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Abstract 
As the market for robotic lawnmowers increases, the pressure is higher on companies that their 
product should be robust. This can be achieved by performing the tests on the robotic 
lawnmower as soon as possible. By creating a simulation where all tests are performed instead 
of running the tests on a physical robotic lawnmower this can be achieved and based on this the 
research question was designed. To create the simulation, software was first investigated which 
was considered suitable for developing a simulator, this was done via a case study. These were 
then analyzed and compared to finally determine the ones that were considered best to use. 
With the help from the chosen software, the process of developing a simulator where wheel and 
collision data were retrieved from a physical robotic lawnmower and sent to a virtual robotic 
lawnmower. The completed simulator was evaluated at the end of the work using experiments 
where the authors observed and compared the movement of the physical and virtual robotic 
lawnmower. To carry out this task, the work applied the design science research method, where 
it worked iteratively in the development of the simulator. The result shows that it is possible to 
create a simulator with the selected software ROS and Gazebo where you can perform simulated 
tests. The work shows increased knowledge where data from a physical robotic lawnmower can 
be implemented in the 3D-simulator Gazebo via the ROS framework. The study can be used as 
a guideline in similar projects when it comes to selecting software and if they are suitable. The 
work is limited to only wheel and collision data from the physical robotic lawnmower. 
 
Keywords: ROS, Gazebo, Robotic lawnmower, Simulation, Design science 
research 
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Sammanfattning 
I takt med att marknaden för robotgräsklippare ökar så är pressen högre på företag att deras 
produkt ska vara robust. Detta kan uppnås genom att testerna som görs på robotgräsklipparen 
testas så fort som möjligt. Genom att skapa en simulering där alla tester genomförs istället för 
att köra testerna på en fysisk robotgräsklippare kan detta uppnås och utifrån detta utformades 
forskningsfrågan. För att skapa simuleringen undersöktes först mjukvaror vilket ansågs 
lämpliga för att utveckla en simulator, detta gjordes via en fallstudie. Dessa har sedan 
analyserats och jämförts för att till slut bestämma de som ansetts bäst att använda. Med hjälp 
av de så startade en utveckling av en simulator där hjul- och kollisionsdata hämtades från en 
fysisk robotgräsklippare och skickades till en virtuell robotgräsklippare. Den färdigställda 
simulatorn utvärderades vid slutet av arbetet med hjälp av experiment där författarna 
observerade och jämförde rörelsen hos den fysiska och virtuella robotgräsklipparen. För att 
utföra denna uppgift så tillämpade arbetet metoden Design science research där det arbetades 
iterativt vid utvecklingen av simulatorn.  Resultatet visar på att det är möjligt att skapa en 
simulator med de valda mjukvarorna ROS och Gazebo där man kan genomföra simulerade 
tester. Arbetet visar på ökad kunskap där data från en fysisk robotgräsklippare kan 
implementeras i 3D-simulatorn Gazebo via ramverket ROS. Studien kan användas som riktlinje 
i liknande projekt när det kommer till val av mjukvaror och om de är lämpliga. Arbetet 
begränsas till enbart hjul- och kollisionsdata från den fysiska robotgräsklipparen. 
 
Nyckelord: ROS, Gazebo, Robotgräsklippare, Simulering, Design Science 
Research.
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1 Introduktion 
Den första robotgräsklipparen, vid namn Mowbot, introducerades år 1969 och hade likheter 
med de robotgräsklipparna som finns idag [1]. Dock kunde inte denna robotgräsklippare 
konkurrera med traditionella gräsklipparna på grund av att den inte var tillräckligt utvecklad. 
Enligt en marknadsundersökning utförd i Sverige [2], ökade intresset för robotgräsklippare 
mellan åren 2011–2015 med 737%. Under året 2015 visade försäljningen på att 
robotgräsklipparen blev den populäraste typen av gräsklippare på marknaden.  
 
Greenworks Tools (Greenworks) är ett företag som utvecklar batteridrivna verktyg som till 
exempel grästrimmrar, häcksaxar, gräsklippare och robotgräsklippare [3]. De är i 
utvecklingsfasen av robotgräsklippare och har lanserat den på marknaden [4].  
 
En artikel om flygande robotar [5] skriver om betydelsen av testsimulatorer, inte bara efter 
utvecklingsfasen utan även under den. Simuleringar är viktiga för flygande robotar för att det 
är stor risk att de störtar under testflygning. En flygande robot är ömtålig och skulle sannolikt 
inte kunna genomgå alla tester intakt. Författarna till arbetet använder Robot Operating System 
(ROS) och Gazebo för att utveckla simuleringsmiljön.  
 
Denna uppsats tillämpar metoden Design science research och lägger grunden för en 
testsimulator. Den visar hur det är möjligt att integrera hjuldata från en robotgräsklippare, som 
tillhandahålls av Greenworks, och skicka in den till en 3-Dimensionell (3D) simulator. Detta 
beskrivs mer ingående i avsnitt 1.2 Syfte och problembeskrivning. Mjukvarorna som används 
för att utveckla simuleringen är ROS och Gazebo.  

1.1 Bakgrund 
 
ROS är ett ramverk som kan användas vid utvecklingen av mjukvara till robotar. Det är en 
samling av verktyg och bibliotek som syftar på att underlätta arbetet för utvecklaren [6]. ROS 
används i stor utsträckning i både hobbyverksamhet och industri. Några exempel på robotar 
som använder ROS är Baxter [7], Husky UGV [8], PR2 [9] och SDH [10]. 
 
Gazebo är en open-source 3D simulator [11]. En fördel med att använda programmet är att det 
redan finns en katalog med robotar [12] [13], miljöer och sensorer [14]. I Gazebo finns 
möjligheten att simulera en eller fler robotar i både inomhus- och utomhusmiljöer.  
 
Robotgräsklippare måste testas i olika miljöer och under varierande väderförhållanden. Ett sätt 
att testa den är att köra testerna i en simulator. Simulationer är ett konstnadseffektivt och 
säkert sätt att testa förändringar. I en artikel om simuleringsmiljöer för mobila robotar, 
beskriver författarna vikten av dem och varför de borde utnyttjas. De skriver att det är viktigt 
att använda en simulator när man testar mjukvara, robotbeteende och algoritmer i olika miljöer 
[15]. Artikeln föreslår en rad olika program, WEBOTS, URBI, MATLAB, etc., som kan användas 
för att utveckla en simulator. Författarna skriver dock att de program som lämpade sig bäst för 
att utveckla simulatorn var ROS och Gazebo. Valet av mjukvarorna grundar sig i ROSs 
tillförlitliga robotstyrnings- och navigationsprogramvara. För att kommunikationen mellan de 
två programmen ska fungera så krävs det att Gazebo har en ROS plugin. Med ROSs 
programvara och Gazebos simulering går det att implementera resultaten direkt till den fysiska 
roboten. Artikeln presenterar ett sätt att utveckla en tillförlitlig realtidssimulator för mobila 
robotar. Den nämner även att simulatorn kan kontrollera en fysisk robot. 
 
ROS har många användningsområden och det finns många artiklar och projekt som använt 
programmet för att utveckla robotar. En artikel [15] visar hur det är möjligt att bygga ett system 
som undviker hinder, till en robotgräsklippare, med hjälp av ROS. De definierar en node (nod) 
i systemet som de döper till camera, den behandlar bilderna som skickas in från en kamera som 
de fäst ovanpå robotgräsklipparen. En nod definieras som en process som utför beräkningar 
[16]. Vidare så publicerar noden dessa via ett topic (ämne) som heter image_raw. Ett ämne 
hanterar kommunikationen mellan noder [17]. De har slutligen en nod som de döpt till 
obstacle_avoidance som har hand om uppgiften att analysera bilderna, undvika hinder och 
robotens rörelsemönster. obstacle_avoidance prenumererar till ämnet image_raw för att få 
tillgång till de bilder som camera publicerar till ämnet. Detta är ett exempel på hur ett ROS-
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system kan vara uppbyggt och arbetet i denna uppsats kan dra nytta av tillvägagångssättet i 
artikeln när det egna systemet ska byggas upp.  

1.2 Syfte och problembeskrivning 
 
Greenworks utvecklar ständigt deras robotgräsklippare för att göra den mer robust, men har 
för närvarande inte en plattform där de kan utföra virtuella tester. Deras tester utförs istället 
med fysisk robotgräsklippare på uppbyggd testmiljö. Eftersom virtuella tester är mer kostnads- 
och tidseffektiva, vill Greenworks bygga upp en miljö för detta. I en artikel som nämnts tidigare, 
i kapitel 1 Introduktion [5], anges vikten med simulerade tester.  
 
Syftet med detta arbeta är att hitta en kostnads- och tidseffektivt sätt att utföra tester på en 
robotgräsklippare. Detta avses uppnås genom att, med hjälp av programvarorna ROS och 
Gazebo, skapa en integrering mellan en robotgräsklippare och en simulator. Det långsiktiga 
målet är att kunna utföra simulerade tester utan en robotgräsklippare. Detta arbete syftar även 
till att hjälpa liknande projekt med hur det är möjligt att utveckla en simulator. Utifrån 
problembeskrivningen blir forskningsfrågan: 
 

Hur kopplar man en robotgräsklippare till en simulering? 

När detta projekt är färdig ska vi kunna visa följande: 

1. En robotgräsklippare är upphängd så att hjulen kan röra sig fritt i luften. 

2. Robotgräsklipparen skickar information om hur hjulen roterar. Denna information 

skickas via en kabel som går mellan datorn och robotgräsklipparen. 

3. Bredvid robotgräsklipparen är en dator vars skärm visar en simulerad 3D värld. 

4. I simuleringen visas objektet som ska röra sig på samma sätt som robotgräsklipparen. 

5. När objektet kolliderar med ett hinder, ska information skickas till robotgräsklipparen 

som därefter utför en kollisionsmanöver. 

1.3 Omfång och avgränsningar 

Mjukvara: 

• Att använda ramverket ROS (version Melodic Morenia). 

• Att använda Gazebo, en 3D simulator. 

• Att använda (operativsystemet) Linux. 

Hårdvara: 

• Att använda Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) 

• Fysisk robotgräsklippare utrustad med en UART-enhet 

Funktionalitet: 

• Objektet i simuleringen ska imitera robotgräsklipparens rörelse. 

• När objektet i simuleringen kolliderar med ett hinder, ska information skickas till 

robotgräsklipparen som därefter utför en kollisionsmanöver. 

1.4 Disposition 

- Kapitel 2 beskriver den metod som använts i detta arbete. Här skrivs det mer detaljerat 

om de aktuella mjukvarorna, både generell information såväl som själva 

implementation. 
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- Kapitel 3 kommer gå igenom mjukvaran som kommer användas i arbetet. 

- Kapitel 4 går igenom den insamlade data som studien presenterar i form av en 

detaljerad genomgång av hur simulatorn utvecklats. 

- Kapitel 5 analyserar de olika mjukvarorna som presenteras och även en analys av 

simulatorn. 

- Kapitel 6 visar de resultat studien kommit fram till och rekommendationer på vidare 

forskning. 

- Kapitel 7 visar en referenslista av använd litteratur i studien. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Design Science Research 
 
För att svara på arbetets frågeställning så har metoden Design Science Research (DSR) 
tillämpats. Detta arbete har utvecklats med hjälp av en artikel [18] där författarna går igenom 
hur ett arbete ska utföras i DSR.  
 
Detta arbete tillämpade metoden genom att prata med Greenworks som sedan presenterade ett 
problem. Problemet var att företaget inte hade någon mjukvara avsedd för att utföra tester på 
deras robotgräsklippare. Testerna utfördes fysiskt och de behövde därför en mjukvara de kunde 
använda sig av för att testa olika justeringar de gjort i gräsklipparens mjukvara. Utifrån 
problemet så tar arbetet fram mål och lösningsförslag för hur de målen ska uppfyllas. Detta 
gjordes genom att ta fram en arbetsprocess över hur arbetet skulle utformas. Arbetsprocessen 
och utvecklingen av artefakten skedde iterativt enligt DSR-modellen.  
 
I DSR så finns det tre olika typer av beskrivningar av hur arbetet bidragit forskningsmässigt 
[18]. Författarna av texten menar att man ska ha bidragit till åtminstone en typ av dessa. 
Artefakten som utvecklas i detta arbete kommer att mätas i sin helhet, detta kallas the Design 
Artifact. Detta bygger på att artefakten på något vis bidragit med kunskap inom nya områden 
eller byggt på kunskap inom områden man redan har vetskap om. Studien visar hur man med 
hjälp av DSR utvecklat, designat och tagit fram en artefakt, i form av en simulator, som dels 
löser de problem som presenterats och som uppfyller syftet.  
 
I Tabell 1 nedan syns att det finns flera olika metoder att använda sig av när en artefakt ska 
utvärderas. Denna studie har valt att utvärdera artefakten med hjälp av ett experiment där man 
studerar artefakten i kontrollerad miljö. Detta kommer att tillämpas via observation genom att 
testköra robotgräsklipparen och jämföra rörelsemönstret i simulatorn mot verkligheten. Det är 
då möjligt att se hur den virtuella roboten beter sig till skillnad mot den riktiga roboten.  
 

 

Tabell 1. Olika metoder för utvärdering [18]. 
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Experiment 
 
Enligt författaren av boken ”Experimentation in Software Engineering” [19] så används 
experiment som verktyg för att kontrollera en situation och manipulera beteendet hos 
någonting för att sedan kunna se och jämföra resultatet av detta.  
 
Processen för ett genomföra ett experiment beskrivs genom flera steg där det är viktigt att gå 
igenom varje steg innan processen fortsätter. De steg som beskrivs är:  

• Experiment Idea – Detta beskrivs som att de som ska utföra ett experiment måste 

komma på en bra idé på experiment som går att genomföra. Om det finns en idé men 

inget bra sätt att få ut någon konkret data så går det inte att genomföra 

• Scoping – Här kollas omfattningen av experimentet, potentiella problem med 

experimentet och även vilka objekt det ska innehålla. Här ska även hypotesen formas 

och den ska vara välformulerad så det är lätt att förstå vad vilka resultat experimentet 

ämnar att nå. 

• Planning – I detta steg så lägger studien upp en plan om hur experimentet ska 

genomföras. Detta kan vara hur många gånger ett test ska genomföras, hur länge det 

ska utföras. Här skapas även designen av experimentet. 

• Operation – Nu genomförs experimentet och data samlas in. 

• Analyzis & Interpretation – I analysmomentet så analyseras den data som samlats in 

i Operation-momentet. 

• Presentation & Package – Här presenteras alla resultat som experimentet kommit 

fram till. 

Utifrån detta så får studien hypotesen: 

• H0 – Simuleringsobjektet imiterar inte robotgräsklipparen i nära real-tid. 

• Alternativ hypotes – Simuleringsobjektet imiterar robotgräsklipparens rörelse i nära 

real-tid. 

2.2 Arbetsprocessen 
 
Studien bygger på att utveckla och designa en artefakt i form av en simulator. För att bygga upp 
artefakten så har arbetsprocessen uppdelats i olika steg. Första steget var att identifiera och 
diskutera problemformuleringen. Detta gjordes genom att dels genom att analysera uppgiften 
från Greenworks, att skapa en testsimulering, och även leta efter litteratur som var relevant 
inom det området. Detta för att få en bredare kunskap samtidigt som arbetet enklare kunde 
planläggas. Under litteratursökningen framgick det att i tidigare nämnda artiklar [5] [20] också 
fastslagits vikten av simulerade tester. När relevanta arbeten och artiklar samlats in så 
diskuterades olika mjukvaror som kunde vara relevanta för att utveckla artefakten, detta 
förklaras mer ingående i avsnitt 2.5 Datainsamling. När undersökningarna var färdiga så valdes 
de mjukvaror ut som var bäst lämpade för att utveckla en simulator. Nästa steg i processen var 
att utveckla och designa artefakten vilket gjordes via ett antal iterationer, detta steg i 
arbetsprocessen beskrivs mer grundligt i avsnitt 2.4 Design.  
 
Den färdigutvecklade artefakten har sedan utvärderats och analyserats enligt DSR-modellen. 
Detta gjordes genom att göra kontrollerade tester av artefaktens system och funktioner, detta 
genomfördes iterativt under hela utvecklingsprocessen av artefakten. De undersökta 
mjukvarorna till arbetet har analyserats och sammanställt de för- och nackdelar som finns i 
avsnitt 4.1 Förstudie. Senare i avsnitt 6.1 Resultat så har arbetet fastställt vilka mjukvaror som 
användes och resultatet av den utvecklade artefakten. I detta avsnitt så diskuterades även 
framtida utveckling av detta arbete genom att beskriva hur systemet kan byggas på, hur det kan 
göras bättre och vad som ska undvikas.  
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Figur 2-1. Arbetsprocessen. 

2.3 Ansats 
 
För att utvärdera studiens artefakt har en kvantitativ ansats tillämpats. Att valet föll på en 
kvantitativ metod var för att den bygger på att man kan utvärdera och dra slutsatser från hård 
och tillförlitliga data, strukturerad empiriinsamling och siffror vilket passar denna studie [21]. 
Arbetet tillämpar DSR-metoden för att utveckla och utvärdera artefakten, detta genom 
experiment då kontrollerade tester utförts. Studien har vidare genomfört en fallstudie på 
mjukvaror som var intressanta för arbetets mål.  
 

2.4 Design 

Experiment 
 
Studiens experiment undersöker hur väl simuleringsobjektet imiterar robotgräsklipparens 
rörelse. Studiens oberoende variabel är simuleringskoden för systemet och kan ses i Bilaga 2-
Bilaga 10. Den beroende variabeln är tiden i sekunder det tar för simuleringsobjektet att utföra 
rörelserna. Data från experimentet erhålls genom analysering av videodokumentering när 
simuleringsobjektet och robotgräsklipparen körs samtidigt. Testerna för experimentet utfördes 
på samma miljö och kan ses i Bilaga 1. 

Parametrar som undersöks: 

• Simuleringsobjeket kör i samma hastighet som robotgräsklipparen (mäts i mm/s). 

• Simuleringsobjektet utför en kollisionsmanöver under samma tid som 

robotgräsklipparen (mäts i s). 
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Implementation 

Installation av programvara 

 
ROSs and Gazebos version har stor betydelse eftersom kod, plugins, samt programvaror som 
skapats i en version riskerar att inte fungera i en annan version. Studien använder ROS-
versionen Melodic Morenia och installationsinstruktionen finns på deras hemsida [22]. Det är 
viktigt att installera Desktop-full install för att säkerställa att stödjande paket, bibliotek och 2-
Dimensionell (2D) och 3D programmen medföljer. 
 
Vid användandet av ROS finns det två alternativa byggsystem: rosbuild och catkin [23]. 
Rosbuild är det ursprungliga ROS-byggsystemet, men efterträdes nu av ett bättre system, 
catkin. Catkin hanterar ROS-paket, stödjer korskompilering och är bärbar. Detta byggsystem 
användes i studien för att skapa catkin-workspace, en mapp som programmeraren kan 
modifiera, bygga och installera catkin-paket [24]. 

Skapa simuleringen 

 
Projektet är uppbyggt av tre ROS-paket: mybot_control, mybot_description och  
mybot_gazebo. Paketet mybot_description behandlar information om simuleringsobjektets 
beskrivning, funktionalitet, komponenter och plugins. Simuleringsobjektet kan ses i Figur 2-2. 
Simuleringsobjektet. För att styra objektets rörelse används ROS-pluginet,  
differential_drive_controller, och ett ämne, vid namn /cmd_vel, och är kopplad till rörelse-
pluginet.  Simuleringsobjektet använder ROS-pluginet differential_drive_controller för att 
kontrollera rörelserna och ämnet /cmd_vel medföljer 
 

 

 
 
ROS-paketet mybot_gazebo beskriver vad som genereras i simuleringen. Simuleringsmiljön 
består av hinder och simuleringsobjektet. Objektet är omringad av väggar för att begränsa 
körarean och kan ses i Figur 2-3.   
 

Figur 2-2. Simuleringsobjektet. 
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Objektet har även en kontaktsensor kopplat till chassit för att detektera kollisioner. 
Kontaktsensorn använder pluginet gazebo_ros_bumper_controller och ett ämne kallad 
/robot_bumper medföljer. Figur 2-4 visar en kollision i simuleringen. 
 

 

Figur 2-4. Simuleringsobjektet kolliderar och ämnet visar detaljer på vad objektet kolliderat 
med. 

ROS-paketet mybot_control hanterar ROS-systemets två noder: Noden mover_variable_node 
hanterar all kommunikation mellan den bärbara datorn och robotgräsklipparen. Via en kabel 
som går mellan en dator och robotgräsklippare skickas kommandon via Universal 
Asynchronous Receiver/Transmitter (UART). UART är vanligtvis en integrerad krets, som 
omvandlar asynkron seriell dataström till byte-parallel form och tvärtom [25]. När 
robotgräsklipparen mottar kommandon skickas data som efterfrågas till datorn. Den data som 
extraherats från robotgräsklipparen är hjuldata som sedan publiceras till message 
(meddelandet), /mover_variables. Meddelandet gås igenom mer i avsnitt 3.2 The 

Figur 2-3. Visar simuleringsmiljön. 
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Computation graph level. Noden prenumererar på ämnet, /robot_bumper, för att detektera 
kollisioner och skicka information om kollison till robotgräsklipparen. 
 
ROS-systemets andra nod, move_node, hanterar simuleringsobjektets rörelse och 
prenumererar på meddelandet, /mover_variable, för tillgång till hjuldata. I noden omvandlas 
hjuldata till data som simuleringsobjektet kan uppfatta. Omvandlad data publiceras till ämnet, 
/cmd_vel, som får simuleringsobjektet att röra sig. I avsnitt 4.2 Simulator förklaras ROS-
systemet mer detaljerat. 

Experiment 
 

2.5 Datainsamling 

Förstudie 
 
Under den tidiga delen av studien så bestod arbetet av att undersöka vilka olika mjukvaror det 
gick att utveckla simuleringen med. Som nämnt tidigare i rapporten, 1.1 Bakgrund, så finns det 
många olika mjukvaror som kan utveckla en simulator. De olika mjukvarorna har undersökts 
för att hitta det som passat bäst. Studien undersökte vilka som förmådde att producera en 
simulering, detta minskade ner antalet sökträffar markant. Därefter så undersöktes vilka av 
dessa som klarade av att rendera data som kunde speglas i en simulering. Detta gjorde så att 
några fler mjukvaror kunde uteslutas. Därefter undersöktes genom tidigare artiklar [5] [15] [20] 
och arbeten [7] [8] [9] [10] efter vad som kunde tillämpas i denna studie. Utifrån de artiklarna 
så togs några fram som potentiella mjukvaror för utvecklingen av artefakten. Studien 
undersökte de olika för- och nackdelarna med de olika mjukvarorna och kunde slutligen fastslå 
de mjukvaror som använts i detta arbete. 

Utveckling av artefakt 
 
Datainsamlingen till artefakten består av en detaljerad beskrivning av hur systemet är 
uppbyggt. Detta innehåller dels beskrivningar av hur ROS-systemet och Gazebo är uppbyggda 
och hur de olika delarna är kopplade till varandra. Det innehåller även kod i Bilaga 2 - Bilaga 
10 som skrivits till ROS-systemet och Gazebo. 

2.6 Dataanalys 
 
Studien har gjort en kvantitativ analys av de fakta som tagits fram från de olika mjukvarorna. 
Mjukvarorna har sedan bedömts mot varandra för att ta fram för- och nackdelar. Denna 
bedömning har vidare analyserats för att visa varför studien valde de mjukvaror som använts 
för att utveckla artefakten. En kvantitativ studie har gjorts för att analysera artefakten. Det har 
gjorts genom att observera vad för avvikelser det finns mellan den fysiska robotgräsklipparen 
och den virtuella robotgräsklipparen i simulatorn.  

2.7 Trovärdighet 
 
Studiens trovärdighet finns i den färdigställda simulatorn. Den visar på att det är möjligt att 

utveckla en artefakt, i form av en simulator, där det är möjligt att rendera en 

robotgräsklippare. Detta styrks av den kod som är bifogad i bilagorna samt i det uppbyggda 

systemet som presenteras i avsnitt 2.4 Design av simulator. Simulatorn visar även på att det 

är möjligt att utveckla denna artefakt i de mjukvaror som presenteras och analyseras i avsnitt 

4.1 Förstudie och 5.1 Undersökta mjukvaror.  
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
För att kunna besvara frågan i studien, ”Hur kopplar man in en robotgräsklippare i en 
simulering?”, så har studien letat fram information om de olika mjukvarorna som har potential 
att utveckla en simulering. De mjukvarorna beskrivs nedan i 3.2 Undersökning av mjukvaror. 

3.2 Undersökning av mjukvaror 

WEBOTS 
 
WEBOTS är en open-source, multiplattforms, 3D-simulator där det går att dels simulera 
färdigutvecklade virtuella robotar eller så är det möjligt att utveckla en egen virtuell robot [26]. 
Det finns även möjlighet rendera en verklig robot där realtidsdata skickas in till simuleringen 
[27]. WEBOTS erbjuder utveckling i flera olika programspråk som: C/C++, Java, Python, 
MATLAB och ROS, men de själva rekommenderar att utveckla i C/C++ med Windows som 
plattform då de kommer förinstallerat med en C/C++-kompilator [28]. Några robotar som 
använder denna simulator är till exempel:  Aibo ERS7, DARwin-OP, Mantis, PUMA och 
Salamander [29]. Aibo ERS7 är en fyrbent hundliknande robot som är designad av Sony Corp. 
Denna robot beskrivs i en artikel hur den kan implementeras och kontrolleras i en simulator. 
WEBOTS har inte alltid varit open-source utan man behövde tidigare köpa licens för 
programmet [5]. Detta ändrades i december 2018 då företaget gjorde mjukvaran open-source 
under Apache 2.0 licensen [30]. WEBOTS finns även som utvecklingspaket till mjukvaran ROS 
[31]. 
 

 

Figur 3-1. Roboten Salamander simulerad i WEBOTS [32]. 

Qt 
 
Qt är ett plattformsoberoende mjukvaruramverk för utveckling av framförallt grafiska program 
[33]. Att programmet är plattformsoberoende betyder att Qt kan köras på flera olika 
operativsystem. I Qt så ingår utvecklingsverktyget Qt Creator som används för att utveckla 
mjukvaruapplikationer med C++. I det verktyget så finns det möjlighet att utveckla 
applikationer dels med kod men även med olika designverktyg. Det finns även möjlighet att i 
Qt utveckla mjukvara med 3D-rendering, detta kan skapas med hjälp av Qt 3D. Det är en modul 
som är inkluderad i version Qt 5.7 och senare [34]. Qt finns även som utvecklingspaket till 
programmet ROS [35]. 
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Gazebo 
 
Som nämnt tidigare i artikeln, 1.1 Bakgrund, så är Gazebo en open-source 3D simulator och är 
bäst lämpad att köra tillsammans med Ubuntu [11]. Gazebos simulator är uppbyggd av en 3D 
värld där utvecklaren kan lägga till olika objekt som: robotar, byggnader och bord. Dessa objekt 
kan antingen vara statiska eller dynamiska. De statiska objekten är objekt som ej ska röra på 
sig, t. ex. en sten, medans de dynamiska objekten är rörliga och kan vara t. ex. en robot [36].  
 

 

Figur 3-2. En tom värld i Gazebo [36]. 

Gazebo är ett verktyg med ett stort bibliotek av färdiga modeller. I detta bibliotek finns det 
färdiga modeller som användaren kan utnyttja som: PR2, Pioneer2 DX och iRobot Create [14]. 
Programmet erbjuder, utöver dessa färdiga modeller, även möjligheten att skapa en robot [37]. 
Det är även möjligt att integrera Gazebo i utvecklingsprogrammet ROS genom 
utvecklingspaketet gazebo_ros_pkgs [38]. Om problem uppstår under utvecklingen av 
mjukvaran så har Gazebo en stor community där det finns tidigare projekt och hjälp som alla 
kan ta del av [39]. 

ROS 
 
ROS är ett open-source ramverk som används för att utveckla system till robotar. Det är en 
samling av bibliotek, verktyg och regler vars syfte är att göra det enkelt för användaren [6]. Med 
hjälp av det stora nätverket så finns det många bibliotek och utvecklingspaket vilket alla som 
använder ramverket kan ta del av. Ett exempel är att ROS inte är definierat som ett realtids-
ramverk men det är fullt möjligt att med hjälp av diverse paket skapa ett projekt som använder 
sig av realtidsdata [40] [41]. Det är inte heller möjligt att skapa en 3D-simulator med enbart 
ROS utan det krävs en integration med en annan mjukvara via utvecklingspaket [42]. ROS har 
även verktyg för att ta fram, utveckla, skapa och exekvera kod på flera datorer samtidigt. ROS 
har 3 konceptnivåer: The Filesystem level, The Computation graph level och Communitly level 
[43]. The Community Level refererar till ROS starka community där användarna är nyckeln till 
ROS stora utrsträckning och att det finns mycket information att läsa, olika paket att hämta och 
en stor mängd repositories från tidigare arbeten.  

The FileSystem level 

The Filesystem level består av det som finns lokalt på datorn vilket är: Packages, 
Metapackages, Package Manifests, Message types och Service types. Där Packages är det som 
organiserar upp mjukvaran i ROS och kan innehålla saker som noder, bibliotek och 
konfigurationsfiler. Metapackages kan beskrivas som ett virtuellt ROS-paket som grupperar 
och refererar till relaterade paket för det aktuella projektet. Package Manifests förser metadata 
om ett paket som t.ex. namn, version eller beskrivning för att nämna några. Message types 
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definierar datastrukturen för meddelanden i ROS. Service types definierar request and 
response datastrukturen för Services i ROS. 

The Computation graph level 

Den här delen består av peer-to-peer nätverket av ROS-processer som bearbetar data 
tillsammans. De grundläggande koncepten i The Computation Level är noder, master, 
parameter server, messages (meddelanden), ämnen, services och bags.  

- Noder är processer i ROS-systemet som utför beräkningar. När ett ROS-system skapas 

och färdigställs så innehåller det ofta många noder. I ett system kan det se ut såhär till 

exempel: en nod styr laserintervallsökaren, en nod utför lokalisering, en nod ger grafisk 

vy över systemet eller som i fallet för det här arbetet, en nod sköter hastigheten från 

robotgräsklipparen. En nod skapas med hjälp av biblioteket roscpp om systemet ska 

skrivas i språket C eller roscpy om det ska skrivas i språket python [16].  

- En master tillhandahåller namn och och registreringstjänster till de andra noderna i 

ROS-systemet [44]. Det gör den genom att spåra prenumeranter och publicerare till 

ämnen och services i systemet åt noderna. Detta betyder att mastern är den som ser till 

så att noderna i systemet kan kommunicera med varandra. Nedan syns tre figurer, 

Figur 3-3, Figur 3-4 och Figur 3-5, som illustrerar hur en master kan fungera. 

 

 

Figur 3-3. Noden "Camera" berättar för mastern att den vill publicera till ämnet ”images” 
[44]. 

 

 

Figur 3-4. Noden "Camera" har nu publicerat till ämnet "images" samtidigt som noden 
”Image viewer” berättar för mastern att den vill prenumerera på ämnet ”images” [44]. 
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Figur 3-5. Här har ämnet “images” fått en prenumerant och en publicerare i form av ”Image 
viewer” och ”Camera” och mastern meddelar de båda noderna om varandras existens så de 
kan börja skicka bilder till varandra [44]. 

 

- Vidare så agerar en parameter server ungefär som en ordlista där noder kan lagra och 

hämta parameterdata. Den är globalt synlig i hela ROS-systemet men för det mesta 

använd för konfigurationsparametrar så verktyg enkelt kan gå in, se tillståndet och 

modifiera om så behövs [45].  

- Meddelanden används för att skriva och publicera till ämnen i ett ROS-system. 

Meddelanden är uppbyggda som en simpel datastruktur och de stöder de vanligaste 

datatyperna som: integer, float, boolean, etc. och även de vanligaste typerna av arrays 

[46].  

- Noderna kommunicerar med varandra via databussar som kallas ämnen. I ett ämne 

kan två eller fler noder publicera eller prenumerera på data vilket man namnger dem 

efter. Noderna som publicerar eller prenumererar på ett ämne vet inte vilka noder de 

kommunicerar med utan är bara intresserade av själva datan som finns på det [17].  

- En service är en request/reply-kommunikation mellan noder. Till skillnad från ämnen 

så krävs det att en nod skickar en request till services som i sin tur skickar vidare denna 

till en nod som måste skicka tillbaka en reply [47].  

- Bags är en sorts uppsamlare av data från meddelanden i ROS och kan beskrivas som 

en datalog [48].  

 

Figur 3-6. Ett enkelt ROS-system [43].   
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4 Empiri 

4.1 Förstudie 
 
För att besvara uppsatsens frågeställning så har en förstudie genomförts för att se vilka 
mjukvaror som är bäst lämpade för att utveckla artefakten. Från tidigare, kapitel 3.2 Förstudie, 
går att utläsa för- och nackdelar med de olika mjukvarorna. Dessa för- och nackdelar visas 
nedan i Tabell 2. 
 

Mjukvara Fördelar Nackdelar 

Webots 
3D-simulator 

• Multiplattformsbaserad 

• Erbjuder utveckling i flera 

olika 

programmeringsspråk 

• Nyligen blivit open-source 

vilket medför att det inte 

finns många projekt man 

kan ta hjälp av 

Qt 
Applikationsramverk 

• Har tidigare erfarenhet 

inom mjukvaran 

• Utvecklingen sker i C++ 

• Avancerat att 

vidareutveckla  

• Få exempel på liknande 

projekt 

Gazebo 
3D-simulator 

• Stor community där det 

finns exempel på liknande 

projekt 

• Många färdiga modeller 

och miljöer som går att 

utnyttja 

• Erbjuder bara utveckling i 

XML-programmering 

ROS 
Ramverk för 
robotutveckling 

• Är ett färdigt ramverk för 

robotutveckling 

• Går att kombinera med 

andra mjukvaror genom 

utvecklingspaket 

• Har stor community där 

det går att ta del av 

tidigare projekt 

• Har ingen 3D-simulator 

utan måste kombineras 

med en annan mjukvara 

Tabell 2. Undersökta mjukvaror. 

4.2 Simulator 
 
För att svara på examensarbetes frågeställning: Hur kopplar man en robotgräsklippare till en 
simulering? går Figur 4-1 nedan igenom de följande steg för att åstadkomma detta. 
Examensarbetes fullbordade ROS-system består av följande: en ROS-master, en 
robotgräsklippare, två noder ( mower_variable_node och move_node) , två meddelanden 
(mower_variables.msg och collision.msg ), två ämnen ( /robot_bumper och /cmd_vel ) , och 
3D-programmet Gazebo.  
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Figur 4-1. Hela ROS-strukturen i systemet. 
Noder 
 
Noden mower_variable_node hanterar UART-kommunikationen mellan robotgräsklipparen 
och den bärbara datorn. I Bilaga 4, rad 195, är koden för initieringen av noden. 
Robotgräsklipparen använder sig av ett proprietärt protokoll för säker och robust 
dataöverföring. Bilaga 1 visar kabeln som går mellan bärbar datorn och robotgräsklipparen. De 
kommandon som använts är till för att extrahera hjuldata, manuellt aktivera och avaktivera en 
kollision. Koden för kommandon är hemligstämplad och får inte inkluderas i rapporten av 
företaget. Det är därför svartmarkerad kod förekommer i bilagorna. 
 
Funktionen serial_init() i Bilaga 2 sätter inställningarna för UART. Data som tagits emot via 
UART är i hexadecimal och konverteras till heltal som placeras in i ett heltalsfält för att 
underlätta positioneringen. Det är funktionen readSerial() i Bilaga 2 och Bilaga 3 som 
extraherar och behandlar hjuldata. När data har omvandlat publiceras den till meddelandet 
mower_variables.msg, för att systemets andra noder ska få tillgång till hjul informationen. 
Initieringskoden för en publicerare kan ses på rad 211 i Bilaga 3.  
 
Noden prenumererar på ämnet /robot_bumper för att få konstant information på om objektet 
i simulatorn kolliderat. Om en kollision sker tar noden mower_variable_node över 
rörelsekontrollen för objektet från noden move_node. För att inte både noderna ska överskriva 
varandras rörelsekommando används meddelandet collision.msg som en flagga för att veta vem 
som har kontrollen. När mower_variable_node har rörelsekontrollen, skickas data till ämnet 
/cmd_vel som får objektet att stanna och sedan i drygt en sekund köra framåt om den kolliderar 
bakifrån, respektive köra bakåt om den kolliderar framifrån, för att därefter stanna. Detta är 
det enda rörelsefunktionen noden mower_variable_node har. Noden skickar därefter 
kommandot för en kollision till robotgräsklipparen som utför en kollisionsmanöver, direkt byts 
rörelsekontrollen till noden move_node. Under manövret skickas hjuldatakommandot tre 
gånger på följd till robotgräsklipparen, informationen behandlas och publiceras till 
meddelandet mower_variable.msg för varje hjuldatakommando. Därefter skickas kommandot 
för att avaktivera en kollision till robotgräsklipparen som får den att köra normalt.  Om objektet 
inte har kolliderat skickar noden hjuldatakommandot regelbundet till robotgräsklipparen och 
informationen publiceras till mower_variable.msg för varje kommando. I Bilaga 2, Bilaga 3, 
Bilaga 4 och Bilaga 5 visar all kod för noden. 
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Systemets andra nod, move_node, hanterar objektets rörelse i simulatorn. Noden 
prenumererar till meddelandet mower_variable.msg för att få tillgång till hjuldata.  Data för 
högra respektive vänstra hjul evalueras i ett cluster av if-satser för att determinera hjulens 
rotation. Efter bedömningen publiceras hjuldata till ämnet /cmd_vel som får objektet att röra 
sig. Noden prenumererar även på meddelandet collision.msg, som förklarat i texten ovanför, 
är till för att hantera vem som får publicera till /cmd_vel, dvs kontrollera objektets rörelse. 
Koden för noden kan ses i Bilaga 6 och Bilaga 7. 
Gazebo  
 

 
Figur 4-2.  Visar namnen på objektets delar i simuleringen.    
I Bilaga 7, Bilaga 8 och Bilaga 9 är koden på beskrivningen av objektets delar t.ex.  figur, höjd, 
bredd, diameter, position och delarnas koppling till varandra.  I Bilaga 10 är koden för pluginen 
till objektet samt färgen på objektets delar. Pluginen differential_drive_controller är till för att 
styra objektet och i rad 14 i Bilaga 10 skapas ämnet med namnet, /cmd_vel. Objektets andra 
plugin, gazebo_ros_bumper_controller,  detekterar kollisioner på objektets ”chassis” och i rad 
33 i Bilaga 10, är namnet på ämnet (/robot_bumper) den skickar information till. 
 

4.3 Mätresultat från experimentet 
 
Empiri samlades in för att besvara simuleringsobjektets förmåga att imitera 
robotgräsklipparens rörelse. Mätresultaten erhölls genom att analysera videomaterial vid 7 
tillfällen när simuleringsobjektet och robotgräsklipparen körs samtidigt. Mätresultatet kan ses 
i Tabell 3 och datan är mätt i enheten sekunder. De mätsituationer som valdes att analysera var 
följande:  

• Hur långt tid det tog innan simuleringsobjektet detekterar en kollision i simuleringen. 

• Hur lång tid det tog innan simuleringsobjektet utför samma kollisionsmanöver som 

robotgräsklipparen. 

• Hur långt tid det tog efter att en kollisionsmanöver utförts till att den kör framåt. 
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# Detektering av kollision Kollisionsmanöver Efter en manöver till att köra framåt

1 0.72s 1.38s 0.34s

2 0.88s - 1.94s

3 0.64s 1.1s 0.35s

4 0.78s 0.93s 1.16s

5 0.81s - 1.17s

6 0.73s 0.93s 0.97s

7 0.91s 2.3s 1.9s  

Tabell 3. Testernas resultat 
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5 Analys 

5.1 Undersökta mjukvaror 
 
För att svara på studiens frågeställning så genomfördes en undersökning av mjukvara som var 
lämplig för att skapa artefakten. I avsnittet, 3.2 Undersökning av mjukvaror, går studien 
igenom och presenterar de olika mjukvarorna och dess olika egenskaper. Senare i avsnitt 4.1 
Förstudie så visas de olika för- och nackdelarna med de mjukvaror som undersökts. I detta 
avsnitt analyserar och utvecklar studien varför de mjukvarorna valdes.  
 
WEBOTS är en av mjukvarorna som undersöktes och hade stora potentialer till att utveckla 
artefakten. Mjukvaran var en ren simulator och när den undersöktes så framgick den som enkel 
att lära sig för nya användare. Vidare så hade den precis blivit open-source och kunde därför 
utnyttjas utan att behöva betala för licens. WEBOTS hade många exempel på projekt där 
simulatorer utvecklats och även robotar som renderats i mjukvaran. Detta gjorde det också 
relevant att använda till denna studie.  
 
En annan mjukvara som diskuterades och undersöktes var Qt. Det framgick dock att det skulle 
bli avancerat att vidareutveckla och bygga en simulator med hjälp av Qt. Det var till exempel 
svårt att hitta relevanta projekt som studien kunde ta hjälp av för att utveckla artefakten. Vidare 
så hade Qt ingen inbyggd simulator utan det fanns att hämta i utvecklingspaket i form av Qt 
3D.  
 
Gazebo var en av mjukvarorna som undersöktes tidigt i studien. Gazebo hade stor potential att 
utveckla artefakten och har en bra community där studien kunde ta hjälp av andra ifall problem 
uppstod. Det enda negativa är att mjukvaran utvecklas i XML-kod vilket inte var ett 
programmeringsspråk som någon av författarna av studien hade erfarenhet att utveckla i.  
 
ROS var ett system vilket var rekommenderat av uppdragsgivarna att använda. ROS ramverk 
är speciellt uppbyggt för att utveckla robotsystem. Utöver det så finns en stor community med 
många tidigare projekt som går att ta del av. Eftersom ROS inte har någon egen inbyggd 
simulator ger det mjukvaran en nackdel. Det går dock att kombinera med andra 
utvecklingspaket som till exempel Gazebo.  

5.2 Simulator 
 
Objektet i simuleringen är beroende av kontinuerlig hjuldata från robotgräsklipparen. I studien 
användes UART för att kommunicera med robotgräsklipparen. I studiens test på hela ROS-
systemet framkom det att UART inte kunde extrahera data tillräckligt snabbt för att detektera 
hastiga rörelser. På grund utav detta limiteras imitationen av objektets rörelse i jämförelse från 
robotgräsklipparens verkliga rörelse. Visuellt har problemet försökts lösas kodmässigt, genom 
att öka objektets rörelsehastighet i simuleringen, vilket har gjort att en tydligare rörelseskillnad 
kan observeras. Men problemet med att dataöverföringen inte är tillräckligt snabb kvarstår 
olöst. Objektet klarar utan problem att imitera robotgräsklipparens rörelse om den kör med 
konstant hastighet. Objektet är även självstyrande. 

5.3 Mätresultat 
 
Mätresultatet från Tabell 1 i avsnittet Mätresultat från experimentet analyserar i detta avsnitt 
de sju uppmätta tillfällen på experimentets tre mätsituationer. Data från experimentets första 
mätsituation, detektering av kollision, har en intervall på 0.64s – 0.91s och min-max värdet 
skillnaden är 0.27s.  
 
Experimentets andra mätsituation, kollisionsmanöver, undersöker hur väl simuleringsobjektet 
imiterar kollisionsmanövret robotgräsklipparen utför. Mätsituationen har en data intervall på 
0.93s - 2.3s och skillnaden mellan min-max värdet är 1.37s. Vid tillfälle 2 och 5 kunde 
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simuleringsobjektet inte synligt imitera robotgräsklipparens kollisionsmanöver och data från 
de två tillfällen exkluderas från tabellen.  
 
Den tredje mätsituationen, efter en manöver till att simuleringsobjektet kör framåt, 
undersöker hur snabbt simuleringsobjektet återhämtar sig efter en kollison och kör framåt. 
Dataintervallet för denna situation är 0.34s – 1.94s och har en min-maxvärde skillnad på 1.60s.  
 
Experimentets första mätsituation är inte beroende av hjuldata utan hanteras fullt av ROS och 
Gazebo. Detta är anledningen till  datavärdernas likhet. I skillnad från studiens andra och tredje 
mätsituation som är helt beroende av hjuldata. Eftersom UART-hastigheten inte är tillräckligt 
snabb, begränsas simuleringsobjektets reaktionsförmåga till datahastigheten. Detta förklarar 
varför data i andra och tredje mätsituationen varierar mycket. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 
 
Studien visar att det går att koppla en robotgräsklippare till en simulering.  Mjukvarorna som 
använts i studien framstår som pålitliga och kvalificerade för examensarbetet. Det är möjligt att 
utveckla en simulator i alla mjukvaror som presenterades i avsnitt 4.1 Förstudie. Av dessa 
program valdes artefakten att utvecklas i ROS tillsammans med Gazebo. I systemet styr ROS 
de data som skickas mellan den fysiska robotgräsklipparen och simulatorn som skapas av 
Gazebo. Att kombinera ROS med utvecklingspaketet Gazebo var ett beslut som styrks av att de 
har använts tillsammans för att utveckla under en längre tid. Objektet i simuleringen är 
responsiv.  
 
Studien skrev, i avsnittet 1.2 Syfte och Problembeskrivningar, upp en lista med mål som 
förväntades när arbetet var färdigt. Det första målet som var uppsatt, ” En robotgräsklippare är 
upphängd så att hjulen kan röra sig fritt i luften.”, uppnåddes vilket visas i Bilaga 1. Här kan vi 
se hur robotgräsklipparen är uppställd så att hjulen kan röra sig fritt när tester utförs. Nästa 
mål, ”Robotgräsklipparen skickar information om hur hjulen roterar. Denna information 
skickas via en kabel som går mellan datorn och robotgräsklipparen.”, kan styrkas med hjälp av 
Bilaga 2 och Bilaga 3 där det går att se koden för hur hjludatan skickas. Mål 3 var ”Bredvid 
robotgräsklipparen är en dator vars skärm visar en simulerad 3D värld.”, vilket går att se i Bilaga 
1 där robotgräsklipparen är inkopplad till via en USB-kabel till datorn och datorn visar en 3D-
värld. Mål 4, ”I simuleringen visas objektet som ska röra sig på samma sätt som 
robotgräsklipparen.”, går att stärka med hjälp av Bilaga 11 där det går att se ett objekt i en 3D-
värld. Sista målet, ”När objektet kolliderar med ett hinder, ska information skickas till 
robotgräsklipparen som därefter utför en kollisionsmanöver.”, går att se i Figur 2-4. Resultaten 
från denna lista visar på att målen med studien är uppfyllda. 
 
Mätresultatet från experimentet visar på att simuleringsobjektet inte imiterar 
robotgräsklipparens rörelse i nära real-tid. Mätvärderna visar att det kan ta upp till nära tre 
sekunder innan simuleringsobjektet utför en rörelseimitering. Hela systemet är konstruerat på 
ett sätt som gör simuleringsobjektet beroende av konstant hjuldata för att fungera. Om 
dataöverföringen inte är till den förväntade hastigheten begränsas simuleringsobjektets 
förmåga att imitera robotgräsklipparens rörelse.  
 
Momentet där studien ville jämföra hastigheten mellan simuleringsobjektet och 
robotgräsklipparen var ofullständiga och kunde därför inte presenteras. Studien lyckades ej att 
konvertera simuleringsobjektets rörelsedata till mm/s och kunde därför inte jämföra 
hastigheten.  

6.2 Implikationer 
 
Examensarbetet bidrar till ökad kunskap om hur data från en robotgräsklippare kan 
implementeras i 3D-simulatorn Gazebo via ramverket ROS. Studiens resultat kan användas i 
framtida studier för att determinera om programvarorna är kvalificerad för ens egna projekt. 

6.3 Begränsningar 
 
Examensarbetet använder enbart hjuldata från robotgräsklipparen för att driva objektet i 
Gazebo. Robotgräsklipparen har möjlighet att extrahera andra data som objektet i simuleringen 
kan använda för att röra sig mer realistiskt. Men denna studie begränsar sig till att skapa 
objektet och miljön i simuleringen, samt kommunikationen mellan programvarorna och 
robotgräsklipparen. Detta på grund av begränsad tid under examensarbetet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
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I denna studie skapades en simulering för att göra tester mer tid- och kostnadseffektiva. Målet 
med arbetet var att skapa en simulering med en virtuell robotgräsklippare som kunde röra sig 
och detektera kollisioner med hjälp av data från en fysisk robotgräsklippare. Studien lyckades 
effektivt att skapa denna simulering och rendering men studien lyckades inte att öka 
effektiviteten varken tid- eller kostnadsmässigt då simuleringen inte är tillräckligt utvecklad för 
att ersätta tester på en fysisk robotgräsklippare.  
 
Studien rekommenderar vidareutveckling av simuleringen. Det är viktigt att 
simuleringsobjektet kör med samma hastighet som den fysiska. Det är även viktigt att lösa 
problemet med datan som skickas via UART så att datan som skickas är så nära real-time som 
möjligt och att simuleringsobjektet reagerar på kollisioner direkt. Författarna rekommenderar 
att undersöka om python bibliotektet serial som använts i studien för UART kommunikation 
är orsaken till varför extraheringen av hjul-datan inte är tillräckligt snabb. 

6.5 Vidare forskning 
 
Studien begränsar sig genom att enbart använda hjuldata från robotgräsklipparen för att styra 
objektet i simuleringen. Studiens författare rekommenderar att bedriva vidareforskning till att 
implementera flera variabler från robotgräsklipparen till simuleringen. Detta genom att 
undersöka andra relevanta plugins som kan användas för att objektet bättre ska imitera 
robotgräsklipparens rörelse. 
 
Studiens författare rekommenderar även att hitta bättre alternativ till UART för 
kommunikation. På grund av att dataöverföringen mellan robotgräsklippare och datorn inte är 
tillräckligt snabb, registrera inte objektet hastiga rörelseändringar robotgräsklipparen utför.  
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