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Sammanfattning 
I denna rapport presenteras hur en simulatorlösning för funktionstestning av en gruvmaskin 

har tagits fram. Arbetet har skett i Atlas Copcos regi och består av tre delar: kartläggning i 

form av intervjuer, utvärdering av befintliga simulatoralternativ och slutligen val och 

implementation av lösning.  

 

Resultatet visar på en konceptuell prototyp, där en gruvmaskin visualiseras i en 3D-miljö 

tillsammans med en virtuell gruvgång. Detta möjliggör bland annat testning av autonom 

navigering, alltså att en gruvmaskin självständigt styr utifrån avläsning av tunnelväggar med 

hjälp av laser. Samtidigt tillåter lösningen också att kontrollvärden från olika sensorer, såsom 

vinkelgivare, kan hämtas ut ur simuleringen.  

 

 

Abstract 
This report presents how a solution for functional testing of mine trucks involving a simulator 

has been developed. The project has been directed by Atlas Copco and consists of three parts: 

conduction of a survey in the form of interviews, evaluation of existing simulators and finally 

selection and implementation of a solution.  

 

The result shows a mine truck visualized in a 3D environment with a virtual mining tunnel. 

This allows for testing of the autonomous navigation systems developed at Atlas Copco, 

where a machine uses readings from laser sensors to locate itself and navigate through mining 

tunnels without the help of an operator. At the same time, it allows relevant and interesting 

values from various sensors, such as inclinometers, to be extracted from the simulation 

environment. 
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1 Inledning 

Detta projektarbete har utförts på Atlas Copco i Örebro, med huvuduppgift att utvärdera och 

vidareutveckla den befintliga mjukvarutestningen. 

 

Atlas Copco Rocktec tillverkar gruvmaskiner och på avdelningen LHD Applications utvecklas 

mjukvaran till dessa maskiner, ett styrsystem som kallas RCS (Rig Control System). Då 

gruvmaskiner är säkerhetskritiska till sin natur, är det viktigt med testning av mjukvaran. 

Detta sker på tre nivåer: enhetstest, funktionstest och maskintest. På den lägsta nivån, 

enhetstest, säkerställs att enskilda klasser ger korrekta resultat. Funktionstest används sedan 

som ett nästa steg för att undersöka funktionaliteten som helhet. Här testas att en mer 

övergripande funktion, såsom att höja en skopa, fungerar som den ska. På den översta nivån 

används slutligen maskintest, där mjukvaran testas på en fysisk maskin. [1] 

 

Bakgrunden till projektet var att behov fanns att utveckla testningen på mittennivån, alltså 

funktionstestningen. Den tidigare använda lösningen, en internt utvecklad applikation, hade 

flera brister, exempel på detta var att vissa maskintyper inte gick att testa alls. Vidare 

saknades testmöjligheter helt för vissa moment, såsom navigering utifrån lasermätningar. 

 

Därtill fanns, från Atlas Copcos sida, ett tydligt önskemål om en ny lösning som var 

underhållsfri. Den nuvarande lösningen var, som utvecklad inom företaget, i ständigt behov 

av uppdatering. Eftersom detta var kostsamt och inte ansågs ligga inom företagets 

kärnverksamhet, fanns viljan att istället använda ett externt system. 

 

Projektet uppgift var att sammanställa kravspecifikationen för en kommande lösning genom 

att genomföra en kartläggning på företaget. Utifrån denna kravspecifikation skulle ett antal 

befintliga mjukvarulösningar utvärderas och ett förslag för en framtida testutveckling tas 

fram. För att kunna bedöma relevansen i detta förslag var det prioriterat att en fungerande 

demoprototyp presenterades, här var det viktiga att visa på helhetskonceptet i 

lösningsförslaget. Prioriterat för denna lösning var att den skulle ha kapacitet att testa ovan 

nämnda lasernavigering. Funktionalitet för att simulera maskinerna fysiskt var också 

efterfrågat liksom möjlighet till visualisering.  

 

Lösningen som presenterades vid projektets slut baserades på den befintliga fysiksimulatorn 

Gazebo, vilken medgav visualisering av en gruvmaskin och simulering av dess fysiska 

egenskaper. Denna kompletterades med en egenutvecklad kommunikationskedja mellan 

simulatorn och gruvmaskinens styrsystem, samt en procedurellt genererad tunnelmiljö för 

testning av lasernavigering. 

 

Då projektets mål var att ta fram en lösning för användning vid utveckling av mjukvara är det 

utvecklarna på Atlas Copco som är den främsta målgruppen. Denna rapport förutsätter 

bakgrundskunskaper motsvarande en ingenjörsutbildning inom datateknik, primärt i ämnena 

matematik och programmering. 

1.1 Krav 

 Minst tre personer skall intervjuas för att få en grund för önskemål och krav på den 

nya lösningen. 

 ROS skall testas och utvärderas. 

 IO Sim skall testas och utvärderas 

 Oryx-simulatorn skall testas och utvärderas. 
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 En ny riktning för testning och simulering ska ha föreslagits till slutet av arbetet. 

 Den nya lösningen skall vara kompatibel med Rocktecs nya version av RCS, nämligen 

RCS 6. 

 Den nya lösningen skall använda ett gränssnitt som är gemensamt med det som 

används för kommunikation mellan IO Sim och Oryx. 

 Den nya lösningen skall tillåta olika grupper inom organisationen att dela 

maskinmodeller i den nya miljön mellan varandra. 
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2 Bakgrund 

Under kommande kapitel kommer det att ske resonemang och utvärderingar kring flertalet 

tekniska lösningar och system. För att till fullo kunna följa med i dessa är det viktigt att 

inneha nödvändig bakgrundsinformation. Nedan följer grundläggande beskrivningar av dessa.  

2.1 Atlas Copco 

För att ge en inblick i projektets sammanhang följer nedan en beskrivning av Atlas Copco 

som företag. Först ur ett organisatoriskt och historiskt perspektiv, och därefter mer ingående 

om företagets utvecklingsprocess vad beträffar mjukvara. 

2.1.1 Historia 

Atlas Copco är ett globalt industriföretag grundat i Sverige. Det har sitt nuvarande 

huvudkontor på Sickla Industriväg i Nacka och är specialiserat inom fyra affärsområden: 

kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och 

anläggningsteknik. Produktionen av handverktyg och borrmaskiner görs i Sverige, medan 

övrig tillverkning sker utomlands. 

 

Atlas Copco började som två olika industriföretag i slutet av 1800-talet, Atlas och Diesels 

Motorer. Atlas tillverkade tryckluftsprodukter medan Diesels Motorer tillverkade 

dieselmotorer. År 1917 gick företagen ihop och koncentrerade sin verksamhet till Sickla. 

Efter andra världskriget togs beslut att upphöra med tillverkning av dieselmotorer för att 

istället helt koncentrera sig på tryckluftsprodukter. Namnet Atlas Copco tillkom 1956 och 

härhör från förvärvet av det belgiska företaget Airpic Engineering NV; Copco är en akronym 

av det franska Compagnie Pneumatique Commerciale. Rocktec är en Örebro-division av Atlas 

Copco Rock Drills AB och utvecklar och tillverkar i sin tur bergborrmaskiner för övriga 

divisioner inom affärsområden gruv- och bergbrytningsteknik. 

2.1.2 Funktionstestning av gruvmaskiner 

På Rocktec Automation, där styrsystem till gruvmaskiner utvecklas, används testning på tre 

olika nivåer, enhetstest, funktionstest och maskintest. På den lägsta nivån sker enhetstestning, 

alltså automatiserade tester där klasser och metoder testas för att säkerställa rätt funktionalitet. 

På den högsta nivån sker sedan tester av programvaran i den riktiga hårdvaran, alltså i själva 

fordonet. Det är mellan dessa nivåer som det finns behov av en förbättrad funktionstestning. 

[1] 

 

Funktionstestning, eller så kallad black-box-testning, är en testningsmetod där lite till ingen 

hänsyn tas till ett systems implementationsdetaljer. Syftet med dessa test är att upptäcka 

övergripande fel i en gruvmaskins funktioner men inte så mycket om detaljerna bakom. För 

Rocktec innebär detta ett behov av att kunna simulera maskiner utifrån deras kontroll- och 

styrsignaler.  

 

Själva styrsystemet på en gruvmaskin kallas RCS, Rig Control System. Det består av en 

huvuddator, Disp, som är sammankopplad med övriga enheter via två CAN-nätverk (se 

Bilaga A). På dessa nätverk finns bland annat motorer, sensorer, knappar, styrspakar samt 

övriga datorer anslutna. Vid funktionstestning simuleras istället alla dessa enheter i en 

mjukvara. 
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2.2 IO Sim 

Den tidigare och fortfarande använda lösningen för funktionstestning heter IO Sim, vilket 

började som ett initiativ från en enskild utvecklare. IO Sim är en programvara som är 

sammanbyggd med styrsystemet RCS (se bilaga A) och har två huvudfunktionaliteter. Dels 

kan den på en primitiv nivå simulera de signaler som annars ges av givare och reglage i 

Rocktecs maskiner, och dels kan den fungera som en brygga mellan RCS och externa 

applikationer som önskar att kommunicera med RCS. Idag används IO Sim av nästan 

samtliga utvecklare och testare på Rocktec.  

 

En delkomponent i IO Sim, OP Sim, simulerar de reglage som normalt sitter i hyttens 

kontrollpanel på en riktig maskin i form av ett grafiskt användargränssnitt. Det finns reglage 

för att simulera både horisontella och vertikala rörelser med spakar som på en riktig maskin 

kontrollerar bland annat lyftarmar och midjestyrning. Dessa reglage ger dock ingen 

återkoppling på odometer- och vinkelgivarsignaler, och testare måste manuellt justera 

givarvärdet till vad som förväntas av systemet i ett givet testscenario. Detta är sant för inte 

bara vinkelgivare och odometrar, utan så gott som alla signaler som styr simulerade 

komponenter av dynamisk karaktär. 

 

IO Sim erbjuder två gränssnitt för att kommunicera med RCS-mjukvaran. Det ena är det ovan 

nämnda grafiska gränssnittet OP Sim. Det andra är en inbyggd server där IO Sim via det 

egenutvecklade ISM-protokollet kan fungera som länk mellan externa applikationer och RCS. 

Via detta protokoll går det att fråga servern om samtliga givarvärden som finns registrerade 

på det virtuella CAN-nätet, samt att skicka styrsignaler för bland annat gas och broms. 

 

I ett tidigt skede var IO Sim en bra lösning då samtliga maskiner använder sig av samma 

styrsystem i grunden. Då alltmer specifik funktionalitet för de olika maskinerna tillkommit 

har dock de individuella skillnaderna blivit allt större och antalet påbyggnader som måste 

testas enskilt nu blivit allt fler. Detta har även lett till att IO Sim som system växt och blivit 

allt större och mer krävande att underhålla. 

 

I nuläget har mjukvaran ingen ägare, vilket med andra ord innebär att IO Sim inte är någon 

officiell produkt sett ur Atlas Copcos synvinkel. En följd av detta är att inga dedikerade 

resurser ges till underhåll av applikationen, vilket innebär att organisation beträffande såväl 

kodstandard som kodåtervinning saknas. Detta kombinerat med att programmet saknar 

funktionalitet som ständigt måste läggas till har lett till att nästan varje enskild arbetsstation 

kör en unik version anpassad för individuella behov. 

 

Vidare har IO Sim flera brister; det klarar inte av alla typer av nödvändiga tester och det finns 

inte heller möjligheter att visualisera maskinerna eller att simulera deras fysiska egenskaper. 

2.3 Oryx 

Oryx är ett företag specialiserat på simulering av tunga fordon vars produkter används av 

Atlas Copco främst vid utbildning av operatörer för Rocktecs maskiner. Fastän Oryx är 

namnet på själva företaget används det av Atlas Copco som benämning både på simulatorn 

och på företaget. Under rapporten kommer alltså ordet Oryx att syfta till både företaget i sig 

och till simulatorn. [2] 
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Figur 1 – Oryx-simulatorn kopplad till RCS. IO Sim fungerar endast som en brygga för kommunikation mellan 

simulatorn och styrsystemet. 

Oryx simulator är mycket realistiskt både med hänsyn till fysisk simulering men också 

visualisering av maskin och av värld. För att göra träningsscenarion så realistiska som möjligt 

finns också stöd för haptisk återkoppling. Denna kommer i form av att i de mest sofistikerade 

simulatorerna kan simulatorhytten rotera och skaka i reaktion på händelser i simulatormiljön. 

 

Atlas Copco saknar emellertid helt insyn i hur simuleringarna fungerar, och processflödet för 

framtagandet av en simulator ser ut enligt följande: Atlas Copco skickar CAD-ritningar av en 

maskin till Oryx, Oryx bygger själva upp en mjukvarumodell av maskinen och skapar en 

simuleringsmiljö kring den, simuleringen levereras tillbaka till Atlas Copco som ett paket med 

hårdvara och mjukvara. Då detta är en process som kan ta lång tid är Oryx inget verktyg som 

används under det dagliga utvecklingsarbetet. En liten förändring på en maskin, såsom en 

mindre förflyttning av en laser, kan ta allt från veckor till månader att justera i simuleringen 

då ovanstående process måste gås igenom. 

 

I nuläget finns heller inte simuleringar för alla Atlas Copco-maskiner. Till exempel saknas 

simulatorer helt för de autonoma maskinerna förvaltade av Rocktec. 

 

Oryx simulator kommunicerar med RCS genom IO Sim via ISM-protokollet (se Figur 1). 

2.4 ROS och Gazebo 

ROS och Gazebo ses här som ett sammanhållet system, fastän det egentligen rör sig om två 

fristående programvaror. Nedan kommer de emellertid att behandlas var för sig, detta för att 

tydliggöra deras individuella egenskaper. 

2.4.1 ROS 

ROS, eller Robotic Operating System, är det missvisande namnet till trots inte något 

operativsystem utan en samling ramverk för att skriva robotmjukvara [3]. Med sina många 

verktyg, bibliotek och standarder finns det till för att förenkla de många komplexa uppgifter 

som det innebär att konstruera robotar och robotplattformar. ROS är öppen källkod och 

förvaltas av Open Source Robotics Foundation [4]. 

 

I grunden erbjuder ROS ett gränssnitt för delande av meddelanden mellan processer; ett av de 

främsta behoven vid utveckling av robotapplikationer. Meddelandesystemet handhaver 

detaljer rörande kommunikation mellan distribuerade processer genom en anonym 

publicera/prenumerera-mekanism. Att utveckla applikationer med detta system tvingar 

utvecklare att implementera väldisponerade gränssnitt mellan noder, och säkerställer 

därigenom såväl inkapsling som kodåtervinning. 
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Applikationer skrivna för ROS kallas för noder. Noder kan ha i stort sett vilken funktionalitet 

som helst, men har alla gemensamt att de prenumererar på och/eller publicerar en eller flera 

typer av meddelanden för att kommunicera med varandra. 

   

ROS använder ett server-program som kallas Master. I alla ROS-miljöer körs en instans av 

Master-programmet för att hantera identifiering och registrering av noder. När sedan 

efterföljande noder startas så kopplas dessa automatiskt upp mot ROS-nätverket. Alla noder 

prenumererar på och/eller publicerar så kallade topics vilka beskriver en viss typ av 

meddelande. En vanlig typ av topic för robotapplikationer är positionsdata. Till exempel kan 

en robot köra en ROS-nod som läser av vinkeln på en av sina armar. Denna nod kan sedan 

publicera meddelanden med positionsdata i form av radianer genom en position topic. ROS är 

mycket flexibelt i den meningen att det tillåter utvecklare att specificera meddelanden med i 

stort sett vilken information som helst. Frekvensen med vilken meddelanden skickas kan 

också ställas in dynamiskt. 

 

Ett trivialt exempel på hur ett sådant system kan fungera visas i Figur 2. 

2.4.2 Gazebo 

Gazebo är en simulator som kan hantera komplex fysik [5]. Även om Gazebo idag är en 

fristående mjukvara har det historiskt sett en stark koppling till ROS. De har därför 

välunderhållen kompatibilitet gentemot varandra. Gazebo är öppen källkod och förvaltas av 

Open Source Robotics Foundation [4]. 

 
Figur 2 – Flödesbeskrivning för uppkoppling av ROS-noder. Master-noden tillhandahållet enbart tjänster för 

identifiering och registrering av noder. Meddelandena skickas sedan mellan noder, peer-to-peer. 
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Gazebo har stöd för ett flertal olika fysikmotorer så som ODE, Bullet, Simbody och DART 

[6,7,8,9]. Det använder OGRE [10] och erbjuder därigenom realistisk grafikrendering för 

simulationsmiljöer. Gazebo erbjuder modeller för att generera givardata för lasrar, 2D- och 

3D-kameror, Kinect-liknande givare, stötgivare och vridmomentsgivare [5]. 

2.4.3 URDF / STL 

URDF, Unified Robot Description Format, är ett filformat som används av ROS och Gazebo 

för att beskriva modeller. Det är ett XML-baserat format där modeller byggs upp av ett 

godtyckligt antal länkar, links, som sedan är kopplade till varandra genom leder, joints. 

Länkarna kan ha ett flertal olika egenskaper såsom masscentrum, vikt, friktion och kan 

antingen beskrivas som en enklare geometrisk form, ex en låda, eller som en mängd trianglar i 

rummet. De har också kollisionselement som beskriver hur, och på vilka sätt, länkarna 

kolliderar med världen och andra modeller. Lederna kan även de ha olika egenskaper där två 

länkar exempelvis kan vara fixt kopplade till varandra eller ledade som ett gångjärn. De har 

även tröghetsegenskaper som beskriver hur mycket kraft som måste tillföras en led för att den 

ska röra sig en viss vinkel. URDF-formatet stödjer även transmission som tillåter att leder kan 

kontrolleras av virtuella motorer. [11] 

 

Vid beskrivning av komplexa modellers fysiska utseende separeras ofta själva 

kollisionsbeskrivningen med utseendebeskrivningen för att minska belastningen på 

simulatorn. Då beskrivs kollisionsegenskaperna som primitiver medan den visuella 

representationen kan bestå av betydligt mer detaljerade former. Dessa kan importeras från s k 

mesh-filer där .stl- och .dae-formaten stöds av Gazebo. I detta arbete används termen mesh för 

att beskriva en modell som används för utseende. 

 

Till ROS- och Gazebo-biblioteken finns även ett antal insticksmoduler för att hantera 

avancerade sensorer och givare. På en modell går det exempelvis att montera en virtuell 

kamera eller laser. Dessa kan sedan konfigureras till att publicera utdata som topics till ROS.  

2.5 ST14 

För att konkretisera problembeskrivningen användes en verklig maskin som utgångspunkt vid 

framtagning av simuleringslösningen. I samråd med uppdragsgivare valdes gruvlastaren ST14 

som lämplig modell eftersom den var en, för Atlas Copco, aktuell produkt under projekttiden. 

 

Figur 3 – Skiss föreställande gruvlastare i tunnel. De röda partierna visar de lasersvep som görs 

fram- respektive baktill på maskinen 
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ST14 används i produktion till att transportera malm i gruvgångar och kännetecknas av en 

stor framskopa (se Figur 7). 

2.5.1 Lasernavigering för ST14 

På gruvlastaren, ST14, sitter två lasrar av fabrikatet SICK, den ena är placerad baktill och den 

andra framtill (se Figur 3). Genom kontinuerliga svep med dessa lasrar läses ytan på 

gruvgångens väggar av. Dessa svep används primärt för navigering men kan även fylla 

funktionen att varna för föremål som befinner sig inom maskinens arbetsområde. 

 

För att lasernavigering skall fungera krävs att en inledande manuell körning utförs i den 

aktuella gruvgången. Under denna tur samlas lasersvep in och ligger till grund för en digital 

karta över tunneln. När sedan autonavigering används, ligger denna karta till grund för 

positioneringen. I detta fall jämförs data från lasrarna med sparad data från kartan för att 

kontinuerligt bestämma maskinens position, s k reaktiv navigation. [12] 

 

Lasrarna sveper var och en över ett område på 190° (-95° - +95°), med en noggrannhet på ett 

mätvärde per grad, dvs 191 mätvärden. Svepen sker med en frekvens på 70 Hz. 

  



  13 (41) 

3 Kartläggning 

För att kunna finna den bästa lösningen för funktionstestning krävdes ett inledande 

kartläggande arbete. Syftet med denna process var att samla in de krav och önskemål som 

fanns på lösningen hos användarna, dvs mjukvaruutvecklarna och testarna. Det stod tidigt 

klart att det, på företaget, redan fanns många synpunkter och tankar kring hur en 

funktionstestning kunde och borde vara upplagd. Redan under projektets tidiga dagar, då 

mycket tid lades på att lära känna företaget och dess personal, framfördes många idéer på 

funktionalitet av de övriga anställda. Det blev även tydligt att funktionstestning i simulerad 

miljö inte var någon ny tanke inom organisationen utan något som flera i personalen redan 

funderat mycket på, om än på varsitt håll. En viktig uppgift i detta skede blev att just 

sammanställa alla dessa tankar, och konkretisera dem till krav som gick att arbeta vidare med. 

3.1 Intervjuer med mjukvaruutvecklare 

Information och önskemål samlades in via djupintervjuer med ett antal utvalda 

mjukvaruutvecklare på LHD Applications. Eftersom det i detta skede saknades tillräcklig 

kunskap för att kunna ställa kvalificerade frågor kom intervjuerna att både ha en undervisande 

och en kravinsamlande funktion. Av detta kom att sessionerna blev mer av ett öppet samtal än 

en klassisk fråga/svarsituation. Ofta krävde också önskemålen långa och utförliga 

förklaringar. 

 

I förväg hade ett större antal frågor tagits fram (se Bilaga B), men då intervjuerna blev mer av 

ett öppet samtal ställdes endast ett prioriterat fåtal av dem. Nedan listas de frågeställningar 

som behandlades i samtalen. 

 

- Vilken är din befattning här på Atlas Copco idag och vilken avdelning tillhör du? 

- Hur mycket använder du IO Sim idag? (exempelvis timmar/dag) 

- Vilken funktionalitet saknar du hos IO Sim? 

- Vilka är de största problemen/buggarna hos IO Sim? 

Tidigt i denna process stod det klart att den stora mängd information som inkom under 

intervjuerna säkerligen skulle ge upphov till flera frågetecken under det fortsatta arbetet. Som 

avslutning på varje session ställdes därför frågan om samtycke till vidare frågor, vilket 

samtliga respondenter gav samtycke till. Processen att samla in fakta fortgick därför under 

hela arbetet. 

 

Det material som intervjuerna genererat sammanställdes till en tabell vilken kan studeras 

under Bilaga C. 

3.2 Resultat från intervjuer 

Utifrån intervjuerna stod det klart att önskemålen på den nya lösningen var många och 

fokuserade på vitt skilda funktioner. Det rörde sig om allt från önskemål på skriptning av 

vanliga moment till möjlighet att simulera lasernavigering och genomföra helhetstester i en 

uppbyggd virtuell miljö (se Bilaga C för sammanställning av intervjusvaren). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att IO Sim är det verktyg som idag användes av samtliga 

respondenter. Ingen av dem hade någon erfarenhet av Oryx-simulatorn. I frekvens nyttjas 

IO Sim från flera gånger dagligen till ett par gånger per vecka, både i kortare och längre 

iterationer. Det används till att läsa av produktionsparametrar (ex timmar/motor), testa 

felkoder och larm, läsa av sensorvärden, kontrollera och felsöka CAN-protokollen samt 
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visualisera data på CAN-bussen. Användningen sker både helt internt, i den egna 

arbetsstationen, och delvis externt då en Disp anslutits via Kvaser.  

 

Den funktionalitet som respondenterna saknade med systemet idag blev indirekt de krav som 

ställdes på den nya lösningen och kunde sammanfattas med följande avsnitt. 

3.2.1 Behov 

Dynamisk återkoppling vid styrning av hydrauliska system 

Lösningen bör kunna ge dynamisk återkoppling av styrsignaler och vinkelgivare, exempelvis 

vid höjning och sänkning av hydrauliska armar på en gruvlastare. 

 

Skriptning/flöde 

Vanliga moment bör kunna automatiseras för att underlätta användningen och ge möjlighet att 

variera data över tid. Dessutom bör förinställda startpunkter/positioner/inställningar kunna 

sparas och laddas. 

 

Konsekvent respons 

Lösningen bör ge respons på alla inmatningar.  

 

Integrering 
Lösningen bör vara kapabel att kommunicera med andra system. 

 

Visualisering/navigering 

En maskin bör kunna visualiseras och sättas in i en virtuell miljö för testning av lasrar och 

lasernavigering med rimliga värden.  

 

Möjlighet att simulera laserdata 

Lösningen bör kunna ge relevanta värden vid simulering av lasermätningar. 

 

Användarvänlighet 

Lösningen bör vara lätt att använda, överskåda samt ha ett intuitivt gränssnitt. 

Användningssättet bör vara detsamma för samtliga maskinmodeller så att ej specifik 

maskinkunskap krävs för att kunna använda den. 

 

En annan viktig aspekt som lyftes under intervjuerna var vilka följder de nuvarande 

svagheterna i funktionstestningen medförde. Då metoder saknas att testa funktionellt måste 

detta istället ske genom faktiska maskintester. Detta innebär att minst en mjukvaruutvecklare 

är tvungen att ta med sig en ny version av programvaran på ett USB-minne och åka till 

närmsta testanläggning, vilken är belägen flera mil bort. Detta leder till förlorad arbetstid och 

därigenom stora kostnader för Atlas Copco som företag. Att komma till rätta med sådana 

typer av problem är enligt Ahrne [13] av stor vikt för att föra ett industriföretag framåt. 

Riktiga maskintester kan även innebära risker för dem som utför testen. Något som också 

drabbas hårt av denna process är miljön, där både transporter till och från testanläggningarna 

samt de faktiska testerna medför utsläpp. 

3.2.2 Avgränsning 

Utifrån ovan kravställning kom lösningen att definieras som ett system för att simulera en 

gruvlastare i 3D-miljö och som har kapacitet att kommunicera med styrsystemet RCS.  

Med hänsyn till tidsmässiga begränsningar gjordes tillsammans med uppdragsgivare 

avvägningen att fokus främst skulle ligga på tre av kraven: Möjlighet att simulera laserdata, 
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visualisering samt dynamisk återkoppling vid styrning av hydrauliska system. Viss vikt lades 

även vid att lösningen skulle vara användarvänlig. 

 

Beslut togs att skapa en simplifierad modell av en, under projekttiden, aktuell produkt, 

nämligen en ST14-maskin. Vidare begränsades också den funktionalitet som implementerades 

till att innefatta gas/broms, styrning, kontroll av bom och skopa samt insamling av laserdata. 

Orsaken till detta är att RCS ett mycket komplext system i den meningen att det momentant 

skickar, och förväntar sig, signaler från en mängd CAN-noder. En fullständig simulering av 

en maskin skulle därför krävt en fördjupning i samtliga dessa signaler och deras samverkan, 

detta för att kunna tillhandahålla godtagbara data till RCS. Enbart denna studie hade fallit 

utom ramarna för detta projektarbete. 

 

Syftet med detta arbete var, enligt klara direktiv från Atlas Copco, att snarare visa på koncept 

än att göra en helt korrekt simulering. Därför valdes att göras en simplifierad modell av 

gruvlastaren utan hänsyn till komplex mekanik och hydrauliska styrsystem. Tydliga önskemål 

var även att vid periodens slut ha en fungerande prototyp av lösningsförslaget. Utseendet på 

maskinen förenklades också till att bara visualisera delarna med monokroma färger då detta 

inte var något som påverkade simuleringens resultat.  
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4 Utvärdering av alternativa lösningar 

På marknaden finns idag en uppsjö av tillgängliga simulatorer, både med och utan 

visualiseringsmöjligheter. Många är kommersiella produkter medan flera av dem är öppen 

källkod. På grund av examensarbetets begränsade period kunde inte alltför mycket tid läggas 

på att välja ut aspirerande lösningar. Till detta projekt utsågs därför att undersöka den 

simulator som i dagsläget är de facto standard inom robotikforskning, nämligen Gazebo [14]. 

Detta tillgodosåg också det önskemål som fanns från företagets sida, att ha med denna som ett 

alternativ. Eftersom Gazebo har en stark historisk koppling till ROS, valdes de två som en 

konceptlösning. Vidare valdes de två simulatorer som för närvarande används i Atlas Copcos 

produktion, IO Sim och Oryx; IO Sim som en internt utvecklad applikation och Oryx som en 

kommersiell produkt.  

 

De tre olika simulatorerna hade inbördes helt olika funktionalitet och gränssnitt. Därför var 

testerna och utvärderingarna tvungna att anpassas individuellt efter respektive system. Detta 

till trots kunde tillräcklig fakta tas fram om systemen för att göra en bedömning. Nedan 

presenteras de metoder som användes för respektive lösning. 

 

Simulatorerna bedömdes utifrån följande kriterier. Dessa baseras på de förväntningar och 

behov som beskrivs under avsnitt 3.2.1. 

 

Lösningen bör: 

 ge dynamisk återkoppling vid styrning av ex hydrauliska system 

 ha funktionalitet för att hantera skriptning och flöde 

 ge konsekvent respons på alla inmatningar 

 vara möjlig att integrera med andra system 

 ha funktionalitet för att visualisera en modell i virtuell miljö 

 kunna simulera laserdata 

 ha ett intuitivt gränssnitt som är konsekvent, oavsett maskinmodell 

4.1 IO Sim  

IO Sim visade sig vara svårt att testa på egen hand då det är en mycket komplex programvara 

med ett likvärdigt komplicerat gränssnitt. För att kunna använda det krävs en mycket god 

kännedom om styrsystemet RCS samt om den specifika maskin som ska testas. IO Sim är 

dessutom på många sätt sammanbyggt med RCS varför det var mycket svårt att utföra 

isolerade tester av det. 

 

Utvärderingen baserades därför till stor del på demonstrationer och samtal med personalen, 

samt de intervjuer som hölls under kartläggningsprocessen i projektets början. Mycket 

information kom också naturligt genom samtal med handledaren då denne hade stor insyn i 

systemet. Senare, under implementationsfasen, genomfördes indirekt en utvärdering av ISM, 

det protokoll som IO Sim använder för kommunikation med externa program. Detta då den 

valda lösningen kom att kommunicera med RCS genom IO Sim. Här undersöktes 

möjligheterna att kunna skicka förfrågningar om specifika signaler, ex gas och broms, ur 

systemet. I denna fas studerades även protokolldokumentation. 

 

Som tidigare nämnt är IO Sim ingen officiell produkt inom Atlas Copco och saknar därför 

officiellt en ägare. Det saknar därigenom organisation, vilket har lett till undermålig 

kodåtervinning och bristande kodstandard.  
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Vidare fattas också mycket funktionalitet som idag efterfrågas. Det går till exempel inte att 

automatisera tester, och flera moment kräver manuell inmatning av olika flaggor och 

mätvärden innan relevanta testresultat kan förväntas. Detta är mycket tidskrävande och 

hämmar arbetsflödet. 

 

IO Sim saknar också fysisk representation av maskinerna som testas, och återkoppling på 

signaler från givare och reglage följer mycket simplifierade modeller. Vissa signaler saknar 

helt dynamik, det vill säga förmågan att variera över tid. Av detta följer att realismen i 

simuleringen blir lidande. I nuläget finns endast ett fåtal maskinmodeller framtagna för 

simulering. Dessa är visserligen sparade i separata konfigurationsfiler men är både 

inkompletta och i vissa aspekter felaktiga. 

 

En funktion som enligt kartläggningen är efterfrågad men som saknas helt är visualisering av 

maskinen. Man får varken en visuell representation av lyftarmar, eller värden för denna som 

varierar över tid. 

 

IO Sim är emellertid väl etablerat i företaget och det finns god kompetens inom applikationen. 

Mjukvaran är också sammanbyggd med styrsystemet RCS, vilket bådar för mycket relevanta 

tester när resultat väl ges. Det går att hämta värden för alla parametrar i RCS, vilka både går 

att nås via det grafiska användargränssnittet och genom ISM-protokollet.  

 

Nedan har en för- och motlista sammanställts för att ge en bättre överblick av 

argumentationen. 

 

 Fördelar 

o Väl etablerat inom test- och utvecklingsgrupperna 

o Sammanbyggt med RCS 

o Två sätt att kommunicera med simulatorn 

o Maskinmodeller kan delas mellan utvecklare 

 Nackdelar 

o Ägarlöst, ingen officiell produkt 

o Saknar kodstandard och kodåtervinning 

o Svårt att underhålla 

o Saknar dynamisk återkoppling 

o Kan ej modellera fysik 

o Ingen visuell representation av maskinen 

o Saknar sätt att automatisera/skripta tester på 

4.2 Oryx 

Simulatorn Oryx, var även den mycket svår att testa på egen hand. Vid projektets början fanns 

ambitionen att under arbetets gång ha ett möte med representanter från Oryx för att kunna få 

mer information om systemet. Detta visade sig vara svårt, och vid projekttidens slut hade 

handledaren ännu inte lyckats få kontakt med företaget. Detta begränsade utredningsarbetet 

ytterligare. 

 

I slutändan kom utvärderingen att baseras på den kunskap om systemet som gick att inhämta 

från företagets hemsida samt via samtal med kollegor på Rocktec. Att Oryx är en mycket 

kompetent och realistisk simulator stod klart redan från början. Dock, kom de aspekter som 

togs med i bedömningen att alltmer kretsa kring de många begränsningar som kommer av den 

omständliga arbetsprocessen gentemot Oryx. 



  18 (41) 

 

Nedan har en för- och motlista sammanställts för att ge en bättre överblick av 

argumentationen. 

 

 Fördelar 

o Mycket realistisk simulering 

o Underhållsfritt 

o Stöd för haptisk återkoppling 

o Direkt integrering mot RCS genom IO Sim 

 Nackdelar 

o Simulatorn är mycket dyr 

o Omständlig, långsam och kostsam process att ändra på maskinmodeller 

o Ingen insyn i hur systemet fungerar 

o Modeller kan inte ändras av individuella utvecklare 

o Inget stöd för autonoma maskiner 

o Kräver dedikerad hårdvara, kan inte köras på en ordinär arbetsstation 

4.3 ROS och Gazebo 

Utvärderingen av ROS och Gazebo skedde till störst del genom egna experiment med 

systemen. Ur den utförliga dokumentation som fanns tillgänglig online kunde mycket 

kunskap hämtas, och genom att konsekvent följa de officiella handledningar som fanns 

tillgängliga gick det lätt att få en inblick i systemens för- respektive nackdelar. Tack vare 

detta kunde en systematisk utvärdering av lösningens tekniska egenskaper genomföras. 

 

ROS föreslog ligga som grund för den nya simulationsmiljön, inte endast tack vare sin starka 

koppling till Gazebo, utan också för att all framtida utveckling mot RCS 6 kommer att ske 

under Linux; den naturliga utvecklingsmiljön för ROS. 

 

ROS och Gazebo har båda fördelen av att vara öppen källkod, vilket innebär att de är helt 

gratis att använda samt att fullständig insyn i källkoden finns tillgänglig. De har mycket breda 

och aktiva communityn som bidrar till projekteten, och mjukvarorna uppdateras löpande. 

Detta frigör Atlas Copco från arbetet att underhålla denna simulatorlösning i den bemärkelsen 

att egen tid inte behöver läggas på att drifta system och interface. Denna tid kan istället 

investeras i att ta fram maskinmodeller till simuleringar. 

 

Den inbyggda publicera/prenumerera-mekanismen och de genomtänkta verktygen för 

applikationsutveckling mot ROS gör det smidigt att expandera funktionaliteten i en potentiell 

simulationsmiljö. Bibliotek för detta finns i både Python och C++. 

 

ROS och Gazebo är till skillnad från Oryx-simulatorn tänkt att gå att köra på hårdvara med 

begränsad budget, och kräver därför ingen dedikerad hårdvara. Detta gör det möjligt för varje 

enskild utvecklare och testare att köra sin egen instans av simulatorn på sina arbetsstationer. 

 

ROS har även verktyg för att automatisera uppstart och kalibrering, där många simultant 

interagerande program tillsammans bildar ett scenario. .launch är ett XML-format designat för 

att scripta uppstart och parameterkalibrering. Dessa kan läsas av ett program vid namn 

roslaunch, som i sin tur utför kalibrering och uppstart av program i önskad ordning. .launch-

filer är lätta att faktorisera tack vare en include-tag, som tillåter för modulär komposition av 

ett godtyckligt antal .launch-filer. 

 



  19 (41) 

Svårigheter som kan uppkomma vid användandet av Gazebo är när modeller med stora 

massor skall simuleras. Vid ett test av en maskinmodell med en sammanlagd massa upp mot 

40 000 kg, ”exploderade” modellen så fort den hade skapats. Detta går att kompensera för 

genom att skala ned massan hos modellens alla länkar med en faktor av 0.001, vilket lägger 

värdena inom ramarna för vad Gazebo är kalibrerat för. 

 

Då den Linux-distribution som användes i projektet körs under en virtuell miljö uppstod 

stundvis viss instabilitet i form av att Gazebo startades med en svart vypanel. Andra gånger 

upplevdes en klar försämring i programmets prestanda, där uppdateringsfrekvensen (bilder 

per sekund) sjönk under ohanterliga nivåer. Trots att ingen orsak till detta kunde hittas, 

betraktades dessa tillfällen som sällsynta avvikelser som föll inom acceptabla nivåer. 

Problemen löste sig oftast genom en enkel omstart av mjukvaran. 

 

Nedan har en för- och motlista sammanställts för att ge en bättre överblick av 

argumentationen. 

 

 Fördelar 

o Underhållsfritt, uppdateras frekvent 

o Öppen källkod, gratis 

o Lätt att göra modeller till, möjlighet för individuella utvecklare att modifiera 

modeller på egen hand 

o Maskinmodeller kan enkelt delas mellan utvecklare 

o Lätt att utveckla programvara till 

o Integrerbart med andra system 

o Gazebo stöder flera olika fysikmotorer 

o Möjligheter för realistiska visualiseringar av simulatormiljö 

o ROS nodsystem möjliggör ett modulärt expanderbart system  

o Skriptbart 

o Den naturliga utvecklingsplattformen (Linux) är gemensam för den nya 

utvecklingsplattformen som skall komma att användas för RCS6. 

o Kräver inte dedikerad hårdvara, vilket gör att varje arbetsstation kan köra en 

instans av det 

 Nackdelar 

o Svårt att simulera modeller med hög massa 

o Något instabilt då Linux körs i virtuell miljö 

o Vissa prestandaproblem i virtuell miljö 

o Ett nytt system att arbeta in på företaget 

o Kräver att företaget själv handhar uppbyggnad av simuleringsmodeller 

o Innebär ett övergripande arbete i att etablera standarder och konventioner 

innan användning i produktion 

4.4 Val av lösningsalternativ 

Att enbart studera differensen mellan för- och nackdelar för respektive alternativ ger att ROS 

och Gazebo har klart flest fördelar i förhållande till nackdelar. Samtidigt är det en, för 

företaget, helt ny lösning, och har därigenom klart flest frågetecken. IO Sim är väl inarbetat 

hos utvecklingsgrupperna och har en överlägsen integration gentemot styrsystemet RCS. 

Samtidigt är det ett system som växt ifrån sig själv och i dagsläget är väldigt svårt att 

underhålla i och med avsaknad av produktägare och kodstandard. Vidare saknar det mycket 

av den önskade funktionalitet som uppkommit under kartläggningen. Oryx, å andra sidan, är 

en svårslagen lösning när det kommer till visualisering och att simulera fysik. Samtidigt är 
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systemet mycket dyrt och arbetsprocessen kring att ändra i modeller så omständlig att den i 

praktiken inte kan ses som en användbar simulator för det dagliga utvecklingsarbetet. 

Testning av autonoma maskiner är ej heller möjligt, vilket fanns med som ett prioriterat krav. 

 

Alternativen som då kvarstod var att vidareutveckla IO Sim, implementera ROS & Gazebo, 

eller på något sätt kombinera dessa två. Naturligtvis fanns även möjligheten att helt från 

grunden utveckla en egen simulator. Bedömningen gjordes dock att detta inte var ett 

realistiskt alternativ, och i synnerhet inte inom ramen för detta examensarbete. Att utveckla 

simulatorer är inte heller något som ligger inom Atlas Copco domän och går dessutom emot 

grundkravet att lösningen skulle vara underhållsfri ur företagets synvinkel. Att enbart arbeta 

vidare med IO Sim sågs inte heller som en bra lösning då detta först och främst hade krävt 

stora ombyggnationer av systemet. Dessutom saknades all form av visualisering och fysisk 

simulering i systemet varför arbete i den riktningen ändå hade inneburit en egenhändig 

utveckling av simulator. Problemet med underhåll hade samtidigt kvarstått då ägandeskap av 

en produkt direkt leder till att allt systemunderhåll faller an på företaget.  

 

Valet föll på att göra en implementation baserad på ROS & Gazebo. Att få simulatorn att 

direkt kommunicera med RCS bedömdes emellertid som en alltför stor uppgift inom ramen 

för examensarbetet. Beslut togs därför att låta ROS kommunicera med RCS genom IO Sim 

via dess ISM-protokoll.  
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5 Design 

I följande kapitel presenteras övergripande hur lösningen byggdes upp. Primärt beskrivs 

strukturen i applikationer för ROS och Gazebo samt integrationen mellan dessa två och 

IO Sim. 

 

Då ROS och Gazebo körs på Linux, medan IO Sim körs på Windows fanns det krav på 

kommunikation mellan dessa för den nya lösningen. För detta krävdes att ett flertal 

applikationer för avläsning och vidarebefordring av data över nätverk skapades. Dels ett 

serverprogram som tog emot styrkommandon för vidarebefordring i form av meddelanden till 

ROS på Linux, och dels ett klientprogram för vidarebefordring av data hämtad från ISM-

servern till serverprogrammet på Linux. 

 

För utsändning av data från den simulerade lasern skapades en annan server, till vilken 

klienter kunde ansluta för att sedan konsumera formaterade lasermätningar 

5.1 Delmål 

De delmål som sattes upp såg ut enligt följande där alltså efterkommande bygger på 

föregående. 

 

1. Importera och visualisera en gruvlastarmodell (ST14) i Gazebo. 

2. Upprätta en paketstruktur för projektet. 

3. Implementera en kontrollnod i ROS för att styra modellen och upprätta en 

meddelandestruktur för kommandon. 

4. Skapa en styrningsnod i ROS som via tangentbordet kan kontrollera modellen från 

Linux. 

5. Skapa en servernod i ROS som kan ta emot uppkopplingar via TCP och lyssna på 

kommandon. 

6. Skapa en klientapplikation under Windows som ansluter till servernoden, skickar 

kommandon och läser av styrningskommandon från tangentbordet.  

7. Skapa en applikation i Windows som kan läsa av styrvärden från IO Sim via ISM-

protokollet, översätta och sedan vidarebefordra dessa till Gazebo för styrning av 

maskinen.  

8. Applicera mesh på gruvlastarmodell. 

9. Applicera laser på gruvlastarmodell. 

10. Generera tunnelmiljö. 

11. Utveckla kedjan så att laserdata kan skickas från Gazebo till RCS.  

12. Ta fram automatiseringsskript för uppstart av testscenarion.  

5.2 Arkitektur 

I grunden till lösningen står operativsystemet Windows, på vilket Linux körs i en virtuell 

miljö genom VMWare Player (se Figur 4). Huvudproblemet i designen var att få IO Sim, som 

körs under Windows, att kommunicera med ROS, och slutligen Gazebo, vilka båda körs 

under Linux. För att utbyta data mellan operativsystemen valdes TCP-protokollet, vilket är ett 

enkelt protokoll att utveckla för och som garanterar säker överföring av data [15]. 
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Tidigt i projektet fanns det förslag på andra integrationslösningar. En av dessa var DDS, 

vilket är en öppen standard för kommunikation mellan applikationer genom publicering av 

och prenumerering på meddelanden [16]. Orsaken till detta var att RCS 6 kommer att använda 

sig av en kommersiell DDS-implementation för kommunikation med givare och reglage. ROS 

har en färdigutvecklad DDS-modul för att underlätta utvecklandet av DDS-applikationer, men 

ingen version kompatibel med den version av ROS som användes i projektet fanns tillgänglig 

under projekttiden. Vidare ansågs inlärandet av DDS-specifikationen och en egen 

implementation av detta att ligga utanför projektets omfång. 

5.2.1 Teleoperation Server 

På Linux körs ett serverprogram i form av en ROS-nod som lyssnar efter anslutningar på en 

konfigurerbar port. För varje anslutning skapas en ny tråd. Servertrådarnas uppgift är att 

lyssna på styrkommandon från anslutna klienter och vidarebefordra dessa som meddelanden 

till Gazebo. Dessa meddelanden innehåller information om styrvärden för hjulhastighet och 

kraft som sedan regleras av PID-kontroller för respektive leder på maskinen. 

Serverprogrammet klarar av ett godtyckligt antal simultana anslutningar. 

 

Sändandet av meddelanden hanteras av ROS inbyggda publicera/prenumerera-mekanism. 

5.2.2 IO Sim Teleoperation Client 

Den viktigaste applikationen på Windows sköter kommunikation med IO Sim genom ISM-

protokollet. Denna klient skickar förfrågningar om värden på interna styrparametrar till ISM- 

servern, och vidarebefordrar formaterade svar till Teleoperation Server-programmet på Linux. 

5.2.3 Utilitetsklienter 

Två andra klienter skapades för kommunikation med serverprogrammet som svarar på olika 

typer av in-data. Den ena klienten läser av inmatningar från tangentbordet och den andra 

hanterar signaler från spelhandkontroller. Dessa applikationer utvecklades i syfte att testa 

Teleoperation Server-programmet under dess utveckling. De fyller även syftet att på ett enkelt 

sätt kunna demonstrera styrningen av maskiner i Gazebo. 

5.2.4 Laser Data Broadcaster 

Gazebos simulerade lasrar samlar in stora mängder data i höga frekvenser. För att undvika att 

Teleoperation Server-programmet översvämmas av laserdata och potentiellt förhindrar 

styrkommandon att komma fram skapades ett dedikerat program för att läsa av laserdatan och 

vidarebefordra denna till anslutna klienter. Detta är också en mer verklighetsnära modellering 

 
Figur 4 – Diagram över systemarkitektur. Diagrammet beskriver kommunikationsvägarna mellan Gazebo och IO 

Sim. Med i diagrammet finns även den tangentbordsklient och den spelkontrollsklient som under utvecklingen 

användes för att på ett mer användarvänligt sätt testa kommunikationen.  
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av hur RCS är uppbyggt, då laserdatan insamlad på de riktiga maskinerna strömmas över 

ethernet-protokollet, helt frikopplat från CAN-nätverket där övriga givare kommunicerar. 

Vidare är laserdatan endast ett verktyg för utvecklare av de autonoma systemen, och står i 

syfte att ge maskinerna och dess operatorer kännedom om maskinens omgivning för att kunna 

navigera. Denna funktionella skillnad ger ytterligare anledning att särskilja serverprogrammet 

för styrdata och serverprogrammet för laserdata.  

5.3 Projekt och paketstruktur 

Simulationsmiljön utvecklades med hjälp av ROS egen pakethanterare och byggprogram. För 

namngivning och struktur följdes de konventioner enligt rekommendation från officiella 

dokumentationer [3]. 

5.3.1 Paket 

Projektet delades upp i ett flertal paket på ett sådant sätt att överlappande funktionalitet 

undveks i största möjliga mån (se Figur 5). Detta för att faktorisera projektet och därigenom 

underlätta för utvecklare vid användning av versionshanteringsprogram. 

 

st14_main 

Innehåller övergripande .launch-filer för uppstart av kompletta testscenarion. 

 

st14_gazebo 

Innehåller all grundläggande information relevant för uppstart av Gazebo och konfigurering 

av simulatorscenarion. Här samlas konfigurerbara .launch-filer för skapandet av individuella 

kroppar som maskiner och tunnelmodeller i Gazebo. Alla .stl-filer som beskriver 

simulationsvärldar hamnar också i detta paket. 

 

st14_description 

Innehåller all grundläggande information om ST14-modellen och relaterade modeller för 

användning i Gazebo. Här faller .urdf-filer och mesh-filer för ST14-maskinen och 

gruvtunnlar. Vidare finns också källkod för generering av gruvtunnelmodeller. 

 

st14_control 

Innehåller alla filer relaterade till styrning av ST14-maskinen i Gazebo. Här finns .launch-

 
Figur 5 – Träddiagram över paketstruktur. Projektet är uppdelat i ett antal mindre paket med närmast atomär 

funktionalitet.  
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filer för skapandet av ledkontroller och konfigurationsfiler för ROS parameterserver 

nödvändiga för att ledkontrollerna ska kännas igen av ROS styrmoduler. 

 

st14_teleop 

Innehåller all källkod och alla script för Teleoperation Server-programmet. Här ligger även 

kod för Linux-versionen av klientprogrammet för styrning av maskinen via tangentbordet. 

 

st14_win_teleop 

Innehåller all källkod och alla script för IO Sim Teleoperation Client-programmen som körs 

under Windows. Däribland programmet för kommunikation med IO Sim, samt programmet 

för styrning via spelhandkontroller. Här finns också källkod för översättning av 

svarsmeddelanden från ISM-protokollet. 
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6 Implementation 

Implementationen av simuleringslösningen kan brytas ner till fyra delmoment:  

 

1. Modellering av objekt 

2. Procedurell generering av tunnel 

3. Kommunikation mellan IO Sim och simulator 

4. Skript för initialisering och uppstart av program 

 

Arbetet genomfördes iterativt där huvudproblemet delades upp i ett antal delproblem. Varje 

delproblem löstes genom att använda s k spikes, dvs mindre testprogram med syfte att finna 

lösningen på begränsade tekniska problem [17]. Genom detta angreppssätt kunde 

kunskapsinhämtningen separeras från implementationen, vilket sparade mycket tid. 

6.1 Modellering 

Modeller i Gazebo byggs upp av enklare objekt sammankopplade genom leder av olika slag. 

Dessa modeller kan sedan komponeras till att verka tillsammans i en simuleringsmiljö. Till 

scenariot där laserdata skulle genereras krävdes två modeller; en för ST14-maskinen, och en 

för tunneln.  

6.1.1 Gruvlastare 

Maskinenens fysikaliska egenskaper beskrevs som ett antal enkla sammanlänkade 

geometriska objekt (se Figur 6). Detta för att minska belastningen på fysikmotorn vid 

kollisionsberäkningar. Vid uppbyggnad av modellen användes en teknisk specifikation av 

ST14 som tillhandahölls av Atlas Copco. Maskinens massa fick kraftigt decimeras då Gazebo 

ej kan hantera korrekt simulation av massor i samma storleksordning som den av ST14. Att 

bygga upp en exakt fysikalisk modell var dock inget som prioriterades då det skulle krävt 

enormt mycket mer tid och en helt annan typ av arbetsmetod. Detta ansågs heller inte 

nödvändigt för att ge relevanta resultat.  

 

 
Figur 6 – Visualisering av den kinematiska modellen av ST14-maskinen som används av Gazebo för 

fysikberäkningar. Den blå kuben visualiserar en lasersensor. 
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Av Atlas Copco erhölls mer detaljerade modellfiler föreställande exteriören av en ST14-

maskin. Dessa modeller användes endast för den visuella representationen av gruvlastaren, 

och hade ingen påverkan på simulationen. Det slutgiltiga resultatet visas i Figur 7. 

 

På gruvlastarens modell monterades kamera och laser. Kameran monterades baktill på 

maskinen svävande i luften med objektivet riktat framåt och snett nedåt. Kameran hade ingen 

direkt koppling till projektets huvuduppgift men underlättade styrningen av modellen då den 

befann sig i skymda punkter i simulatorvärlden. Insticksmodulen som användes var en 

generell kamerakontroll, camera_controller, som kunde skräddarsys till att motsvara flertalet 

kameror på marknaden. Kameran ställdes in till att publicera meddelanden under ämnet 

/st14/camera1/image_raw. 

 

Till lasern användes insticksmodulen gazebo_ros_head_hokuyo_controller som simulerar en 

laser av märket Hokuyo, trots att det på den riktiga ST14-maskinen sitter en laser av annat 

fabrikat. Orsaken till detta var att den faktiska modellen dessvärre saknar stöd i den version av 

ROS som användes i projektet. Beslut togs därför i samråd med handledare att använda 

Hokuyo-lasern istället, då den med rätt inställningar ändå kunde fungera på ett för ändamålet 

likvärdigt sätt. För simuleringen valdes att modellera gruvlastaren med enbart en lasersensor, 

riktad framåt, detta för att det bedömdes vara tillräckligt för att visa på konceptet. 

Lasersensorn konfigurerades till att svepa från -95º till 95º med ett mätvärde per vinkel och 

gav således sammanlagt 191 mätvärden per avläsning (se Figur 3). Svepen skedde helt i det 

horisontella planet och med frekvensen 40Hz, det sistnämnda begränsades gentemot originalet 

för att inte försämra simulatorns prestanda. Laserns placering är synlig på modellen som en 

liten blå kub (se Figur 7). Lasern publicerade meddelanden under ämnet /st14/laser1/scan. 

6.1.2 Tunnel 

Tunneln modellerades på ett annorlunda sätt än gruvlastaren. För kunna generera relevanta 

värden för lasern krävdes en mer detaljerad modell, och modellerades således inte genom 

primitiva geometriska former.  

 

 
Figur 7 – Meshar applicerade på ST14-maskinen i Gazebo. Mesh-modellerna har ingen inverkan på simulationen, 

men gör den mer estetiskt tilltalande. 
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Som beskrivs under avsnitt 6.2 så genererades tunneln med hjälp av en applikation. Denna 

matade ut färdiga modellfiler, vilka beskriver objekt med hjälp av trianglar som definierar 

ytor i rummet. En sådan triangelyta är dock bara synlig från en synvinkel, beroende på i 

vilken ordning triangelns hörn anges [18]. Detta innebar att tunneln enbart syntes från in- eller 

utsidan. För att komma runt detta problem genererades två .stl-filer för att beskriva tunneln, 

den ena med triangelpunkterna angivna så att tunneln syntes utifrån, och den andra så att den 

syntes inifrån. Genom denna lösningsmetod kunde dessutom tunneln få olika färger på dess 

ut- respektive insida vilket gjorde visualiseringen tydligare. En följd blev även att tunnelns 

utsida kunde göras transparent, vilket var en stor tillgång under simuleringar eftersom 

gruvlastaren då alltid var synlig utifrån.  

6.2 Procedurell generering av tunnel 

Tunneln skapades procedurellt med hjälp av ett egenskrivet program och byggdes upp, ett 

segment i taget, utav två vertikala cirklar i rummet (se Figur 8). Dessa genererades dynamiskt 

genom geometri och hade konfigurerbara värden för radie och radieupplösning. Cirkelvarven 

påbörjades och avslutades i respektive cirkels nederkant, dvs i vinkeln      . Vinklarna 

räknades i radianer där vinkeln 0 svarade mot y-axeln, vilket innebar att vinkeln       

svarade mot den negativa z-axeln.  

 

Varje rektangulär tunnelyta kom att bestå av två trianglar. För att bestämma dessa 

kombinerades punkter från den främre och bakre cirkelbågen. I Figur 8 definierades den 

första triangeln av punkterna 1-2-3 och den andra triangeln av punkterna 3-4-1.  

 

En öppning nertill skapades genom att utelämnade ett antal ytor på cirkelsektionerna, detta 

åstadkoms genom att låta cirkelvarvet påbörjas, respektive avslutas, på en annan vinkel. I 

Figur 9 påbörjades exempelvis cirkeln på vinkel       och avslutades på       .  

 

Som tidigare nämnts under Modellering så krävdes två tunnlar för att göra tunneln synlig från 

både insida och utsida [18]. För att få en triangelyta synlig från ett visst håll kräver att dess 

hörn har angivits i motsols ordning ur den synvinkeln. Ovan uppräkning 1-2-3 och 3-4-1 hade 

alltså gjort den aktuella ytan synlig från utsidan. För att göra samma yta synlig från insidan 

istället hade hörnen behövt anges i ordningen 1-4-3 respektive 3-2-1, dvs motsols sett från 

tunnelsegmentets insida (se Figur 8). 

 

Genom att upprepa tillvägagångssättet ovan och påbörja nästkommande segment där det 

föregående avslutades byggdes stegvis en tunnel upp (se Bilaga D). 

  

Det autonoma styrsystemet på en ST14-maskin är det som möjliggör att gruvlastaren 

navigerar på egen hand. Till sin hjälp använder det lasrar för att positionera sig, alltså räkna ut 

var i tunneln det befinner sig. Utifrån en förlagrad digital karta görs kontinuerliga jämförelser 

mellan de indata som kommer från lasrarna och de värden som finns sparade i kartan. En 

förutsättning för att det autonoma styrsystemet skall kunna positionera sig är att det får 

meningsfull indata från lasrarna. Av detta är det nödvändigt att tunnelväggarna ej är helt släta 

utan innehåller ojämnheter.  

 

Det krävdes därför att det gick att simulera ojämnheter i den procedurellt genererade 

tunnelmodellen. Till detta ändamål tillämpades till en början en tvådimensionell version av 

brusfunktionen perlin noise [19]. Då den tvådimensionella varianten av perlin noise baseras 

på interpolerandet av värden i ett kvadratiskt rutnät ter sig inte brusvariationen likvärdigt i alla  
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riktningar. För att motverka detta användes vid ett senare tillfälle istället Ken Perlins 

vidareutveckling av algoritmen, simplex noise, som istället använder sig av en annan typ av 

nät för att motverka denna effekt [20].  

 

Själva brusalgoritmen skrevs ej på egen hand då detta ej var en prioriterad del av projektet. 

Brus applicerades vågrätt på varje punkt, vinkelrätt utifrån tunnelriktningen, vilket gav 

slutresultat enligt Figur 11. 

 

För att uppnå varierad grovhet i tunnelns ojämnheter implementerades möjlighet att justera 

antalet oktaver som används för brusfunktionen [19]. Detta kan ge olika nivåer av 

finkornighet vid generering av en tunnel med högre upplösning. Till simuleringen som 

presenteras under Resultat användes en oktav, vilket var tillräckligt eftersom tunnelns 

upplösning var relativt låg. Dessutom uppnåddes varians i tunnelväggarna genom svängar i 

tunnelgången. 

 

Genom detta tillvägagångssätt kunde en realistisk tunnelmiljö för simulering skapas, vilket 

medförde att mätvärdena från lasersensorn blev mycket verklighetstrogna (se Figur 17).  

 
Figur 8 – Ett tunnelsegment renderat utan yta. 

 
Figur 9 – Ett öppet tunnelsegment renderat utan yta. 

(Röd: X-axel, grön: Y-axel och blå: Z-axel) 

 
Figur 10 – Ett öppet tunnelsegment renderat med yta. 

 
Figur 11 – Tunnelsektion med riktningsförändringar och 

applicerad brusfunktion, renderad med yta. 
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6.3 Kommunikation mellan IO Sim och simulator 

Att koppla samman IO Sim med Gazebo krävde samordning av flera mindre program. Som 

Figur 12 beskriver skickades kontrollkommandon enligt kedjan: IO Sim → IO Sim 

Teleoperation Client (Windows 7) → Teleoperation Server (Linux) → ROS Gazebo Node → 

Gazebo. På motsvarande sätt sändes laserdata tillbaka enligt kedjan Gazebo → ROS Gazebo 

Node → Laser Data Broadcaster  (Ubuntu) → Laser Data Receiver (Windows 7). Tanken var 

att laserdatan skulle matas tillbaka in i IO Sim, detta var dock inget som kunde 

implementeras under projekttiden då det krävde att mjukvaruutvecklare på Atlas Copco 

konfigurerade om IO Sim.  

 

Implementeringen av dessa program gjordes i Python då det är ett enkelt och rättframt språk 

med omfattande bibliotek för alla projektets behov. Vidare är Python ett av de fåtal språk som 

stöds av ROS, vilket gjorde valet enkelt.  

6.3.1 Teleoperation Server 

Servern på Linuxsidan, blev den mest omfattande applikationen och hade flera 

användningsområden. Dess huvudfunktionalitet var, som tidigare nämnts, att lyssna på 

styrkommandon från anslutna klienter och vidarebefordra dessa som meddelanden till Gazebo 

via ROS. För att hantera uppkopplingar etablerades vid programstart en serversocket med 

uppgift att lyssna efter klientanrop. Här användes biblioteket socket vilket är designat för 

nätverksprogrammering på låg nivå.  

 

Ett problem som uppstod var hur klienten skulle veta på vilken IP-adress servern fanns, varje 

gång som ett gästoperativsystem startas tilldelas det nämligen en ny IP-adress. Detta löstes 

genom en funktion hos VMWare där värd- och gästoperativsystemet kan dela filmapp med 

varandra. Vid applikationsstart tog servern fram sin IP-adress, med hjälp av biblioteket 

netifaces, och sparade denna i en sådan gemensam mapp. När sedan klienten, på Windows-

sidan, skulle ansluta till servern lästes IP-adressen på motsvarande sätt in. Hade hela 

lösningen körts på Linux hade detta kunnat lösas genom att specificera IP-adressen med hjälp 

av .launch-filer [21].  

 

 
Figur 12 - Beskrivning av kommandokedjan från användaren till Gazebo (övre delen av figuren) samt kedjan för 

laserdata från Gazebo till IO Sim (nedre delen av figuren). Tangentbordsklient och spelkontrollsklient användes 

endast under utveckling i syfte att testa delar av kommunikationen, och finns således inte med i denna figur. 
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Efter handskakning tilldelades respektive klient en egen tråd på servern. Tråden startades upp 

i en funktion vars enda syfte var att ta emot kommandon från klienten. Kommandona bestod 

av en ordlista med nycklarna ctrl och value. Då socketbiblioteket ej tillåter överföring av 

komplexa datastrukturer, såsom ordlistor, så serialiserades kommandona till textsträngar på 

klientsidan vid sändandet. Servern deserialiserade innehållet på samma sätt vid mottagandet, 

denna procedur gjordes med hjälp av biblioteket pickle. 

6.3.1.1 Styrkommandon 

På gruvlastarmodellen kontrollerades de fyra egenskaperna hjulhastighet, styrning samt vinkel 

på bom respektive skopa med hjälp av PID-kontroller. ROS implementerade funktionaliteten 

hos dessa PID-kontroller och såg till att modellen realiserade, de från servern distribuerade, 

värdena för hjulhastighet och vinklar. Krafter för att hålla en viss vinkel eller hastighet hos 

hjulen var därför inget som behövde räknas fram i den egna implementationen utan 

hanterades av mekanismer inbyggda i ROS. 

 

I servern fanns stöd för tre olika typer av kommandon: stegkommandon, 

hastighetskommandon och statiska kommandon. Stegkommandon, som användes i 

tangentbordsklienten, skickade ett kommando till servern med information om vilken kontroll 

som skulle påverkas. Detta kommando innehöll inga faktiska värden för hur mycket själva 

kontrollen skulle ändras utan detta var något som beskrevs på servern. Om exempelvis 

bomvinkeln varit 0.3 och boonUp inkommit som kommando så ökades bomvinkeln med ett 

på servern förbestämt värde för bomsteg, exempelvis 0.05. I det fallet hade bomvinkeln 

omedelbart satts till 0.35. Tangentbordsklienten fungerade konsekvent så att en 

tangentryckning ökade på en kontroll med ett statiskt värde. De stegkommandon som 

användes var [throttleUp, throttleDown, turnLeft, turnRight, boonUp, boonDown, bucketUp, 

bucketDown] 

 

Hastighetskommandon, en typ av kommandon som i funktionalitet liknar flera av 

gruvlastarens egna, användes i kommunikationen mot klienter kopplade mot IO Sim och 

spelhandkontroll. Här ändrades inte en kontroll utifrån fördefinierade steg utan istället gradvis 

utifrån hur stor utstyrning som givits hos klienten. Exempel på detta är en bom som ska höjas 

med hjälp av en styrspak. Så länge styrspaken är i ett neutralt läge är bommen still. Om 

styrspaken lutas svagt åt ett håll så rör sig bommen långsamt åt motsvarande håll och ju mer 

spaken lutas, desto snabbare rör sig bommen. Om spaken släpps upp slutar bommen att röra 

sig, den går alltså inte tillbaks till något utgångsläge. 

 

 

 
Figur 13 – Hastighetskommandon. Flödesschema som beskriver kommandoutväxlingen mellan server och klient för 

att kontrollera styrparametrar i Gazebo. 
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För att simulera detta räknade klienten om inmatningar till s k tilläggsvärden för respektive 

kontroll (se Figur 13). Då ett tilläggsvärde ändrades, skickades ett kommando till servern som 

uppdaterade sin lokala kopia av detta värde. På servern fanns sedan en tråd som exekverade 

en tilläggsfunktion, addValue(), med frekvensen 10 Hz. I addValue() itererades över 

vinklarna för bom, skopa och styrning och lade för respektive kontroll till dess tilläggsvärden. 

Då ett tilläggsvärde för en viss kontroll var 0 förblev dess vinkel samma värde. De 

hastighetskommandon som användes i kommunikationen var [iosim_boon, iosim_bucket, 

iosim_waist]. 

 

Statiska kommandon användes slutligen i kommunikation med klienter, anslutna till IO Sim 

och spelhandkontrollen, för att hantera modellens hastighet. Här räknade klienten om 

inmatningar till faktiska hastighetsvärden enligt en fördefinierad skala. Full utstyrning på en 

styrspak gav således maxhastigheten medan halv utstyrning 50 % av densamma. Detta 

hastighetsvärde skickades till servern som sparade det internt. Servern vidarebefordrade 

därefter värdet som ett meddelande till Gazebo. I kommunikationen användes endast det 

statiska kommandot [iosim_throttle]. 

 

Varje gång ett PID-värde ändrats på servern, antingen via stegkommandon, statiska 

kommandon eller av en iteration i funktionen addValue(), sändes ett bekräftelsekommando ut 

till samtliga anslutna klienter, s k broadcast. Detta kommando innehöll det nya aktuella PID-

värdet för kontrollen. Denna funktionalitet var nödvändig då servern kunde ha flera klienter 

anslutna samtidigt och det var viktigt att samtliga klienter hade korrekta värden på 

gruvlastarens egenskaper. I praktiken var det dock inte alla klienter som tog tillvara på dessa 

bekräftelsekommandon, detta förklaras närmare längre fram. 

6.3.2 Tangentbordsklient 

Tidigt under implementations processen fanns behov av att kunna testa sändningen av 

meddelanden inom ROS-nätverket. Av den orsaken skapades en mindre applikation som 

kunde läsa av knapptryckningar från tangentbordet och utifrån dessa skicka meddelanden till 

Gazebo. För att hantera gränssnittet till tangentbord och skärm användes biblioteket curses. 

Denna applikation hade inget TCP/IP gränssnitt utan exekverades lokalt på Linux. Under 

utvecklingen av en första klient till ovan beskrivna server, återanvändes gränssnittet. Här 

förändrades dock funktionaliteten så att en tangentbordstryckning genererade ett TCP/IP-

kommando istället för ett ROS-meddelande. Klienten var även flertrådad och konstruerad så 

 
Figur 14 – Diagram över det MVC-mönster som används för kommunikationen mellan tangentbordsklient och de 

system som körs under Linux. Tangentbordet (controller) läser av inmatningar och skickar dem vidare till 

Teleoperation Server (model). Denna styr simuleringen i Gazebo och läser av maskinens status, vilken 

vidarebefordras för bekräftelse tillbaka till skärmen (view).  
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att ena tråden ansvarade för att omvandla tangentbordsinmatningar till stegkommandon och 

den andra att ta emot bekräftelsekommandon från servern och uppdatera skärmen (se Figur 

14). Designen mellan tangentbordsklient och Teleoperation Server var således gjord enligt 

MVC-mönstret [22].  

6.3.3 Spelkontrollsklient 

Då tangentbordet är begränsat till att endast kunna göra icke-analoga inmatningar uppkom 

behovet att hitta andra metoder för att kunna emulera de analoga signaler som motsvaras av 

styrspakar på en riktig maskin. Detta var nödvändigt under utvecklingsarbetet och önskvärt 

till demonstrationer. Valet föll på att använda en handkontroll till spelkonsollen Xbox 360 då 

en sådan har flera analoga reglage och lätt går att koppla in till Windows 7. Till 

kommunikation med handkontrollen användes biblioteket pygame som har en 

händelseliknande funktionalitet. När ett reglage på handkontrollen förändras, eller en knapp 

byter läge, läggs händelser representerande detta till en händelsekö. Applikationen får sedan 

ansvara för att läsa av denna kö med jämna mellanrum. Händelsefunktionaliteten är alltså bara 

halvautomatisk. Händelser aktiverar inte funktioner direkt, utan endast indirekt. Enligt 

processen beskriven under hastighetskommandon räknades styrspakarnas värden om till 

tilläggsvärden vilka sändes över till servern för vidare process. Omräkningsfaktorer för dessa 

tilläggsvärden hade tagits fram utifrån specifikationer på gruvlastaren. Då spelkontrollklienten 

inte hade något GUI använde den sig inte av bekräftelsekommandona från servern.  

6.3.4 IO Sim Teleoperation Client 

Kommunikationen med IO Sim skedde via det, av Atlas Copco, egenutvecklade TCP/IP-

protokollet ISM. I korthet kan sägas att processen var enligt följande:  

 

1. Ett kommando skickas in till IO Sim i form av en formatterad sträng (se Figur 15) med 

parametrar som anger vilket/vilka värden som önskas enligt specifikationen: 

2. IO Sim läser av sina interna värden och svarar med en liknande sträng innehållande 

det efterfrågade värdet. 

Vid uppstart av IO Sim Teleoperation Client så skedde TCP-uppkopplingar mot två olika 

servrar, dels mot Teleoperation Server och dels mot IO Sim. Som tidigare beskrivits lästes 

uppkopplingsdetaljerna för Teleoperation Server in från konfigurationsfiler. IO Sims IP-

adress och port var däremot hårdkodade i systemet och därför alltid desamma. Under 

programkörningen sändes förfrågande kommandon för samtliga gruvlastaregenskaper till 

 
Figur 15 – beskrivning av de kommandon som används för att hämta data från IO Sim 
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IO Sim med 20 ms mellanrum, dvs 50 Hz. Svarskommandona avkodades och räknades om till 

hastighetskommandon för bom, skopa och styrning respektive statiskt kommando för 

hastigheten. Dessa vidarebefordrades till Teleoperation Server kontinuerligt. En tidsgräns 

sattes för socketen på 20 ms. Detta förhindrade att applikationen låste sig vid ett borttappat 

svar från IO Sim.  

6.4 Skript för initialisering och uppstart 

Då den nya lösningen kom att bestå av flertalet samverkande applikationer blev handhavandet 

snabbt otympligt och tidsödande. För att underlätta processen att konfigurera och starta dessa 

applikationer användes på Linux-sidan ROS inbyggda verktyg för automatisering och på 

Windows-sidan operativsystemets egna standarder. Med hjälp av dessa kunde flera program 

startas i sekvens och nödvändig konfigurering av parametrar utföras. Genom denna metod 

kunde antalet moment som krävdes för att starta upp och använda sig av lösningen reduceras 

till endast två kommandon; ett för att starta Linux-sidans applikationer och ett för Windows-

sidans. 

 

I kärnan av automatiseringen på Linux-sidan står programmet roslaunch och dess tillhörande 

filformat .launch. Dessa filer beskriver en sekvens av kommandon som utförs vid exekvering. 

Exempel på dessa kommandon kan vara att starta en nod eller ladda upp parametrar till ROS 

parameterserver. 

 

.launch-formatet innefattar en speciell include-tagg som möjliggör infogandet av innehåll från 

andra filer. Detta gör att skript går att faktorisera till att fylla atomära funktioner, för att sedan 

komponeras till större skript för mer omfattande och invecklade scenarion. Det går även att 

ordna filerna hierarkiskt då include-taggen också medför att .launch-filer kan nästlas. Detta 

understödjer både inkapsling och kodåtervinning. 

 

I det aktuella fallet skapades individuella .launch-filer för frammanandet av såväl ST14-

modellen, tunneln och övriga modeller som användes i simuleringen. En av de mer 

övergripande .launch-filerna infogar först skript för att starta Gazebo med en tom värld och 

 
Figur 16 – Exempel på hierarki för .launch-filer. Rundade rektanglar representerar infogandet av andra skriptfiler, 

räta rektanglar representerar kommandon. Trädet exekveras först på djupet och sveper sedan från vänster till höger. 
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infogar sedan skript för att skapa kontroller för ST14-modellen. Ett exempel på detta kan ses i 

Figur 16. 

 

Under Windows löstes initialisering och uppstart genom att skapa skript enligt Windows 

standard för batch-skript. För varje klient i avsnitt 6.3.2–6.3.4 skapades en klickbar 

applikation. 
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7 Resultat 

Enligt grundkraven skulle önskemål från tre mjukvaruutvecklare ligga till grund för projektets 

utökade kravspecifikation. ROS, Oryx och IO Sim skulle testas och utvärderas. Den nya 

lösningen skulle vara kompatibel med den nya versionen av RCS och använda samma 

gränssnitt för kommunikation som Oryx. Slutligen skulle lösningen möjliggöra delning av 

modeller mellan utvecklare. 

 

Målet var att ta fram en lösning som kunde tillgodose ovan önskemål samt de utökade kraven 

från utvecklarna; behov av dynamisk och konsekvent återkoppling från simulatorn, skriptning 

för att underlätta användandet, integrationsmöjligheter till andra mjukvaror, visualisering samt 

möjlighet att simulera laserdata och testa navigering.  

 

Vid projektets avslut kunde en färdig lösning överlämnas till uppdragsgivaren som uppfyllde 

samtliga krav, både de ursprungliga och de utökade. En sammankoppling mellan Gazebo och 

RCS hade gjorts genom TCP-bryggor till ROS och IO Sim samt via meddelanden inom ROS-

nätverket. Lösningen möjliggjorde att kommandon avlästa ur RCS kunde manipulera 

gruvlastarmodellen i simulatorn. Då modellen användes tillsammans med den procedurellt 

genererade gruvgången i Gazebo kunde meningsfull laserdata parallellt matas tillbaka till 

IO Sim via en motsvarande kommandokedja. Här bör poängteras att de laserdata som 

hämtades ut från simuleringen var mycket realistiska, vilket ytterligare ökar på 

användbarheten och relevansen för lösningen (se Figur 17). För Atlas Copco gav detta en 

möjlighet att utvärdera hur ett sådant lösningskoncept skulle kunna passa in i deras nuvarande 

utvecklingsprocess. 

  

Fortsättningsvis kan nämnas att de önskemål från utvecklare som ej hunnit implementeras 

djupare under projekttiden kan tillgodoses genom verktyg i ROS. Skriptning och flöde skulle 

exempelvis kunna lösas genom att, med hjälp av mindre Python-applikationer, stegvis förse 

 
Figur 17 - Gazebomiljö med laser och kameravisualisering. I övre högra hörnet syns en visualisering av de 

mätvärden som samlats in av den simulerade lasern. I nedre högra hörnet syns en vy av bildströmmen från 

den simulerade kameran. 
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IO Sim med värden genom ISM-protokollet. Stort fokus under detta arbete har legat på att 

kunna få ut meningsfulla laserdata ur en simulering då detta varit en eftersatt funktion. 

Självfallet går det även att ur simulatorn få fram data för vinkelvärden, hjulhastighet etc.  

7.1 Resultatens relevans för Atlas Copco 

Att på egen hand bedöma relevansen av detta arbete är mycket svårt. Det kan dock fastställas 

att såväl projektledare som handledare på företaget kontinuerligt signalerat att de varit mycket 

nöjda med resultatet. Efter att det slutgiltiga projektet presenterats för arbetsgruppen på Atlas 

Copco togs även ett beslut av uppdragsgivaren att tillsätta en tjänst för att arbeta vidare med 

detta lösningskoncept.   

 

Som tidigare nämnts har syftet med projektet aldrig varit att skapa en helt korrekt simulering, 

och ej heller att lägga grunden för en lösning att bygga vidare på. Målet har istället varit att 

visa på ett lösningskoncept och under projekttiden ta fram en fungerande prototyp på 

applikation, vilket har gjorts. Denna kommer nu, av företaget, att utvärderas och bedömas för 

att se om lösningen är något som kan vara användbart inom Atlas Copcos domän.  

 

Enligt de behov som presenterades under avsnitt 3.2.1 skulle lösningen: 

 ge dynamisk återkoppling vid styrning av ex hydrauliska system 

 ha funktionalitet för att hantera skriptning och flöde 

 ge konsekvent respons på alla inmatningar 

 vara möjlig att integrera med andra system 

 ha funktionalitet för att visualisera en modell i virtuell miljö 

 kunna simulera laserdata 

 ha ett intuitivt gränssnitt som är konsekvent, oavsett maskinmodell 

 

Det kan fastställas att samtliga dessa krav och önskemål, med undantag för skriptning och 

flöde, implementerades i det lösningskoncept som togs fram under projekttiden. Den sista 

punkten kan vidare tillgodoses genom att använda ROS & Gazebo som simulator. 

 

Slutligen kan därför slutsatsen dras, att lösningen är användbar för Atlas Copco. 
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8 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras hur arbetet med detta projekt uppfyllt kursens mål. Vidare 

analyseras lösningens utvecklingspotential, rekommendationer ges även för vidareutveckling 

av systemet.  

8.1 Uppfyllande av kursens mål 

Att kunna bedöma värdet av det egna arbetet och göra en kvalificerad utvärdering av den egna 

insatsen är en väsentlig del i ett projektarbete. Problematisering kring resultatets betydelse är 

också det en viktig aspekt att behandla. Nedan följer en sammanfattning av de kunskaper och 

färdigheter som använts i projektet samt den förståelse som erhållits under arbetets gång. 

8.1.1 Kunskap och förståelse 

Då detta projekt har varit mycket mångfacetterat så har de färdigheter som använts till stor del 

kretsat kring ingenjörsmässighet, med det menat att självständigt identifiera problem och krav 

samt planera och genomföra ett projekt från början till slut. De relevanta kunskaper som 

använts under arbetet har därför främst varit praktiska och kan exemplifieras med: 

 

 Problemformulering utifrån givna riktlinjer 

 Genomförd kravstudie för framtagande av kravspecifikation 

 Uppbyggnad av kinematisk och dynamisk modell utifrån teknisk specifikation 

 Utveckling av samverkande processer med hjälp av meddelandeutväxling i ROS-

nätverket 

 Utveckling av integrationslösningar för kommunikation mellan två eller fler skilda 

systemmiljöer genom TCP/IP och Python 

 Utveckling av uppstartsskript enligt ROS och Windows standarder 

 

Detta har samtidigt kompletterats med fördjupning i naturvetenskapliga, matematiska och 

systemvetenskapliga teorier såsom: 

 

 Generering av 3D-modell utifrån procedurell geometri 

 Fördjupning i och användning av brusfunktion vid tunnelgenerering 

 Upprättande av systemdesign och systemarkitektur 

 Användning av MVC-mönster för klient-serverarkitektur 

8.1.2 Färdighet och förmåga 

Då detta uppdrag varit ett pionjärarbete, i den meningen att företagets kunskap inom 

projektområdet varit mycket knapp, har projektets framgång helt varit beroende av egen 

kompetens och förmåga till driv. Inom givna ramar har en avgränsad problemformulering 

framställts och kravspecifikation tagits fram. Planering, utvärdering och implementation har 

sedan helt skett på egen hand. Genom samverkan med företag och kollegor har arbetet 

genomförts och en framtagen lösning kunnat presenteras. I och med kontinuerliga 

avstämningar, och dialog, med uppdragsgivare har projektets fortsatta kurs säkerställts. 

Ständig sökning efter relevant och trovärdig information har legat till grund för den egna 

kunskapsinhämtningen och vetenskaplig information varvat med teknisk fakta har bearbetats. 

Under arbetets gång har schemalagda möten med representant från Atlas Copco varit forum 

för presentation av uppgiftens framskridande. 
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8.1.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Genom att så liten kompetens funnits tillgänglig om projektområdet har kunskapsbasen 

behövts byggas från grunden. Detta har helt skett på eget initiativ och för egen hand. Både 

kunskap rörande projektets huvudsakliga domän, och kringliggande områden såsom 

programbibliotek, designmönster och versionshanteringssystem, har krävts.  

 

Under arbetsprocessen har flera frågetecken och problem uppkommit. Här har 

kommunikation med handledare och projektansvarig varit av stor vikt. Under regelbundna 

möten har orosmoment gällande tidsåtgång och problem rörande tekniska begränsningar och 

teknisk tillförlitlighet kunnat tas upp. Utifrån detta har kompromisser tagits fram i 

samförstånd med uppdragsgivare. Denna kontinuerliga dialog har sett till att förväntningar 

från såväl företaget som från oss själva har uppfyllts vid projektets avslutande. 

 

Inför projektets framläggande har stort fokus legat på att skapa en användarvänlig lösning 

med dokumentation anpassad för målgruppens förkunskaper.  

8.2 Rekommendationer för vidare utveckling 

För att förebygga instabilitets- och prestandarelaterade problem som kan uppstå vid 

användning av virtuella systemmiljöer bör stort fokus läggas på att skapa en stabil lösning för 

detta. Med fördel kan detta åstadkommas genom att utvärdera skillnader hos olika 

värdapplikationer samt ta fram tillförlitliga drivrutiner för grafik. Det rekommenderas inte att 

använda dedikerade Linux-datorer istället för en virtuell lösning då detta kan medföra att den 

användningsmässiga relevansen kan börja ifrågasättas. Den framtida utvecklingen av RCS 6 

kommer nämligen att köras under virtuell miljö, varför användandet av dedikerade datorer 

inte kommer att motsvara detta scenario. 

 

Mer tid bör ägnas åt att undersöka fler lösningsalternativ än de tre som valts i detta projekt. 

Orsaken till att detta inte gjordes här var att tidsramen inte tillät det. Dock fanns goda 

motiveringar till valet av just dessa alternativ.  

 

Förhoppningen är att kommande forskning kring simulationslösningar för Atlas Copco kan 

använda detta projekt som utgångspunkt. På detta sätt kan fortsatt arbete bygga vidare på de 

resultat som presenterats här och därigenom spara in värdefull tid. 

8.3 Projektets utvecklingspotential 

Då den lösning som presenterades i slutet av arbetet endast var en prototyp, begränsad i sin 

funktionalitet, skulle nästa logiska steg vara ett fortsatt implementationsarbete för att införa 

fler funktioner. Systemet skulle, med relativ enkelhet, gå att expandera med fler 

meddelandetyper för kommunikation mellan Gazebo och RCS, till exempel för att möjliggöra 

styrandet av framlyktor på gruvlastaren genom OP Sim. Det går också att tänka sig att 

responsmeddelanden från simulatorn blir fler, exempelvis skulle vinkelvärden för bom och 

skopa matas tillbaka in i IO Sim. 

  

Mer specifika simuleringsscenarion skulle kunna implementeras för isolerad testning av 

särskilda delmoment på en maskin. Exempelvis skulle extra detaljarbete kunna läggas ned på 

modellering av en lyftarm för att ta hänsyn till att styrning i verkligheten sker genom 

hydrauliska system; i synnerhet där övriga komponenter så som motorer och midjestyrning 

inte är relevanta och riskerar att påverka simulatorns prestanda. 
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Den lösning som skapats under projekttiden är inte helt korrekt när det kommer till faktiska 

vikter och skalor på den modell som användes. Detta är dock något som kan utvecklas och 

implementeras. Genom att vara mer noggrann i skapandeprocessen, och utifrån CAD-

ritningar bygga upp en modell, går det att få ut mycket verklighetsnära simulationer. 

 

Visionen är att varje arbetsstation på Atlas Copco ska kunna köra varsin instans av 

simulatorn. För att undvika att utvecklare och testare utför redundant arbete och skapar sina 

egna modeller och .launch-filer, kan en databas över dessa skapas. Då både .launch-filer och 

beskrivningar av simulationsmiljö och enskilda modeller är ett format läsligt av människor, 

passar också att låta dessa hanteras av ett versionshanteringssystem såsom SVN, Mercurial 

eller Git [23,24,25]. 

 

Ett första steg skulle emellertid behöva vara att en ordentlig designplan för det fortsatta 

arbetet upprättas. Även om strukturen och uppbyggnaden av detta projekt varit genomtänkt så 

har dess huvudsakliga syfte varit att visa på ett koncept, och inte att fungera i produktion. 

Därför krävs revidering och refaktorisering för att lösningen skall fungera korrekt och 

effektivt i större skala. 
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  Bilaga A 

 

Strukturellt diagram över RCS 
 

 
Figur 18 - Beskrivning av styrsystemet RCS och dess koppling till testmjukvaran IO Sim via en Kvaser. Nere till 

vänster i bilden visas Oryx koppling till RCS via IO Sims ISM-protokoll. Se bilaga E för förklaring av de olika 

enheterna. 

 

 



  Bilaga B 

 

Intervjumall 
 

Frågor om RCS och IO Sim 

 

 Vilken är din befattning här på Atlas Copco idag? 

o Vilken avdelning tillhör du? 

o Hur länge har du arbetat här? 

 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

 Hur mycket använder du IO Sim idag? (timmar/dag) 

 

 Till vad använder du IO Sim? 

o Beskriv gärna en arbetssituation. 

 

 På vilket sätt använder du IO Sim? (i arbetsstationen eller via kvaser, GUI/ISM-

protokollet) 

o Beskriv arbetsflödet 

 

 Vilken funktionalitet är du mest nöjd med hos IO Sim? 

 

 Vilken funktionalitet saknar du hos IO Sim? 

 

 Vilka är de största problemen/buggarna hos IO Sim? 

 

 Har du använt Oryx-simulatorn? 

o Om så till vad? 

o Hur mycket? 

o Vad tyckte du om den? 

 

 Beskriv ditt drömscenario för hur testmiljön skulle fungera. 

o Motivera varför 
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Matematik för tunnelgenerering 
 

 

 
 

 

Förändring i tunnelriktning – tvärsnitt av 

tunnel sett uppifrån 

 

Eftersökt är sträckan s för varje punkt på 

cirkelsegmentet vid förändring α i 

tunnelriktning.

 
  Vinkelförändring i tunnelriktning 

 

w = bredd på tunnelsnitt vid en viss höjd 

 

  
   

 




     ( )   

 

  
 

   ( )
 

 

   
   ( )   

   ( )


 

Tunnelsegment sett rakt framifrån 

 

Eftersökt är koordinaterna (y, z) för varje 

vinkel γ på cirkelsegmentet. 

 

     ( )    

 
     ( )    
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Ordlista 
 

AP (Ethernet) Access point 

CCI Common Communication Interface – dator som agerar brygga mellan 

Ethernet och CAN. CCI:n läser indata från lasrar och VCU och kan ta 

över styrning av maskinen vid navigering utifrån laserdata. 

DCCM Enhet som samlar data från maskinen vilken kontinuerligt 

vidarebefordras till en webbportal. Används på maskiner som går under 

jord och kommunicerar med Wifi. 

Decoder Enhet med ingångar kopplade till Disp:en via OpenCan-protokollet. 

Hanterar AD-signaler 0-5V, vilka omvandlas till 8bit, samt signaler från 

reläer. Är ofta ansluten till sensorer som tar emot inmatning från föraren 

såsom styrning, gas/broms och knappar på kontrollpaneler. 

Disp Huvudenhet för RCS-systemet som även agerar master-nod i CAN. 

Kommunicerar med omkringliggande noder via seriell anslutning och 

CAN-protokollen OpenCan och J1939.  

ECU Engine Control Unit – enhet som kontrollerar fordonets gas och broms. 

Ansluten till Disp:en via CAN-protokollet J1939. 

IO In- och utportar anslutna till Disp:en via CAN-protokollet OpenCan. 

Hanterar AD-signaler på 4-20mA vilka omvandlas till 10/12bit, 

PWM-signaler 0-1500mA samt digitala signaler på 24bit. Ansluts ofta 

till externa sensorer på maskinen. 

Kvaser USB-lösning för att koppla samman ett OpenCan-nätverk mot en 

arbetsstation. 

MTU Machine Telematic Unit – enhet med samma funktion som DCCM men 

används på ovanjordsriggar. Kommunicerar med 3G/satellit och 

använder GSM för navigering. 

MU Machine Unit – mottagare som används då maskinen fjärrkontrolleras 

via en s k operatörsenhet. 

RCS Rig Control System – generellt namn som inkluderar alla system för att 

styra en rigg/maskin. 

TCU Transmission Control Unit – används för att kontrollera maskinens 

växlar. Ansluten till Disp:en via CAN-protokollet J1939. 

 


