
  

  
 Örebro universitet  Örebro University 
 Institutionen för  School of Science and Technology  
 naturvetenskap och teknik    SE-701 82 Örebro, Sweden 
 701 82 Örebro    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Datateknik C, Examensarbete inom simulering och dataspelsutveckling, 
15 högskolepoäng 

 
 

OPERATOR UNIT SIMULATOR 
 

Nichlas Rasmussen 
 

Programmet för Simulerings- och dataspelsteknik, 180 högskolepoäng 
 

Örebro vårterminen 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Examinator: Franziska Klügl 
 
 
OPERATOR UNIT SIMULATOR 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes som ett uppdrag av Atlas Copco där målet var att utveckla en 
programvara som kan simulera en OU (Operator Unit) i en PC miljö. Atlas Copcos 
egenutvecklade radiostyrningssystem för gruvfordon består av en sändare, kallad OU, och en 
mottagare, kallad MU (Machine Unit). En OU är en kontroller med reglage i form av knappar, 
joysticks och switchar och med indikatorer i form av LEDs och display. För att säkerställa att 
en OU endast kan kommunicera med en specifik MU och vice versa måste enheternas 
radiomoduler paras ihop genom en process som kallas ”learn link”, som görs genom att 
ansluta en CAN-kabel mellan enheterna.  
 
Genom att använda en OU simulator vid MU produktionstest skulle det vara lättare att utföra 
vissa tester, såsom internfel och varningar, och det skulle vara möjligt att inkludera tester som 
är omöjliga att göra med en hårdvaru-OU, som att avsiktligt sända en felberäknad 
checksumma, för att undersöka MU-enhetens respons. OU simulatorn skulle ha ett grafiskt 
gränssnitt och genom att ansluta ett radiokort till PC:n skulle den kunna skicka och ta emot 
data från en MU. Den skulle också kunna utföra ”learn link”. Den färdiga produkten 
utvecklades med hjälp av C# och en XP-inspirerad utvecklingsmetod. 

Abstract 
This thesis was developed as an assignment from Atlas Copco where the goal was to develop 
software that could simulate an OU (Operator Unit) in a PC environment. Atlas Copco’s 
proprietary radio-control system for mining vehicles consists of a transmitter, called OU, and 
a receiver, called MU (Machine Unit). An OU is a controller with controls in the form of 
buttons, joysticks and switches and with indicators in the form of LEDs and display. To 
ensure that an OU only can communicate with a specific MU and vice versa the units’ radio 
modules must be paired together through a process called “learn link”, that is performed by 
connecting the units with a CAN-cable. 
 
By using an OU simulator for MU production tests it would be easier to perform some tests, 
such as internal errors and warnings, and it would be possible to include tests that are 
impossible to do with OU hardware, such as intentionally send a miscalculated checksum, to 
examine the MU’s response. The OU simulator should have a graphical user interface and by 
connecting a radio card to the PC it should be able to send and receive data from an MU. It 
should also be able to perform “learn link”. The final product was developed using C# 
together with an XP-inspired development method. 
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Förord 
Jag vill tacka Fredrik Nilsson på Atlas Copco Rock Drills AB för hans hjälp med att formulera 
uppgiften och för hans stöd och rådgivning som min handledare. Ett tack ska också ges till 
Andreas Lundbäck som gett mig information om hur relationen mellan OU:n och MU:n 
fungerar, utöver det som finns i specifikationsdokumenten. Jag vill även tacka Peter Tang för 
hans tips och hjälp med felsökning. Patrik Andersson ska också tackas för att han bidrog till 
att simulatorn kunde testas mot en FlexiROC T15 R borrigg. Ett tack ska också ges till övrig 
personal på Atlas Copco som har varit väldigt tillmötesgående och välkomnande. Sist men 
inte minst vill jag tacka min handledare på Örebro Universitet, Martin Magnusson, för den 
hjälp jag fått med att utforma denna rapport. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Gruvarbete kan effektiviseras ifall gruvfordonen har förmåga att fjärrstyras. Med fjärrstyrning 
kan operatören styra maskinen från ett säkert avstånd i områden där rasrisk föreligger. 
Dessutom kan operatören arbeta från en position med optimal uppsyn över uppgiften. Fordon 
som endast kan köras med fjärrstyrning kan också designas mindre, eftersom man inte 
behöver inkludera en hytt.  
 
Atlas Copco är ett ledande globalt svenskt företag inom fyra affärsområden: 
kompressorteknik, industriteknik, bygg- och anläggningsteknik samt gruv- och 
bergbrytningsteknik. Företaget har fler än 44 000 anställda, bedriver egen verksamhet i 90 
länder och når kunder i fler än 180 länder [1, 2]. Atlas Copco använder ett egenutvecklat 
radiostyrningssystem, vid namn RRC (Radio Remote Control), som används till maskiner av 
typen lastare och även till olika borriggar för ovan- och underjordsapplikationer. RRC består 
av en mottagare som monteras på maskinen, även kallad MU (Machine Unit), och en sändare 
som operatören bär, även kallad OU (Operator Unit). Det finns tre stycken olika OU-typer och 
fyra stycken MU-typer.  
 
Produktionstest av MU-enheter utförs med bistånd av en OU-enhet och vice versa. För att 
förbättra samt underlätta utförandet av produktionstest av MU-enheter skulle det vara bra att 
använda en OU simulator istället för att behöva använda en hårdvaru-enhet. Med en simulator 
skulle tillfällena att utföra MU produktionstest inte begränsas av om en OU-enhet finns 
tillgänglig eller inte. Därmed skulle man inte behöva köpa in OU-enheter som är dedikerade 
till testning av MU-enheter. I OU hårdvaran finns det stöd för fler LEDs samt knappar och 
reglagealternativ än det som finns tillgängligt i de nuvarande OU typerna, och på grund av 
detta har dessa inte kunnat användas vid MU produktionstest. En OU simulator skulle kunna 
inkludera OU-enhetens ännu oanvända funktionalitet samt underlätta tester av internfel och 
varning, såsom joystick alarm och lågbatterivarning. Dessutom skulle en simulator kunna 
inkludera exklusiv funktionalitet såsom att skicka en felberäknad checksumma till MU:n för 
att undersöka dess respons.       

1.2 Översikt av RRC 
Som nämnts ovan så består ett radiostyrningssystem av en sändare (OU) och en mottagare 
(MU). De kommunicerar med varandra via en trådlös länk. Figur 1 visar en illustration över 
RRC. För att säkerställa att endast en sändare kan kommunicera med en specifik mottagare 
och vice versa måste enheternas radiomoduler paras ihop, detta görs genom att ansluta en 
CAN-kabel mellan enheterna. Denna process kallas ”learn link”. Sedan tas kabeln bort och 
enheterna kommunicerar därefter endast via radiosignaler.  
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Figur 1: Illustration över Atlas Copcos radiostyrningssystem, RRC. I bilden visas en operatör som bär 
på sändaren, som kallas OU (Operator Unit), och mottagaren som är monterad på maskinen, som 
kallas MU (Machine Unit).  

1.2.1 Operator Unit (OU) 

Sändaren som kallas OU är en batteridriven enhet som har reglage i form av joystick, knappar 
och switchar. Det finns även indikatorer i form av display och LEDs. Alla reglage läses in av 
en mikrodator och sänds via en radiomodul till mottagaren. En OU är designad med tre 
sektioner (en vänstersektion, en mittsektion och en högersektion), varav varje sektion har en 
overlay som fastställer vilka reglage och indikatorer som är tillgängliga för användaren (t ex 
en overlay kan ha fler knappar än en annan). Figur 2 visar hur en OU kan se ut. 
 
 

 

 
Figur 2: En OU av generation 3 som används till borriggar ovanjord. 

1.2.2 Machine Unit (MU) 

Mottagaren som kallas MU tar emot data via en radiomodul och avkodar innehållet i en 
mikrodator. Beroende på typ av MU så kodas nyttodata om till olika CAN-meddelanden som 
skickas ut på en CAN-buss till maskinen som MU:n är ihopkopplad med, t ex en borrigg. I 
figur 3 visas hur en MU ser ut. 
 



 

  6 (28) 

 
Figur 3: En MU som används till borriggar ovanjord. 
 

1.3 Projektspecifikation 
Projektet gick ut på att utveckla grunden till en simulatorprogramvara som kan simulera en 
OU i en PC miljö. Genom att ansluta ett radiokort till datorn skulle man kunna skicka styrdata 
till en MU över den trådlösa länken. Simulatorn skulle utöver att kunna skicka joystickdata, 
knappdata, etc, även kunna simulera ett antal fördefinierade internfel i OU:n för att kunna 
testa MU:ns respons. Syftet med simulatorn var, som tidigare nämnts i denna rapport, att 
kunna förbättra och underlätta produktionstest av MU-enheter. Simulatorn skulle kunna 
inkludera sådant som är omständigt (som internfel och varningar) eller omöjligt (som att 
skicka fel dataramstyp vid fel tillfälle eller att skicka en felberäknad checksumma) att testa 
med en fysisk OU vid produktionstest av MU-enheter. Simulatorn skulle potentiellt också 
kunna användas vid programvaruutveckling av MU-enheter. 

1.3.1 Krav 

Simulatorn behövde innehålla följande: 

• GUI, över reglage (sådant som användaren kan interagera med, såsom knappar, 
switchar och joysticks) och indikatorer (sådant som användaren inte kan interagera 
med, såsom LEDs och display) som kan: 

o Skicka reglagedata till logikkärnan. 
o Ta emot och hantera indikatordata från logikkärnan. 

• En logikkärna som kan 
o Para ihop OU simulatorns radiomodul och MU-enhetens radiomodul genom 

kommunikation via CAN samt genom att skicka kommandon till radiokortet 
via serieport, så att de därefter kan kommunicera via endast radio. 

o Ta emot reglagedata från grafiska gränssnittet och packa dessa i 
radiomeddelanden som skickas till radiomodulen, som sedan skickar 
meddelandet till MU:n. 

o Ta emot indikatordata från MU:n via radiokortet och packa upp dessa och 
skicka till GUI. 

o Beräkna checksumma. 
• Förmågan att kunna trigga ett antal fördefinierade internfel och varningar som t ex 
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o Joystickfel 
o Låg batterispänning 
o OU shutdown 
o Tilt alarm 

• Funktionalitet som är unik för simulatorn, som att: 
o Kunna skicka en felberäknad checksumma. 
o Kunna skicka fel sorts dataram vid fel tillfälle. 
o Kunna justera tidsintervallet som meddelanden skickas från simulatorn till 

MU-enheten. 
o Kunna stoppa radiosändningen och på så sätt simulera ”radio timeout”. 

• Om tiden räckte till skulle ett sekundärt gränssnitt göras, där reglagedata skickas in till 
logikenheten via t ex serieport. 

 
Logikkärnan skulle utvecklas självständigt från det grafiska gränssnittet, så att Atlas Copco 
skulle kunna utveckla nya grafiska gränssnitt ifall det skulle behövas i framtiden. OU-
enhetens display skulle inte implementeras, då detta bedömdes att det skulle kräva mer tid än 
det som fanns tillgängligt. Däremot skulle det inkluderas ett par indikatorer som visar ifall 
displayens bakgrundsbelysning är påsatt eller ifall OU-enhetens framtida 
uppvärmningsfunktionalitet är påslagen.  
 
OU-enhetens mjukvara kan detektera joystickfel om utsignalen från joysticken är kortsluten 
till jord- eller matningsspänning. Innebörden av låg batterispänning är självförklarande. OU 
shutdown triggas via en nödstoppknapp som finns på sidan av OU-enheten. Tilt alarm orsakas 
när OU-enheten lutar ±50º från sin neutrala lutning. Inkluderingen av tilt alarm är en 
säkerhetsåtgärd då det förhindrar olyckor i t ex ett scenario där operatören faller, slår i 
huvudet, och blir medvetslös medan OU:ns kontroller fortfarande används (t ex att en joystick 
trycks åt en riktning) vilket skulle kunna leda till att operatören blir överkörd av maskinen. 
När dessa fel och varningar, som beskrivs ovan, uppstår skickar OU:n ett meddelande till 
MU:n som indikerar att de har orsakats.  
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2 Radiostyrnings- och teleoperationssystem 
Både radiostyrningssystem och teleoperationssystem bygger på att operatören kan styra (eller 
åtminstone övervaka produktens arbete vid automation) en produkt på avstånd. Skillnaden är 
att radiostyrningssystem görs på kortare avstånd och använder sig av siktlinjen (line of sight), 
Atlas Copcos RRC är ett exempel på detta, se figur 1. Teleoperationssystem kan göras på 
väldigt långa avstånd och maskinen, fordonet eller roboten är utrustad med en eller flera 
kameror, vars vyer kan ses av operatören på en avlägsen plats via monitorer, Atlas Copcos 
Scooptram Automation [3] är ett exempel på detta. [4] 
 
Radiostyrnings- och teleoperationssystem har diverse olika användningsområden, exempelvis 
i gruvindustrin, vid desarmeringsuppgifter, inom kirurgi, rymdtillämpningar, leksaksindustrin 
och militärt. [4, 5] Generellt används radiostyrnings- och teleoperationssystem för att kunna 
utföra uppgifter i miljöer som är svåra att nå, att reducera kostnad, att effektivisera arbetet 
och, sist men inte minst, att minska eller helt utesluta risken för mänsklig skada, eftersom 
operatören kan göra sitt arbete på avstånd i en säker omgivning. [4] 

2.1 Användning av simulering i radiostyrnings- och teleoperationssystem 
Det finns flera aspekter av ett radiostyrnings- och teleoperationssystem som kan simuleras för 
diverse ändamål. I det här projektet simuleras styrningsgränssnittet för att simulatorn skall 
kunna användas vid funktionstest av systemets mottagare.  
 
En mer vanlig användning av simulering är att använda det fysiska styrningsgränssnittet för 
att kontrollera en simulerad version, dvs en virituell representation, av maskinen, fordonet 
eller roboten. Detta kan användas för att förbättra operatörens träning samt minimera risken 
att den styrda produkten tar skada vid operatörens inlärningsperiod. Den här sortens 
simuleringar kan även användas som ett evalueringsverktyg för olika designmodeller, för att 
se vilken design som är optimal för produktens ändamål, innan man startar produktion av den 
styrda produkten. Detta drar ned på kostnaden då man kan testa designmodeller virituellt 
istället för att producera fysiska versioner av varje prototyp. Det går också att utvärdera olika 
styrningsgränssnitt mot simulatorn innan man testar det mot en fysisk produkt. Man kan även 
simulera hur tidsfördröjningar kan påverka styrningen av produkten. [6] 
 
Vid teleoperationssytem som inte använder sig av siktlinjen (line of sight) kan man, med hjälp 
av kameror och sensorer på den styrda produkten, simulera dess omgivning genom att i realtid 
skapa en virituell representation av omgivningen. Detta gör så att operatören, som normalt 
sett endast skulle se vyer från produktens kameror, kan få en virituell tredjepersonsvy. Detta 
underlättar orientering i omgivningen samt att operatören lättare kan bedöma ifall maskinen, 
fordonet eller roboten kan ta sig genom trånga utrymmen. [6, 7] 
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3 Metoder och verktyg 

3.1 Utvecklingsmetod 
Utvecklingsmetoden som användes påminde om extrem programmering (XP). XP är en agil 
utvecklingsmetod och därmed läggs stor vikt på iterativ utveckling, dvs att dela upp arbetet i 
mindre iterationer under utvecklingen av en produkt. Enligt manifestet skapat för agila 
utvecklingsmetoder finns det fyra huvudvärderingar som beskriver konceptet väldigt bra:  
” Individuals and interactions over processes and tools 
Working software over comprehensive documentation 
Customer collaboration over contract negotiation 
Responding to change over following a plan” [8, 9] 
 
Med en agil utvecklingsmetod kan problem komma upp till ytan tidigt och iterativ utveckling 
främjar flexibilitet vid förändring av krav. I kontrast till agila metoder finns det mer 
traditionella systemutvecklingsmetoder (såsom vattenfallsmodellen) som använder sig av 
sekventiell utveckling, dvs en fas (såsom planering, analysering, implementering och 
testning) i utvecklingen måste vara fullständigt avklarad innan man kan gå vidare till nästa. 
Dessa metoder är enkla att förstå men anses för riskfyllda då de värdesätter en långsiktig 
arbetsplan vilket hämmar flexibilitet för förändringar, och det finns risk att problem upptäcks 
så sent att det är för kostsamt att rätta till dem. På grund av detta användes inte en sekventiell 
utvecklingsmetod. [9, 10] 
 
Scrum är en annan agil utvecklingsmetod som man kan använda istället för eller i 
kombination med XP. Scrum använder sig av iterationer som är två veckor till en månad 
långa, dessa iterationer kallas för sprints. Scrum tillåter inte att förändringar sker under en 
sprint, vilket hämmar flexibiliteten. Resterande aspekter av Scrum lägger fokus på hur man 
strukturerar sammarbete inom ett team som utvecklar en produkt, genom att exempelvis ha 
dagliga Scum-möten om vad alla arbetar med, att ha olika roller, att använda sig av dokument 
där alla kan se vad som behöver utföras under sprinten, i slutet av sprinten granskas ifall allt 
blev klart eller inte, etc. Scrum.org beskriver Scrum som följande: ”Scrum itself is a simple 
framework for effective team collaboration on complex software projects.” [11]. Eftersom 
utvecklingen av OU simulatorn utfördes av en enskild programmerare ansågs det överflödigt 
att använda sig av metoder för team kollaborering. Därför användes inte Scrum till detta 
projekt. [9, 10, 12, 13, 14] 
 
En utvecklingsmetod som inspirerats av XP användes därför att flertalet praktiker som ingår i 
XP sätter programmering i fokus, och genomförandet av det här projektet bestod nästan enbart 
av programmering. Praktiker som parprogrammering och öppen arbetsyta användes inte, då 
dessa baseras på att det finns fler än en utvecklare. Medan praktiker som kollektivt 
kodägande, som ger alla programmerare i projektet tillåtelse att justera och förbättra all kod, 
uppfylldes per automatik eftersom det endast fanns en programmerare. Exempel på 
programmeringspraktiker som användes var refaktorisering (dvs förbättring av kod utan att 
ändra dess beteende) och simpel design, vilket syftar på att ha så få klasser och metoder som 
möjligt och ingen kodupprepning. [10, 15, 16, 17]  
 
Utvecklingsmetoden utnyttjade 40 timmarsveckor och kunden fanns alltid tillgänglig. 
Tillsammans med kunden delades utvecklingen av simulatorn upp i flera delmoment. Varje 
delmål utvecklades i prioritetsordning och hade sin egen iteration som varade upp till två 
veckor. Varje del utvecklades separat från simulatorn och testades att den fungerade som den 
skulle innan den integrerades med resten av simulatorn. Under arbetets gång demonstrerades 
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och diskuterades simulatorns utveckling regelbundet med kunden. Allteftersom simulatorn 
utvecklades uppkom det begäran om extra funktionalitet, som implementerades så snart det 
bedömdes nödvändigt. Automatiserade enhetstester, som XP lägger stort fokus på, användes 
inte på grund av personliga skäl. I min tidigare erfarenhet av automatiserade enhetstester har 
de varit mer arbetskrävande än vad de varit till nytta, speciellt ifall GUI skall testas. Istället 
testades simulatorn genom regelbundna manuella tester mot en MU-enhet. Hur dessa 
manuella tester utfördes beskrivs i ”Resultat”-sektionen av denna rapport. [9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17] 

3.2 Utvecklingsmiljö 
Vid utförandet av projektet bistod Atlas Copco med en PC med Windows 7 som OS, och 
Visual Studio Ultimate 2013 som programutvecklingsmiljö.  

3.2.1 C# 

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Microsoft som en del av .NET-
ramverket. Språket har hög typsäkerhet samt en inbyggd skräpsamlare (Garbage Collector) 
som underlättar arbetet, men samtidigt tar bort kontrollen över livslängden av objekt från 
programmeraren. Syntaxen är snarlikt C++, men har influenser av Java. [18, 19, 20] 
 
Simulatorn utvecklades med C# eftersom språket föreslogs av kunden samt att Windows 
Forms applikationer, som innehåller goda redskap för GUI, använder sig av C# kod. 

3.2.2 Kvaser drivrutiner och Kvaser CANlib SDK 

Kvaser CANlib SDK är ett programbibliotek som användes för att kunna skicka och ta emot 
data genom en Kvaser CAN-kabel, vilket var nödvändigt för att kunna utföra ”learn link”-
proceduren. I/O till och från kabeln hanterades dock av buffertar som styrdes av Kvaser 
drivrutiner. [21, 22] 

3.3 Hårdvarumiljö och övriga resurser 
Atlas Copco hade speciell hårdvara för CAN och radio som användes. En MU-enhet 
sammankopplades, via en CAN-kabel från Kvaser, med PC:n och även ett radiokort från 
connectBlue kopplades till PC:n via serieport för att kunna testa simulatorns funktionalitet 
och kommunikationsförmåga. ”ATI CANLab”, en applikation från Accurate Technologies Inc. 
(ATI), nyttjades för att kunna ställa in MU-enheten i önskat läge. En extra PC kopplades till 
MU:n via CAN, som använde en applikation internt utvecklad av Atlas Copco Rock Drills AB 
för att kunna läsa av MU-enhetens ingångdata från simulatorn och för att kunna skicka 
indikatordata från MU:n till simulatorn. Dessutom användes ”Bluetooth Serial Port Adapter 
Toolbox”, en applikation från connectBlue, som redskap för att undersöka radiokortets 
inställningar. 
 
Detaljerad information angående vad som skickas mellan OU:n och MU:n var 
sekretessbelagd. Per automatik föll även detaljerad information angående simulatorns 
funktionalitet under sekretess, eftersom den skulle fungera så nära som möjligt som en riktig 
OU-enhet. 
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4 Genomförande 

4.1 OU simulator 

 
Figur 4: Enkelt diagram över OU simulatorns struktur samt sätt att kommunicera med MU-enhet. 
 
Figur 4 visar ett diagram över OU simulatorns struktur och sätt att kommunicera med en MU. 
OU simulatorn är uppbyggd av två applikationer. Den ena är en Windows forms applikation 
som står för simulatorns grafiska gränssnitt och den andra är en konsolapplikation som agerar 
som simulatorns logikkärna. Kommunikation mellan applikationerna sker med hjälp 
av ”anonymous pipes” där GUI applikationen agerar som förälder och logikkärnan agerar som 
barn [23]. För att kunna skicka data fram och tillbaka mellan applikationerna används 
två ”anonymous pipes”, eftersom dessa endast tillåter envägskommunikation [23].  
 
GUI applikationen hanterar användarinmatning som, med hjälp av en timer, regelbundet 
paketeras till ett meddelande och skickas till logikkärnan. Logikkärnan tar emot detta 
meddelande och paketerar in det i en dataram, vars uppbyggnad kan ses i figur 5, genom att 
tillsätta en header samt ramens beräknade checksumma. Denna dataram skickas sedan till den 
serieport som radiomodulen är kopplad till. Radiokortet sänder datan till MU-enhetens 
radiomodul så att MU:n kan bearbeta och tolka informationen. MU:n sänder även dataramar 
till OU simulatorns radiomodul som tas emot av logikkärnan. Logikkärnan kontrollerar 
checksumman och paketerar upp meddelandet som skickas med dataramen. Detta meddelande 
skickas vidare till GUI applikationen som i sin tur tolkar informationen, vilket t ex kan leda 
till att LED symboler tänds eller släcks. Timern som nämns ovan används för att regelbundet 
skicka och ta emot meddelanden, vilket är nödvändigt eftersom en MU-enhet upplever radio 
timeout (som gör att MU:n sätts i ett ”fail läge” och inte längre kan kommunicera med en OU 
till dess att den startats om) ifall den inte får meddelanden tillräckligt ofta. 
 

Data frame   

Header Message Checksum 

Figur 5: Illustration över uppbyggnaden av en dataram. På grund av sekretess kan inte en mer 
detaljerad bild visas. 
 
Utöver dataöverföringen som beskrivs ovan har OU simulatorn egna meddelanden som 
skickas mellan GUI applikationen och logikkärnan för att säkerställa deras samspel och att 
styra funktionalitet som är unik för simulatorn. Exempelvis ifall användaren vill 
simulera ”radio timeout” skickas ett meddelande från GUI applikationen till logikkärnan som 
stryper sändningen till radiomodulen eller om ”checksum error” skall simuleras skickar GUI 
applikationen ett meddelande som gör att logikkärnan avsiktligt felberäknar dataramens 
checksumma. Figur 6 visar en enkel illustration över data som skickas mellan GUI och 
logikkärnan.  
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Data som skickas mellan GUI och logikkärnan.  

Meddelande till eller från en dataram. Meddelande exklusivt för simulatorn. 

Figur 6: Illustration över data som skickas mellan GUI och logikkärnan. 
 
Innan simulatorn kan etablera radiokommunikation med MU:n måste deras radiomoduler gå 
genom ”learn link”-proceduren, såvida inte radiokorten redan är bundna till varandra. ”Learn 
link” garantera att en specifik OU endast kan kommunicera med en specifik MU via radio. 
För att utföra ”learn link” måste OU simulatorn och MU:n vara sammankopplade via CAN. 
Processen initieras av användaren via GUI applikationen och sedan sköts utförandet av 
logikkärnan. ”Learn link”-processen består av över 30 steg, som i stora drag går ut på att 
skicka och ta emot diverse tidskänsliga meddelanden till och från MU:n via CAN och att via 
serieport skicka kommandon till, och ta emot responsmeddelanden från, simulatorns 
radiomodul. Dessa kommandon gör bland annat att radiomodulen avregistrerar enheter som 
den tidigare bundits till, registrerar den aktuella MU-enheten samt ställer in diverse 
säkerhetsinställningar. Undertiden som ”learn link” pågår visas processens progression via 
meddelanden i logikkärnans konsolfönster. Med en fysisk OU visas progressionen i displayen, 
men logikkärnans konsolfönster visar detta mer detaljrikt. När ”learn link” är färdigt behöver 
MU-enheten startas om innan det går att kommunicera via radio. Ifall en riktig OU används 
behöver den också startas om, men simulatorn är designad så att detta inte är nödvändigt. För 
att kunna skicka och ta emot meddelanden via CAN användes Kvaser CANlib SDK samt 
drivrutiner utvecklade av Kvaser [21, 22]. 

4.2 Utvecklingsplan 
Vid början av projektet diskuterades kraven samt GUI design med kunden. Efter att kraven 
bestämts delades utvecklingen av OU simulatorn in i iterationer som var upp till två veckor 
långa med följande prioritetsordning: 

1. Designa och implementera GUI applikationen. 

2. Utveckla logikkärnans applikation. 

3. Implementera kommunikation och samspel mellan GUI applikationen och 
logikkärnan. 

4. Utveckla radiokommunikation mellan OU simulatorn och logikkärnan. 

5. Implementera så att simulatorn kan initiera och utföra ”learn link”-proceduren. 

6. Buggtesta, justera och optimera simulatorn. 

Under arbetets gång pågick kontinuerlig research för att hitta lösningar till hur aktuella 
uppgifter kunde lösas och angående hur RRC fungerar. Det hölls regelbundna möten med 
kunden angående simulatorns GUI och utveckling. Kravspecifikationen utvidgades när fler 
funktioner begärdes. Testning utfördes regelbundet för att kontrollera simulatorns 
kommunikationsförmåga.  
 
Beskrivningen ovan är självfallet en förenklad version över hur utvecklingen av simulatorn 
var uppbyggd. Exempelvis GUI applikationen färdigutvecklades inte under första iterationen, 
utan utvecklades kontinuerligt under projektet då flera funktionaliteter inte kunde 
implementeras förrän andra pusselbitar fallit på sin plats. Koden refaktoriserades och 
optimerades ständigt genom att ta bort onödiga mellansteg och implementera bättre lösningar. 
Iterationerna ovan beskriver endast det som låg i fokus under dess respektive period. 
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4.3 GUI design 
Det grafiska gränssnittet utvecklades som en Windows forms applikation, som kan ses i figur 
8, och designades efter en OU med overlayer som efterliknar OU:n i figur 7. Varje overlay 
representeras av varsitt groupbox objekt som inkluderar diverse reglage. En joystick 
representeras av ett trackbar objekt och ett numericupdown objekt för varje axel som 
joysticken kan röra sig i. En switch representeras av ett trackbar objekt som kan sättas i tre 
lägen. Knappar representeras självklart med button objekt. Vridomkopplaren (rotary switch) 
kan ställas in i fyra olika lägen och representeras därför av fyra radiobutton objekt. Kodaren 
(encoder) fungerar som en slags roterbar knapp, varav kodarens knappfunktionalitet 
representeras av ett button objekt och rotationsfunktionaliteten representeras av ett 
numericupdown objekt.  
 

 
Figur 7: En OU med reglage i form av joysticks, switchar, knappar, rotary switch (vridomkopplare), etc 
samt indikatorer i form av display och LEDs (som är släckta i figur 7 men deras position är ovanför 
Atlas Copco logotypen, vilket kan ses i figur 2).  
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Figur 8: OU simulatorns GUI. 
 
Eftersom det inte fanns något krav på att fullt simulera OU:ns display (för det skulle tagit för 
lång tid) så representeras den endast av ett mörkgrått groupbox objekt. Däremot fanns det en 
begäran att kunna indikera att displayens bakgrundsbelysning är tänd samt att OU:ns 
uppvärmningsfunktion är påslagen. Detta görs med hjälp av två checkbox objekt som 
användaren inte kan interagera med, utan dessa kryssas endast i ifall meddelandet från MU-
enheten indikerar att dessa funktionaliteter används. Ovanför OU:ns display finns det sex 
stycken LEDs som representeras av varsitt picturebox objekt. Fem av dessa LEDs tänds ifall 
MU-enhetens meddelande indikerar sådant medan den sjätte (den blåa symbolen) tänds 
internt av simulatorn när den trådlösa radiolänken mellan simulatorn och MU:n har etablerats.  
 
Den övre delen på gränssnittet, dvs ovanför overlay groupboxarna, består av funktionalitet 
som antingen är exklusiv till simulatorn eller är reglage och funktionalitet som en riktig OU 
har inbyggt, men som inte fanns med på någon av de overlayer som existerar i nuläget. 
Däribland finns det extra knappar som OU:n har stöd för samt fördefinierade interfel som kan 
triggas genom att kryssa i någon av checkbox objekten. En funktion som är exklusiv för 
simulatorn är att det går att justera tidsintervallet, i millisekunder, som meddelanden skickas 
till MU-enheten. Tanken bakom detta är att genom förlängning av tidsintervallet kunna 
simulera att avståndet mellan OU:n och MU:n ökar, för att i sin tur kunna kontrollera när en 
timeout skulle orsakas. Sådant som normalt sett är inhemskt hos en riktig OU såsom 
mjukvaruversion, OU-typ och serienummer finns att välja från dropdownlist objekt. 
Alternativen för mjukvaruversion samt OU-typ läses in från textfiler. Det finns även ett 
dropdownlist objekt för att välja vilket serieport som behöver öppnas för att kommunicera 
med radiomodulen, samt ett numericupdown objekt som bestämmer vilken CAN kanal som 
ska öppnas för att kommunicera via CAN ifall learn link proceduren behöver utföras. För att 
initiera learn link proceduren på en riktig OU behöver man trycka både på power- och escape-
knappen samtidigt, men eftersom det är omöjligt att klicka på två knappar samtidigt med en 



 

  15 (28) 

mus implementerades en learn link knapp till simulatorn för detta ändamål. Det finns även 
återställningsknappar lite här och var, som är unika för simulatorn, för att enkelt kunna 
återställa reglagen till sin ursprungliga position. 

4.4 Teknisk design 
På grund av sekretess inkluderar denna sektion inte en genomgående beskrivning av 
klassernas variabler och metoder. 

4.4.1 GUI applikation 

 
Figur 9: Klassdiagram över GUI applikationen. 
 
Figur 9 visar ett klassdiagram över GUI applikationen. Program startar endast en instans av 
Form1. Form1 är det grafiska gränssnittet, som visas i figur 8, som tar hand om 
användarinmatning och startar applikationen med logikkärnan när användaren vill uträtta 
”learn link” eller etablera radiokommunikation med en MU-enhet. 

4.4.2 Logikkärna 

 
Figur 10: Klassdiagram över logikkärna. 
 
Figur 10 visar ett klassdiagram över konsolapplikationen som innehåller simulatorns 
logikkärna. Constants innehåller, som namnet antyder, konstanter som de andra klasserna kan 
behöva åtkomst till. Dessa konstanter angavs av Atlas Copco. När logikkärnan startas av GUI 
applikationen tar Program emot två startargument som är identifierarna för rörhanterarna som 
används till kommunikationen med ”anonymous pipes” [23]. Program startar sedan en instans 
av Logic, och passerar startargumenten som argument till Logics konstruktor. Logic är klassen 
som sköter logikkärnans uppgifter, t ex packa ned meddelanden och packa upp dataramar, 
vidarebefordra data från GUI applikationen till MU:n och vice versa. Atlas Copco bidrog med 
en enum med ”ReceiveStates” för att ta emot dataramarna från MU:n. Ifall ”learn link” skall 
utföras skapar Logic en instans av LearnLink som sköter hela ”learn link”-proceduren. 
LearnLink använder sig i sin tur av instanser av llinkData-, llinkUnit- och llink klasserna för 
att utföra ”learn link”-proceduren. llinkData-, llinkUnit- och llink klasserna tillhandahölls av 
Atlas Copco. Dessutom tillhandahölls flera enums med kommandon, meddelanden, svar, 
stadier, med mera som behövde implementeras i ”learn link”-proceduren.     
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5 Resultat 
I denna sektion ges först en tutorial som illustrerar hur man använder simulatorn för att 
etablera radiokommunikation med en MU-enhet. Dessutom visas enkla diagram över 
simulatorns kommunikationsförmåga i olika lägen. Därefter beskrivs de tester som utfördes 
samt deras resultat över simulatorns användbarhet.    

5.1 Tutorial 

 
Figur 11: Diagram över OU simulatorns förmåga, eller snarare oförmåga, att kommunicera med en 
MU-enhet när simulatorn är i sitt startläge som visas i figur 12. I detta läge har endast GUI 
applikationen startat. 

 

 
Figur 12: OU simulatorns startläge. 
 
Figur 12 visar hur OU simulatorns GUI ser ut efter att applikationen har startat och figur 11 
visar simulatorns förmåga, eller snarare oförmåga, att kommunicera med en MU-enhet i detta 
läge. Alla GUI funktioner som inte är väsentliga vid detta läge är avstängda. I detta läge har 
konsolapplikationen som agerar som logikkärna inte startat än. Användaren måste välja 
OU:ns mjukvaruversion, OU-typ, serieport som radiomodulen är kopplad till samt vilken 
CAN-kanal som PC:n är kopplad till MU:n med. Ifall ingen serieport väljs visas en 
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messagebox, när antingen power-knappen eller ”learn link”-knappen klickas, som påminner 
användaren om att en serieport måste väljas innan det går att gå vidare. Ifall simulatorns 
radiomodul och MU:ns radiomodul redan är ihop parade kan man trycka på power-knappen 
för att etablera radiokommunikation mellan simulatorn och MU-enheten, detta leder till läget 
som visas i figur 18. Annars får man trycka på ”learn link”-knappen för att initiera ”learn 
link”-proceduren, detta leder till läget som visas i figur 14. Om ”learn link”-knappen eller 
power-knappen används utan att en serieport för radiomodulen har valts så varnas 
användaren, med en ”message box”, att denne måste välja en serieport innan det går att 
fortsätta.   
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Figur 13: Diagram över OU simulatorns sätt att kommunicera med en MU-enhet efter att ”learn link”-
knappen använts, dvs när simulatorn är i läget som visas i figur 14. I detta läge har logikkärnan 
startats och ”learn link”-proceduren utförs. Radiokommunikation med MU-enheten har ännu inte 
börjat. 
 

 
Figur 14: OU simulatorns läge efter att “learn link”-knappen använts. 
 
Figur 14 visar hur OU simulatorns GUI ser ut efter det att ”learn link”-knappen använts och 
figur 13 visar simulatorns möjlighet att kommunicera med en MU-enhet i detta läge. Alla GUI 
element är avaktiverade. Här startar GUI applikationen upp applikationen för logikkärnan. 
Logikkärnan i sin tur initierar och utför ”learn link”-proceduren, vilket innebär att 
kommunikation med MU:n via CAN-buss används samt kommunikation med simulatorns 
radiomodul via serieport används. Men kommunikation till MU:n via radiomodulen startas 
inte i detta läge. I logikkärnans konsolfönster visas progressionen av ”learn link”-proceduren. 
När processen är färdig skrivs ett meddelande som explicit säger det i konsolfönstret samt en 
påminnelse om att MU-enheten måste startas om innan radiokommunikation kan användas. 
GUI applikationen går nu in i läget som visas i figur 16.  
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Figur 15: Diagram över OU simulatorns sätt att kommunicera med en MU-enhet efter att ”learn link”-
proceduren är avklarad, dvs när simulatorn är i läget som visas i figur 16. I detta läge har 
radiokommunikation med MU-enheten ännu inte börjat. 
 

 
Figur 16: OU simulatorns läge efter att “learn link”-proceduren är avklarad. 
 
Figur 16 visar hur OU simulatorns GUI ser ut efter att logikkärnan utfört ”learn link”-
proceduren och figur 15 visar simulatorns kommunikationsförmåga i detta läge. I detta läge 
finns det endast ett alternativ, att trycka på power-knappen. Detta leder GUI applikationen till 
läget som visas i figur 18. 
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Figur 17: Diagram över OU simulatorns sätt att kommunicera med en MU-enhet efter att power-
knappen använts för att etablera radiokommunikation, dvs när simulatorn är i läget som visas i figur 
18. 
 

 
Figur 18: OU simulatorns läge efter att power-knappen använts för att starta radiokommunikation med 
en MU-enhet. 
 
Figur 18 visar hur OU simulatorns GUI ser ut när radiokommunikation har etablerats mellan 
simulatorn och MU:n och figur 17 visar ett diagram över simulatorns möjlighet att 
kommunicera med MU-enheten i detta läge. Hit kommer man efter det att power-knappen 
använts antingen från läget som visas i figur 12 eller läget som visas i figur 16. Här startar 
GUI applikationen upp applikationen för logikkärnan (såvida logikkärnan inte redan startats 
vid ”learn link”). Därefter etablerar logikkärnan radiokommunikation med MU-enheten, och 
när detta skett skickas ett meddelande från logikkärnan till GUI applikationen som gör att 
Radio LED symbolen tänds (dvs den blåa symbolen blir synlig). Alla reglage (utom de som är 
exklusiva till uppstart) är aktiverade och indikatorer kan tändas och släckas beroende på 
indikatordata som kommer från MU:n. OU simulatorn är alltså fullständigt igång i detta läge. 
Med hjälp av en timer i GUI applikationen styrs kommunikationsflödet från GUI till MU och 
från MU till GUI. Reglagedata skickas till logikkärnan som paketerar in det i dataramar som 
skickas till MU:n via radiosignaler. MU:n skickar dataramar, som inkluderar indikatordata, 
som tas emot av logikkärnan som i sin tur paketerar upp indikatordata och vidarebefordrar 
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den till GUI applikationen. Dataramar som plockas upp av logikkärnan visas i konsolfönstret 
bland annat.  
 
Intervallet för hur ofta GUI applikationens kommunikationstimer triggas går att justera med 
ett numericupdown objekt, men det har programmerats med en begränsning på hur snabbt 
man kan byta detta värde. Eftersom timern återställs varje gång den byter intervall skulle det 
kunna leda till att MU:n upplever en ”radio timeout” (vilket leder till att MU:n sätts i ett ”fail 
läge” och inte längre kan kommunicera med OU:n till dess att den startats om) ifall en 
användare skulle byta detta värde för ofta under en stund. Därför går det bara att ändra värdet 
en gång, sedan måste timer eventet triggas innan det går att ändra igen. Detta är egentligen 
inget större problem eftersom det handlar om att vänta i millisekunder. Timern används för att 
regelbundet skicka och ta emot meddelanden, som hos en fysisk OU. Dessutom går det att 
simulera att avståndet mellan OU:n och MU:n ökar genom att förlänga tidsintervallet, för att 
kunna se när en radio timeout skulle inträffa.   
 
OU simulatorns knappars funktionalitet varar under tiden som de hålls inne (exklusive 
återställningsknapparna som triggas av en klickning), det är likadant på en fysisk OU. Power-
knappen däremot fungerar annorlunda från resterande knappar (detta gäller både för 
simulatorn och fysiska OU-enheter). Power-knappen har två funktioner som bestäms utefter 
hur länge knappen hålls inne innan den släpptes. Ifall den hålls inne i mindre än en sekund 
används en funktion och ifall den hålls inne i längre än en sekund blir texten röd och en annan 
funktion används. Efter att knappen släppts blir texten orange för att visa hur länge knappens 
funktionalitet är igång efter att knappen har släppts. Dessa lägen visas i figur 19. Knappens 
färgskifte är unikt för simulatorn. Ifall power-knappen hålls inne i mer än en sekund skickas 
ett stäng ned meddelande till MU:n. Därefter väntar simulatorn på att Radio LED symbolen 
skall släckas (dvs när MU:n slutar skicka meddelanden) och sedan stängs logikkärnans 
applikation ned och OU simulatorn går till läget som visas i figur 12. 
 

 
Figur 19: Olika lägen som power-knappen har. Läget med svart text är när knappen inte används eller 
när den hålls inne under mindre än en sekund. Läget med röd text är när knappen hålls inne under 
mer än en sekund. Läget med orange text varar i en halv sekund och visar hur länge knappens 
funktionalitet är igång efter att knappen har släppts.  

5.2 Tester 

5.2.1 Funktionstest 

OU simulatorns förmåga att kommunicera med MU enheter kontrollerades genom att utföra 
funktionstest med en MU-enhet. Funktionstestet utfördes genom att koppla en sekundär PC 
till MU:n via CAN. På denna PC användes en applikation, som visas i figur 20, som är internt 
utvecklad av Atlas Copco för att läsa av indata som MU:n får från en OU-enhet samt skicka ut 
indikator data via MU:n till OU:n. Varje reglage används manuellt av användaren och MU-
enhetens respons undersöks. Exempelvis om ”button1” på simulatorn hålls nere så blir cirkeln 
bredvid ”B1” grön i applikationen som visas i figur 20. Sedan skickas indikatordata från 
MU:n till simulatorn för att undersöka att LED symbolerna kan tändas och släckas, samt att 
indikatorerna för displayens bakgrundsbelysning och uppvärmningsfunktion fungerar. När 
simulatorn var färdigutvecklad utfördes detta test av Fredrik Nilson på Atlas Copco, och det 
konstaterades att simulatorn fungerade likadant som en fysisk OU.  
 
Funktionstestet utfördes regelbundet (av utvecklaren) under simulatorns utveckling för att 
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kontrollera att redan existerande funktionalitet samt nyinlagd funktionalitet fungerade som 
förväntat. Detta användes istället för automatiserade enhetstester som XP förespråkar, 
eftersom funktionstestet bedömdes som ett bättre sätt att testa simulatorn då detta test 
kontrollerar hur OU simulatorn och MU-enheten fungerar ihop. Dessutom bedömdes 
automatiserade enhetstester som mer besvär än nytta när GUI skall testas.   
 
 

 
Figur 20: En applikation som används vid testning av OU och MU. Genom att koppla ihop PC:n och 
MU-enheten med CAN, kan applikationen läsa av MU-enhetens indata (som kommer från en OU) 
samt skicka indikatordata till OU-enheten via MU-enheten. 
 
För att kontrollera funktionaliteten av de tester som är unika för simulatorn så utfördes dem 
mot en vanlig MU-enhet med ordinarie mjukvara samt mot en MU-enhet med modifierad 
mjukvara som innehöll ett antal buggar för detta ändamål. Simulatorns exklusiva tester kunde 
upptäcka dessa inbyggda fel, vilket visar att simulatorn skulle kunna upptäcka potentiella 
buggar som en fysisk OU skulle missa vid funktionstest av MU-enheter. Detta visar 
användbarheten av simulatorn.   

5.2.2 Teststyrning av FlexiROC T15 R borrigg    

Trots att OU simulatorn egentligen inte skall användas för att styra fordon så testades 
simulatorn även genom att styra en FlexiROC T15 R borrigg [24], som visas i figur 21. Det 
var endast enkla styrningskommandon som utfördes, såsom att starta, stänga av, tuta och få 
hjulen att rulla. Resultatet var att simulatorn utförde samma funktion som en fysisk OU. 
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Figur 21: En FlexiROC T15 R borrigg, vilket är en borrigg som endast kan styras med RRC [24].  
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6 Diskussion 

6.1 Uppfyllande av projektets krav 
Slutprodukten uppfyllde alla grundläggande krav. Eftersom produkten var en OU simulator 
var det enkelt att kontrollera detta genom att manuellt testa att alla reglage fungerade likadant 
som en fysisk OU skulle gjort vid kommunikationstest med en MU-enhet. Att simulatorns 
”learn link”-procedur fungerade kontrollerades genom att använda den på ett radiokort och en 
MU-enhet som inte redan var ihop parade med varandra. Ifall ”learn link”-proceduren inte 
fungerade skulle det inte gå att etablera radiokommunikation mellan det radiokortet och den 
MU-enheten, vilket det gick att göra. 
 
Krav, som handlade om funktionalitet som var unik för simulatorn, uppkom under 
utvecklingsprocessen då simulatorns testpotential utforskats mer. Funktionalitet som var 
exklusiv för simulatorn kontrollerades genom att se ifall MU:n reagerade på ett sätt som var 
förväntat. Exempelvis om tidsintervallet då meddelanden skickas från simulatorn till MU:n 
blev för stort så reagerar MU:n likadant som vid ”radio timeout”, dvs den sätts i ”fail läge”, 
eller om en felberäknad checksumma skickas under för lång tid sätts MU:n också i ”fail läge”.  
 
Det extra önskemålet om att utveckla ett sekundärt gränssnitt, där reglagedata skickas in till 
logikenheten via t ex serieport, uppfylldes inte eftersom det inte fanns tid över till detta. 

6.2 Speciella resultat och slutsatser 
Att inkludera ett konsolfönster med meddelanden angående data som skickas och tas emot av 
OU simulatorn var inget krav, men det uppskattades av kunden då detta underlättar felsökning 
om någonting skulle gå snett vid testning av MU-enheter. 
 
Genom att ha regelbundna möte med kunden var det enkelt att välja vilken ordning som olika 
funktionaliteter behövde implementeras och genom att utföra regelbundna funktionstester 
gick det snabbt att upptäcka buggar i simulatorn som behövdes rättas till. Med kontinuerlig 
refaktorisering kunde koden förbättras och onödiga mellansteg kunde elimineras. Eftersom 
arbetet följde 40 timmarsveckor så blev man aldrig utmattad, vilket självklart underlättade 
utvecklingen. 
 
Med hjälp av OU simulatorn behöver Atlas Copcos testtillfällen inte begränsas av tillgången 
till en hårdvaru-OU. OU simulatorn underlättar tester som inkluderar internfel och varningar. 
Testningen har även förbättrats eftersom simulatorn kan testa funktionalitet som en fysisk OU 
inte har tillgång till, såsom extra knappar, och tester som att skicka fel sorts dataram vid fel 
tillfälle eller att skicka en felberäknad checksumma. Detta visar potentialen med att kunna 
använda sig av en simulatorprogramvara vid produktionstest av MU-enheter. Däremot är det 
värt att notera att simulatorn inte har implementerad OU:ns display. Detta betyder att tester 
som involverar displayens funktionalitet fortfarande behöver utföras med en hårdvaru-OU. 

6.3 Projektets utvecklingspotential 
Projektet skulle gå att vidareutveckla genom att uppfylla önskemålet om att utveckla ett 
sekundärt gränssnitt, där reglagedata skickas in till logikenheten via t ex serieport. Dessutom 
skulle man kunna implementera OU displayens funktionalitet, då detta exkluderades från 
projektet eftersom det bedömdes som alltför tidskrävande.   
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6.4 Reflektioner kring eget lärande 
Genom det här projektet har jag framför allt lärt mig hur det är att arbeta i nära relation till 
kunden. Vilket underlättar upplägget av arbetet och anpassning till förändrade krav under 
utvecklingen. Jag har även lärt mig att man kan kommunicera mellan applikationer med hjälp 
av ”anonymous pipes” och hur man kan använda Kvaser CANlib SDK och Kvaser Drivers för 
att kommunicera via CAN. Dessutom har jag lärt mig hur man använder vissa klasser som jag 
inte använt tidigare, exempelvis System.IO.Ports::SerialPort klassen, 
System.Threading::Timer klassen (men denna används inte i slutprodukten) och 
System.Windows.Forms::Timer klassen. 
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