet beter sig får man mer kunskap 
om styrsystemets tillförlitlighet.  

 

Mer specifik testning 
Baserat på en generell testmetodik kan man utforma en mer detaljerad metod, speciellt 
anpassad för en viss modellserie av styrsystem. Där man går mer in på djupet och utforma 
en speciell tillämpbar metod.     
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Automatisera testsekvenser med LabView 
Vidareutveckling av program som möjliggör att testsekvenser kör automatiskt. Genom att 
mata programmet med prioriteringsvärden för funktioner och parametrar och sedan låta 
testerna ske automatiskt enligt dem eller en kombination mellan prioritering och slump. 
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8 Diskussion 

 
En generell testmetod inför svårigheten att man inte kan gå in på djupet. Varje styrsystem är 
olika på beroende med vilka pumpar och vilken miljö de ska verka i. Därför blir resultatet en 
allmän anvisande metod för testningens upplägg. 
 
Modellen ska vara enkel för att undvika att den blir för ”jobbigt och tidskrävande för den 
som utför testen”. Beräkningsmodellen går att byta ut mot en annan utan att metodikens 
grund för uppbyggnad av testmetod ändras. 
 
Att värdera och fylla i prioriteringsvärden för alla parametrar i en testsekvens kan verka 
tidskrävande, men det ger förhoppningsvis något tillbaka i form av testeffektivitet.  
 
Tester bör utformas efter den verkliga miljön styrsystemen ska verka i. Testningen ska 
återskapa testsekvenser från verkliga fall, med tanke på miljön och väderförhållanden. Här 
kan man Ta tillvara på olika förlopp man har erfarenhet av från tidigare testning. 
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9 Övriga kommentarer 

I detta kapitel tas yttrestörningar på system upp och lösningar på dessa. Detta område ligger 

utanför metodikens beräkningsmodell men bör nämnas.    

Yttrestörningar 
Styrsystem utsätts för yttrestörningar så som kyla, värme och regn. Dessa naturkrafter går 

inte att undvika men skydd utformas för varje styrsystem beroende på i vilket klimat de ska 

verka. Tester i labb försöker återspegla den verkliga miljön där systemet ska verka. 

Även skadegörelse ingår i yttre störningar. Detta går att förebygga med starka skydds skåp 

anordnade med larm anordning. För att förhindra att obehöriga ändrar parametrar på 

styrsystemet är en lösning att använda sig av inloggnings kod. 

Strömavbrott kan ske av flera anledningar (blixt nedslag, tekniska problem i 

strömförsörjningen mm.) Detta kan ha stor inverkan på styrsystemets funktionalitet. Om ett 

styrsystem skulle slås ut och kraftigt regn sker är risken för breddning väldigt stor. För att 

återskapa en sådan situation i testmiljö slår man av strömbrytaren och kan testa 

styrsystemets reaktion. Förebyggande åtgärder är att ha reserv energi i form av batteri som 

kan tillämpas vid nöd situation. 
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Appendix 

Exempelschema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameter inst/funktion start stopp F3 F4 F5 F6 Larm1 Larm2

nivå 

t.ex. Ramptid

Externa parametrar

inflöde

Larm/funktion

bräddning

temp

signaler enligt testare

Mål med test

Skriv in signaler/funktioner för styrsystemet
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Excel beräkningsprogram 
 

 
 




