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Sammanfattning 

Det har blivit allt mer intressant för företag att investera i miljön. I bilindustrin strävar man 

efter att få så bränslesnåla fordon som möjligt och man har där kommit långt. Inom 

varvindustrin har man inte kommit lika långt.  

Elektronik-mekanik företaget Q-TAGG R&D har under en längre tid utvecklat ett system till 

fartyg som avser minska bränslekonsumtionen för fartyg. Samtidigt har det blivit allt mer 

populärt med s.k. surfplattor och dessa ger en ny möjlighet inom grafiska gränssnitt. Detta 

projekt handlar om att skapa ett grafiskt användargränssnitt till det ovan nämnda systemet.  

Projektet skulle vare en prototyp på ett tänkbart gränssnitt som ska låta användaren 

kommunicera med systemet och hämta information och presentera detta.  

 

Resultatet av detta projekt blev ett användargränssnitt som låter användaren se aktuell 

bränsleförbrukning och hastighet på fartyget som använder systemet. Användare kan också 

ställa in önskad hastighet och förbrukning. En graf presenterar hur hastigheten och 

förbrukningen har sett ut den senaste tiden. Det går att se fartygets rullning, nigning och 

vridning samt varje motors varvtal. 
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Abstract 

It has become increasingly attractive for companies to invest in the environment. The 

automotive industry strives to get the most fuel efficient vehicle possible, and it has 

come a long way. The shipbuilding industry has not progressed as far. 

Electromechanical company Q-TAG R & D has for a long time developed a system 

for ships intending to reduce fuel consumption for ships. At the same time, it has 

become increasingly popular with so-called tablets and these provide a new 

opportunity within the graphical interface. This project is about creating a graphical 

user interface to the aforementioned system. 

The project would result in a prototype of a possible interface to allow the user to 

interact with the system and retrieve information and to present information to the 

user. 

 

The result of this project is a user interface that allows the user to see actual fuel 

consumption and speed of the vessel using the system. Users can also set the 

desired speed and consumption. The interface includes a graph presenting how the 

speed and consumption has been like recently. You can see the ship's roll, pitch and 

yea and each engine speed. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Q-tagg är ett elektronik-mekanikföretag som för närvarande håller på att utveckla ett 

framdrivningssystem åt fartyg och fokuserar på fartygets rullning samt att dämpa 

bränsleförbrukningen. De vill undersöka om gränssnitt för en portabel pekdator är något för 

deras system.  Gränssnittet ska kunna hämta data från en databas som innehåller historik och 

realtidsvärden från framdrivningssystemet. Gränssnittet ska också kunna skicka data till 

databasen som framdrivningssystemet sedan använder sig av. Tanken med gränssnittet är att 

man på ett modernt och flexibelt sätt ska kunna kommunicera med systemet. 

Det är inte meningen att gränssnittet ska ha full tillgång till framdrivningssystemet då det 

finns vissa säkerhetsaspekter att tänka på. Det finns redan ett användargränssnitt för en vanlig 

pc som är mer ingående. 

Projektet innebär att skapa en prototyp för detta gränssnitt, eller HMI som det kallas 

(Human-Machine-Interface). Prototypen ska ge företaget bättre bild om ett tryckkänsligt 

gränssnitt är något som skulle passa bra i deras system.  

1.2 Disposition 

Kapitel 2 kommer att handla om projektets bakgrund och ge en djupare förstålse för vad 

projektet handlar om och varför det gjordes. Detta inkluderar bl.a. hur kommunikation sker 

med systemet idag och vad det gör. Det förklaras också om vad ett grafiskt användargränssnitt 

är för något. 

Kapitel 3 beskriver projektets tillvägagångssätt. Vilket innebär hur de olika delarna 

implementerades och tekniska detaljer kring implementationen. Det kommer att ges exempel 

kod som förklarar hur delar fungerar och teoretiskt vad som gjordes för att lösa vissa delar i 

gränssnittet. 

Kapitel 4 presenterar resultatet och en utvärdering av projektet. 

Kapitel 5 presenterar en sammanfattning och slutsats av projektet. 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs bakgrunden till detta projekt samt en liten förklaring till systemet 

som projektet grundar sig på. 

 

2.1 Introduktion 

 

 

Det är vanligt att fartyg drivs av stora diselmotorer. Sedan 2008 har Q-TAGG arbetat med 

ett nytt system som minskar bränsleförbrukningen för fartyg. Detta system reglerar 

bränsletillförseln till fartygets motorer så att rullningen minskar och därmed 

bränsleförbrukningen. Förutom direkt reglering av bränsletillförseln sparas även information 

om systemet och information om fartygets rörelser. Både realtidsdata och historik sparas och 

kan användas för analys av systemet för optimering. 

Informationen presenteras genom ett användargränssnitt på en vanligt PC. I 

användargränssnittet går det att ställa in parametrar till systemet. 

Nu vill man utveckla detta och skapa ett användargränssnitt med kompatibilitet för 

tryckkänsliga skärmar. Tanken är att gränssnittet ska finnas i tre versioner. Ett för personal i 

maskinrummet, ett för personal på bryggan samt ett för personal på land. Gränssnittet skall 

kunna användas med flera typer av tryckkänslig hårdvara. Det är dock begränsat till olika 

typer av surfplattor och handburna pekdatorer. 
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2.2 Systemet 

Systemet består främst av två komponenter. Den första är DEGO som är en regulator vars 

främsta uppgift är att reglera hastighet och belastning på diselmotorerna i fartyg. Den senaste 

modellen heter DEGO III. Regulatorn kan användas på enkelmotoriga fartyg med fast eller 

kontrollerbar propellerpitch, dubbelmotoriga fartyg med fast eller kontrollerbar propellerpitch 

samt för elgeneratorer. Med dubbelmotoriga fartyg menas att varje propeller drivs av två 

motorer.  

Den andra komponenten är ställdonet, ASAC. Det är enheten som ställer om 

bränslekammaren och därmed reglerar flödet av bränsle till kolvarna i motorerna. 

Regulatorn får parametrar från sensorer och det nuvarande användargränssnittet och skickar 

komandon till ställdonet. Alla regulatorer kommunicerar även med varandra för bl.a. 

synkronisering av motorer. 

För närvarande kommer systemet med en programvara, kallad Comissioning Aid, 

implementerad i .NET som körs på en Windows dator. På Figur 2-1 En överblick av systemet 

går det att se en del som heter Application Server. Detta är en del som ska utvecklas, och 

finns alltså inte än. Application Servern innefattar bl.a. den bränslebesparingsapplikation som 

är under utveckling. 

Vision Captain, Vision Office och Vision Chief är det kommande gränssnittet. En del av den 

(Vision Captain) skall detta projekt handla om. 

         



 

 5 

 

Figur 2-1 En överblick av systemet 

 

 

2.2.1 Nuvarande användargränssnittet 

Det nuvarande användargränssnittet är, som nämnt ovan, Comissioning Aid:en. 

Det består av ett klassiskt värktygsfält där man kan finna funktioner som log, view, help m.fl.  

Loggarna visar data från resan. Det går t.ex. se hur motorernas bränsleförbrukning har sett ut 

under resan i form av en graf. Det går från menyraden välja att spara och öppna loggar. Det 

får i Comissioning Aid:en att utföra optimering av systemet. Det går att ställa in parametrar 

för optimering av framdrivningssystemet. Det finns t.ex. ett linjediagram med interagerbara 

grafer för att kalibrera ”Smoke Limit”. Om för mycket bränsle tillförs i förhållande till 

lufttrycket förbränns inte all bränsle korrekt, bränslet kommer då ur motorn som svart rök. 

Detta beskrivs ofta som ”smoke limit”. M.h.a. linjediagramet kan man ställa in lufttrycket i 

förhållande till mängden max tillåten insprutad bränsle. Genom att flytta punkter i 

diagrammet så ställs korrekt begränsningar in. 
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2.3 Liknande system 

Ett liknande system är ETAPILOT som utvecklats av ETAPILOT CONTROL AB. 

ETAPILOT är ett bränslebesparingssystem för båtar. Det har en skärm och ett numeriskt 

tangentbord för inmatning. 

2.4 Projektet 

I följande sektion ges en beskrivning på bakgrunden till projektet.  

2.4.1 Introduktion 

För närvarande kommunicerar användaren genom ett gränssnitt på en vanlig PC. Detta 

gränssnitt används endast av personalen i maskinrummet. Man vill utveckla användningen av 

Q-TAGG’s system till att även inkludera personalen på bryggan samt personal på land. Man 

vill också göra gränssnittet för surfplattor och handburna pekdatorer. Ett gränssnitt som ger 

personalen viktig information från systemet och även funktioner för att kontrollera delar av 

det. Fartygen har redan instrument och verktyg för att kontrolleras därför fokuserar det 

tryckkänsliga gränssnittet på delar som har med Q-TAGG’s bränslebesparingssystem att göra. 

Projektet går ut på att göra ett gränssnitt för Android eller iOS riktad till personalen på 

bryggan.  



 

 7 

2.4.2 Applikationen 

Resultatet av detta projekt ska vara en applikation för en Android-surfplatta. Applikationen 

ska ge användaren information om bränslebesparingssystemet och ge användaren möjligheten 

att interagera med applikationen.  

1) Det ska gå kunna se varje motors bränsleförbrukning i realtid.  

2) Se motorernas rotationshastighet.  

3) Propellrarnas pitch. 

4) Hastigheten på båten. 

5) Det ska vara möjligt att sätta önskad hastighet 

6) Se en graf med förhållandet mellan motorernas RPM och propellrarnas pitch. 

7) Det ska gå att välja ut en delsträcka, tillskriva simulerade värden på sträckan och få ut 

en planerad förbrukning för den sträckan.1 

8) Max bränsleförbrukning i liter/nautisk mil eller ton/timme. 

9) Vilken optimeringsmod som skall användas. T.ex. Kombinator, fast varvtal, reglera 

pitch. 

10) Roderkompensering med propeller på/av. 

11) Val av ruttalternativ för att t.ex. bestämma fartygets hastighet för de olika 

delsträckorna. 

12) Ska hänsyn tas till is på vattnet. 

 

Applikationen hämtar data från en databas. Databasen innehåller parametrar från DEGO. 

Applikationen kommer också att spara värden i databasen när användaren utför handlingar 

som kräver att applikationen skickar värden för att få önskat resultat eller när applikationen 

uppdaterar ett värde. 

T.ex. ska applikationen, som nämnt ovan, visa simulering av en sträcka. Applikationen 

kommer då att skicka parametrar till en kostnadsapplikation som använder data som in-

parametrar och skickar tillbaka ett resultat till applikationen via databasen. 

 Det är inte bestämt från början vilken utvecklingsmiljö som skall användas. Därför kommer 

en kort undersökning göras för att hitta lämplig miljö. Med betoning på kort. Det innebär att 

jag kommer kolla överskådligt på produkterna och ta reda på vad de erbjuder och har för 

funktioner. En annan viktig del är hur aktiv communityn är. En aktiv community ger större 

chans till hjälp. En önskning är att göra applikationen kompatibel med olika typer av 

                                                 
1 Med värden menas bl.a. sträckans kordinater, hastighet, förmodad väderlek (från SMHI e.d.).  
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surfplattor, som nämnt tidigare, så att möjligheten att bygga för flera plattformar väger in en 

del när utvecklingsmiljö ska väljas.  

 

2.4.3 Att tänka på 

Eftersom applikationen ska utvecklas till en tryckkänslig surfplatta/handdator finns det vissa 

saker man bör tänka på. Det finns inget fysiskt tangentbord så all manuell inmatning kommer 

att ske på ett virtuellt skrivbord direkt på surfplattan.  

Eftersom användargränssnittet skall användas på en båt måste särskild hänsyn tas till om 

gränssnittet användas på bryggan eller i maskinrummet och hur det ska presenteras. Bl.a. 

hänsyn till avståndet från skärmen och skärmens storlek måste tas. Hur stort texten behöver 

vara. Man måste också tänka på de fysiska förhållandena för respektive arbetsplats, mer om 

det senare vid diskussion om hårdvara. Gränssnittet kommer att presenteras olika på brygga 

och maskinrum då personalen har olika krav. Prototypen kommer att vara riktad mot bryggan. 

I maskinrummet får man tänka på att det ska vara lätt att träffa knapparna. Applikationen ska 

alltså vara anpassad för personer med stora händer. 

Detta är också allmänt för tryckkänsliga surfplattor som saknar tangentbord. Normalt sett, på 

vanliga system med mus och tangentbord, brukar det finnas ett värktygsfällt med alla 

funktioner, som t.ex. ”Arkiv”, ”Inställningar”, ”Sök” m.fl. På en surfplatta bör det tänkas på 

att kontrollerna bör var tillräckligt stora då precisionen inte är den samma som för en 

muspekare. Detta innebär att man behöver göra kontrollerna tillräckligt stora för att undvika 

svårigheter när det ska interageras med dem. Detta innebär i sin tur att kontrollerna tar upp 

mer plats. 

En surfplattas skärmstorlek är mer begränsad jämfört med en dataskärm. En surfplattas skärm 

är oftast mindre. Det måste tas hänsyn till detta när det designas ett grafiskt 

användargränssnitt för en surfplatta. Man ska få plats med all information på ett effektivt sätt. 

Här kan det utnyttjas att det går att ta på skärmen och då låta användaren växla mellan olika 

sidor på skärmen genom att ”bläddra” med handen på skärmen. 

2.4.4 GUI 

Kort sagt är ett användargränssnitt en samling tekniker och mekanismer för att interager 

med något. Målet med ett grafiskt användargränssnitt är att göra arbetet enkelt, produktivt och 

trevligt.  
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Figur 2-2 Mindre användarvänligt GUI 

 

Användargränssnitt design är en undergrupp av ett område där man studerar människa-dator 

interaktion. Inom detta område studerar, planeras och designas det utifrån hur människor och 

datorer interagerar med varandra. Detta så att människans krav tillfredställs på bästa möjliga 

och effektiva vis. När man designar ett grafiskt användargränssnitt måste man tänka på en rad 

olika faktorer. Man måste tänka på vad användaren vill ha och vad användaren förväntar sig, 

vad fins det för fysiska hinder samt vad anser användaren vara trevligt och attraktivt. 

Självklart måste man också tänka på tekniska aspekter också som begränsningar av hårdvara 

och mjukvara. 

Användargränssnittet är den del där människan kan höra, ta på och på andra sätt interager med 

datorn. Det finns två viktiga aspekter inom gränssnitt, indata och utdata. Man ska kunna 

”prata” med gränssnittet samt få svar från användargränssnittet. Vanliga sätt att förmedla 

indata är genom tangentbord och mus. I vårt fall kommer indata skickas främst genom att 

interagera direkt med skärmen genom att vidröra den det handlar om att utveckla ett 

användargränssnitt på en tryckkänslig enhet. Ett bra användargränssnitt använder en 

blandning av genomtänkt och bra designad inmatning av data och utdata som tillfredsställer 

användarens krav, kapacitet och begränsningar på bästa möjliga vis. Ett bra 

användargränssnitt märks inte och låter användaren fokusera på det jobb som ska utföras.  

Ett bra designat gränssnitt är extremt viktigt för användaren då det är användarens verktyg för 

att se möjligheterna med systemet gränssnittet är designat för.  
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2.5 Verktyg 

Eftersom gränssnittet är tänkt att kunna användas på olika typer av surfplattor och bärbara 

handdatorer är det en fördel om gränssnittet kan byggas för flera plattformar samtidigt. 

Tanken var att hitta ett utvecklingsvärktyg som uppfyller detta krav. Det fanns tre tänkbara 

kandidater till utvecklingsmiljöer, nämligen Monkey Coder, Corona SDK samt Android SDK 

för java. 

Android SDK gick naturligt bort eftersom det endast tillåter att bygga för android. Med 

Monkey Coder går det bygga till flera olika plattformar samtidigt, bl.a. iOS, Android och 

HTML5. Med Corona kan man bara bygga till iOS och Android. Corona har dock ett större 

samfund (Community…). Det innebär att det finns större chans att det fås svar på frågor i 

forum och support. 

Corona ger bra tillgång till hårdvaran, bl.a. accelerometer, kompas och GPS. Detta ger 

möjligheten att t.ex. kunna utnyttja hårdvaran direkt i programmet för vissa funktioner istället 

för att hämta information utifrån. Corona har också fler funktioner, som t.ex. grafikbibliotek 

och fysikbibliotek. Efter att ha laddat ner och testat Corona SDK bestämdes att det var rätta 

verktyget för detta projekt. 

När något grafiskt ska skapas och grafiken ges händelser och rörelser utförs dessa händelser 

och rörelser med hjälp av programmering. Bilder kan skapas i programmet som skapas från 

inbyggda bibliotek. Oftast för att få detaljerade bilder och figurer krävs att dessa objekt 

skapas i ett ritprogram. När man jobbar med 3d objekt skapar man ofta ett objekt med 

programmet, t.ex. en så kallad motor, detta objekt har inte någon färg, förutom den färg den 

representeras av i programmet. Det läggs sedan på en färg på objektet. Färgerna skapas ofta 

av någon annan i ett ritprogram, som t.ex. Photoshop. I det användargränssnittet som denna 

rapport handlar om skapas objekt i 2d miljö. Det kommer här endast att behöva skapa objekt 

direkt av bilder. Bilderna och figurerna som ska skapas i gränssnittet kommer till största del 

utgöras av bilder skapade i ett annat program, Ritanded av dessa bilder ingår inte i projektet 

utan dessa kommer att tilldelas av tredjepart. Detta för att det tar för mycket tid att rita bra 

bilder. Vissa figurer kan skapas och ges färg i programmet som används för att utveckla detta 

gränssnitt. 
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2.5.1 Corona 

Corona är en utvecklingsmiljö. Corona tillåter utvecklare att skapa applikationer för bl.a. 

Android och iOS plattformar. Corona använder sig av scriptspåket Lua, d.v.s. användaren 

skriver applikationen i Lua. Generellt sett så kontrollerar scriptspråk högnivå 

operativsystemsfunktionalitet. Genom åren har scriptspråk utvecklats i två riktningar: Dels 

har det fått större kapacitet som scriptspråk och dels antalet systemobjekt språket kan tillgå 

och manipulera. Språk som tcl, Perl och Lua har sådana omfattande funktioner att de 

rivaliserar med programspråk förutom i hastighet i exekvering. (Michael C. Daconta 1999) 

Eftersom det är väldigt enkelt att bygga sin applikation till önskad plattform behövs det inte 

att tvinga användaren att skaffa en bestämd plattform. Med Corona går det enkelt att skapa 

grafiska applikationer då det innehåller bra bibliotek för detta. Corona är byggt på mobil och 

industristandarder som OpenGL, Google Maps, Facebook Connect m.fl. 

När Corona SDK installeras fås ett program som heter Corona Simulator, se Figur 2-3 Corona 

SDK. Här går det att välja att simulera ett projekt. I simulatorn går det att välja vilken 

plattform det ska simuleras för.  

 

 

 

Figur 2-3 Corona SDK 

 

I Figur 2-4 Coronas simulator simuleras ett fönster med ett äpple som studsar fram och 

tillbaka i en IPad-platta. Detta är enkelt att implementera i Corona då det, om nämnt tidigare, 

ger tillgång till ett kraftfullt grafikbiliotek och ett bra fysikbibliotek. Man kan t.ex. skapa en 

bilkaross i form av en bil, skapa två cirklar som hjul och sedan koppla hjulen till bilen med 
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några rader kod. Fysikbiblioteket låter användare enkelt definiera hjulen som om de vore 

kopplade till en motor och sedan ge fordonet en hastighet samtidigt som hjulen roterar.   

 

Figur 2-4 Coronas simulator 

Man får också med en projekthanterare, Figur 2-5 Corona Project Manager. Projekthanteraren 

fungerar som en texteditor och kompilator. Det är meningen att man ska kunna skriva sitt 

program i projekthanteraren och kunna testa sitt program direkt i simulatorn genom att trycka 

på ”Launch”-knappen. Detta funkade dock inte i Windows 8. Man fick trycka på ”Launch”-

knappen och sedan acceptera ett felmeddelande och därefter starta simulatorn manuellt. 

 

Figur 2-5 Corona Project Manager 
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2.5.2 Hårdvaran 

När man ska välja vilken surfplatta som ska användas på ett fartyg finns det några saker man 

bör tänka på. Först och främst måste man tänka på miljön. I maskinrummet kan det bli oljigt 

och smutsigt, därför bör man ha en surfplatta som tål dessa omständigheter.  

En annan sak att tänka på är om surfplattan ska vara på en fast plats eller om man ska kunna 

ta den med sig. I maskinrummet kan det vara en fördel med att kunna ta med den. Det betyder 

att man har tillgång till information direkt medans man jobbar med t.ex. service på 

maskinerna. Ska den vara mobil är det viktigt att bestämma vilka funktioner som sak vara 

tillåtna när man inte sitter framför kontrollpanelen där man styr skeppet. Man skulle kunna ha 

en huvud version och en underversion där underversionen har vissa funktioner avstängda, 

som t.ex. reglering av hastighet. Reglering av hastighet bör endast vara tillåten på en 

surfplatta på bryggan och en i maskinrummet. 

En annan variant vore att båda parter, maskinrummet och bryggan, endast var tillåtna en 

varsin surfplatta. Då skulle det räcka med en version av applikationen vardera. Om hårdvaran 

ska vara fast monterad är det bra om det finns tillbehör tillgänglig som tillåter att skruva fast 

den.  
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3 Utveckling och implementation 

I följande kapitel beskrivs den praktiska biten och hur jag gått till väga för att implementera 

gränssnittet. Det beskrivs från tidiga tester fram till att gränssnittsprototypen är klar. 

Åtminstone det som gjorts för denna kurs. 

3.1 Systemöversikt 

Gränssnittet ska presentera data för användaren på ett snyggt sätt. Det ska också låta 

användaren göra inställningar avsedda för fartyget. Inställningarna som görs i 

användargränssnittet sparas i en databas och skickar en notering till berörda system att något 

finns att använda. Systemet gör därefter önskad inställning och, när det önskas, skickar ett 

resultat till databasen.  

 

3.2 Applikation 

 

Figur 3-1 Första skissen 
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Användargränssnittet ska fungera som en mellanhand mellan ett bränslesystem för ett 

fartyg som beskrivits ovan. 

Det grafiska användargränssnittet är anslutet till en applikationsserver som innehåller all 

information som användaren skall få tillgång till. Gränssnittet ska presentera informationen 

samt ge användaren möjlighet att hantera informationen. Detta gränssnitt ska innehålla bl.a. 

fartygets hastighet, varje motors rotationsmoment, varje motors nuvarande 

bränsleförbrukning, hela fartygets bränsleförbrukning, propellrarnas pitch, fartygets rullning 

och fartygets vridning.   

Med att hantera information menas att användaren skall kunna skriva in önskade börvärden 

som t.ex. skeppets hastighet i knop eller om roderkompensering med propeller skall vara på 

eller av. 

Man ska i gränssnittet kunna ställa in vissa parametrar, detta diskuterades i avsnitt 2.4.2. 

Vissa av dessa kommer att användas i en kostnadsfunktion som bestämmer bl.a. fartygets 

beräknade bränsleförbrukning. Kostnadsfunktionen tar alltså emot värden från gränssnittet. 

Därefter kommer den att utföra ett arbete med dessa värden inkluderade och sedan returnera 

ett svar. Svaret ska sedan skickas tillbaka till gränssnittet som sedan presenterar detta. Man 

ska kunna skicka varvtalet i förhållande till propellerpitch och få tillbaka hur detta påverkar 

bränsleförbrukningen.  

3.3 Corona tester 

Det första som gjordes efter att Coronas och dess projekthanterare var uppsatt var att skapa 

ett enkelt program som reagerade på en knapptryckning samt implementerade lite fysik. 

Fysiken här var att ge ett objekt acceleration. Detta test gjordes eftersom användargränssnittet 

till stor del kommer att innehålla komponenter för att låta användaren interagera med 

gränssnittet på skärmen. 

För att få programmet att reagera på t.ex. knapptryckningar behövs s.k. events. 

Definition av event: ”Något som händer, speciellt något viktigt.” 

 Användaren tar på något på skärmen. 

 Ett visst villkor är uppfyllt, när som helst i programmet. 

En lyssnare (listener) är en mekanism som väntar på att en sak ska hända och sen utför 

något själv. 

Eventet skickar en notifikation till lyssnaren att något har skett och lyssnaren utför i sin tur en 
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handling. Ett datorprogram som ändrar sitt beteende när en speciell händelse sker sägs vara 

händelsestyrt. 

3.4 Kommunikation med databasen 

Data från regulatorerna skickas till databasen kontinuerligt och sparas i en historisk tabell 

som kommer att innehålla hela färdens data. Databasen kommer även att innehålla historisk 

data. Detta är data från tidigare färde och som kommer att sparas en viss tid framåt. Det kan 

handla om månader till flera år. Det ska även sparas realtidsdata. Med det menas att den 

senaste uppdaterade data för alla olika värden sparas och uppdateras i en egen tabell. Det är 

dessa data som gränssnittet kommer att använda sig av för att t.ex. visa den aktuella 

hastigheten och båtens färdriktning. Gränssnittet hämtar sedan data från databasen via en 

server. Som nämnt tidigare ska man kunna skicka motorernas varvtal i förhållande till 

propellerpitch. Detta innebär i praktiken att gränssnittet måste skicka dessa värden till 

databasen och tala om för kostnadsfunktionen, nämns i stycket 3.2, att den har fått värden att 

arbeta med så att den kan skicka tillbaka ett resultat. Kostnadsfunktionen kommer sedan att 

utföra dess arbete och skicka tillbaka ett svar. Kostnadsfunktionen kommer också att behöva 

tala om för gränssnittet att värdet är uppdaterat. Detta görs genom att. 

 

 

3.4.1 2-Tier eller 3-Tier arkitektur 

Informationen som skall användas i gränssnittet hämtas, som tidigare nämnt, från en 

databas. 

Det finns huvudsakligen två sätt att lösa detta på. Antingen använder man sig av en s.k. 2-

Tiers arkitektur eller så använderman sig av en 3-Tier (eller N-Tier) arkitektur. 

3.4.2 2-Tier arkitektur 

Här delar man upp systemet i två lager, nämligen klient och server. 

På klienten (nivå ett) finns gränssnittet samt det mesta av logiken, som t.ex. att ansluta till 

servern. 

På servern finns en del av applikationslogiken samt transaktionslogiken och själva databasen. 

Till exempel kan servernivån vara den som har ansvaret för datalagring på disksidor, local 

concurrency control och återhämtning, buffring och cachning av disksidor m.m.  
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Klientsidan innehåller användargränssnittet, data dictionary funktioner, återhämtning över 

flera servrar. Det finns dock några nackdelar med detta. Om man låter klienten göra mycket 

av jobbet krävs mer resurser, som mer arbetsminne och processorkraft. Detta kan leda till att 

gränssnittet inte flyter på som det ska.  

3.4.3 3-Tier arkitektur 

Här delar man upp systemet i tre lager.  

- Lager ett, klienten – Detta är själva användargränssnittet. 

- Lager två, applikationsservern – Här finns det mesta av applikationslogiken. 

- Lager tre, databas-servern – Här finns själva databasen, samt transaktionslogiken. 

 

Det positiva med 3-tier arkitekturen är att klienten får mindre att göra, vilket betyder att 

hårdvaran inte krävs på mer resurser. Detta betyder att gränssnittet flyter på bättre och man 

slipper riskera att det laggar. Fler lager betyder också att det blir lättare att byta ut ett lager om 

så skulle önskas. Mellanhanden, lager två, kan kolla behörighet innan den hämtar data från 

servern, vilket ökar säkerheten. (Ramez Elmasri 2003) 

 

  

 

 

 

 

Figur 3-2 3-nivås arkitektur 

 

 

Databasen består av tre tabeller. Det finns en tabell för realtidsvärden. I denna tabell finns 

data från båten som beskriver realtidsdata. D.v.s. data som ska användas i realtid och som 

uppdateras kontinuerligt. Exempel på data är fartygets aktuella hastighet, fartygets aktuella 

bränsle konsumtion, varje motors aktuella bränsleförbrukning, båtens nuvarande pitch o.s.v. 

Tabellen består av fem rader.  
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- Id – Detta är ett unikt värde för varje data.  

- Engnr – Detta värde säger vilken motor datat avser. Värdet är noll om det inte tillhör någon 

specifik motor 

- Value – Detta beskriver ett värde på datat, t.ex. 10 om fartygets hastighet är 10. 

- Quality – Detta värde beskriver kvalitén på värdet. T.ex. om värdet har matats in manuellt så 

är värdet 1 och är det gammalt är värdet 5. Det är helt enkelt ett värde på hur korrekt värdet 

är. 

- TimeStamp – Detta är en tidsstämpel som talar om när värdet skrevs in. 

Som primär nyckel används Id + Engnr. Detta är en kombination som är unik för varje post i 

tabellen. Attributet ”Id” utgör främmande nyckeln, denna nyckel refererar till primärnyckeln i 

tabellen ”korsreferens” (diskuteras senare).  

Nästa tabell är en tabell för historiska data, tabellen heter historik.  

Historiktabellen innehåller likadana kolumner som realtidstabellen, d.v.s. Id, Engnr, Value, 

Quality och TimeStamp. I denna tabell kommer gammal data sparas. Tabellens syfte är att 

kunna användas för att visa historik av olika slag. T.ex. vill man kunna visa hur en viss rutt 

har sett ut och för att jämföra rutter och se hur man körde. Man kan då kolla vad man hade för 

vind som påverkade rutten, vilken propellerpitch och rpm man hade på propellrarna o.s.v. 

Man alltså bl.a. se vilka inställningar man hade och på så sätt planera sin nya rutt efter det om 

man tyckte att den resan gick bra.  

Den sista tabellen är en korsreferenstabell. Denna tabell innehåller ett Id och ett Namn. Detta 

är för att man enklare ska kunna söka efter speciella namn som till exempel ”Ship Speed” som 

är fartygets hastighet. Se Figur 3-3 Databastabeller. 

Om det finns ett attribut i realtidstabellen som heter ”Id” och har värdet 2 måste det finnas ett 

”Id” i referenstabellen med värdet 2. Detta kallas referensintegritet. Attributet i 

referenstabellen måste inte nödvändigtvis heta ”Id” men jag har valt att döpa den till det för 

enkelhetens skull. Dock måste de tillhöra samma domän. Domän är den datatyp attributet 

måste ha. 
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Figur 3-3 Databastabeller 

3.4.4 Ansluta till mariaDB från applikation 

För att hämta data från mariaDB i Corona används två inbyggda funktioner: JSON och en 

networklistener. Gränssnittet skickar en ”GET”-förfrågan till en applikationsserver. Svaret 

sparas i en variabel. Eftersom svaret är i form av ett JSON objekt måste det först avkodas. Det 

är här det fina med Corona kommer in. Det kodade JSON objektet läggs direkt i en variabel, 

utan att man behöver skapa en strukt eller deklarera vilken typ av variabel, enligt följande:  

---Funktionen hämtar värde från databas och decodar från ett JSON objekt 

local function networkListener( event )  

        if ( event.isError ) then 

                print( "Network error!") 

        else 

--Sparar svaret från hemsidan i en variabel - Svaret från 

--hemsidan kommer att vara ett JSON-objekt 

                myNewData = event.response   

                print ("From server: "..myNewData) 

 

                --avkodar JSON-objektet och sparar i en variabel 

                decodedData = (json.decode( myNewData))  

                testval = decodedData["livedata1"]           

                 

        end 
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end 

Figur 3-4 networklistener 

JSON (JavaScript Object Notation) är ett format för datautbyte. Det är både lätt för 

människor att läsa och för maskiner att tolka. JSON är baserat på en del av JavaScript-språket. 

JSON är ett textformat som är helt språkoberoende.  

 

 

Därefter avkodas objektet och sparas i en ny ”variabel”. Variabeln är i själva verket en s.k. 

lua-tabell. En lua-tabell är en form av assosiativ vektor. En associativ vektor är en vektor som 

inte bara kan bli indexerad med siffor utan också med strängar eller vilket annat värde av 

språket som helst förutom ”nil”. De är också dynamiska på så sätt att du kan lägga till element 

hur du vill. Tabeller är den enda datastruktursmekanismen i Lua. Tabeller i Lua är objekt. 

Svaret från applikationsservern i Figur 3-4 networklistener är resultatet en sql-fråga och är 

{"livedata1":["1","0","Eng Spd","6","0","2013-02-20 13:12:09"]}. Varför detta blev resultatet 

är inte väsentligt här. Detta motsvarar en rad i tabellen från databasen. Det råkar vara så att 

sql-frågan resulterar i en rad. Resultatet sparas som sagt i en lua-tabell. Varje rad är ett objekt 

i lua-tabellen och i detta fall är det endast ett objekt på plats 1 i tabellen. Värt att nämna är att 

lua inte använder den klassiska modellen att värden i en array börjar på 0, det börjar här på 1. 

Tabellen är associerande så man kan antingen skriva tebellnamn[1] eller tabellnamn[”assoc.-

namn”]. testval, i exemplet ovan innehåller nu den första (och enda) raden. För att få ut ett 

specifikt värde i raden skriver man nu testval[i] för att få det i:te värdet, motsvarande i:te 

kolumnen i databas-tabellen. 

 

3.4.5 Skicka data 

Man vill att man i gränssnittet bl.a. ska kunna bestämma hastighet på fartyget. Man ska också 

kunna testa olika parametrar och då kunna se hur bränsleförbrukningen förändras. Detta 

innebär att man på något sätt måste kunna skicka data från gränssnittet till databasen. Att 

skicka data till databasen liknar sättet man hämtar data på. Som nämnt tidigare bygger 

databasen på en tre-nivås arkitektur där nivå två, servern, tar hand om själva hämtningen och 

sändningen av data till och från data basen. Detta görs genom att låta servern köra ett php-

script. Detta script bestämmer vilka parametrar som skall hämtas respektive skickas till och 

från databasen. Gränssnittet kör en hämta-förfrågan till servern, den skickar då vilken URL 

den vill skicka förfrågan till. I länken lägger man även till de parametrar man vill skicka med 
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till servern. PHP-scriptet extraherar därefter parametrarna från länken. I praktiken är det en 

URL-sträng som innehåller parametrarna. För säkerhets skull kodas parametrarna med base64 

kodning för att inte direkt visa vad som skickas i länken. Det finns egentligen ingen större 

hotbild då applikationen sällan är uppkopplad mot internet men eftersom PHP och Corona 

båda har tillgång till base64 och det endast krävs en extra rad kod används det ifall man 

senare kommer att skicka lösenord för att få tillgång till speciella databaser. PHP-scriptet 

utför därefter en SQL-uppdatering med de innehållande parametrarna.   

 

3.5 Grafiska komponenter 

Här beskrivs de olika grafiska komponenterna i programmet och hur jag gick till väga för att 

skapa dem och ge dem dess egenskaper. Man vill visa båtens aktuella hastighet, samt låta 

användaren ställa in en önskad hastighet. Man vill visa varje propellers rotationshastighet, 

rpm (revelations per second). Rpm-visaren ska visa den aktuella rotationshastigheten för varje 

propeller samt en önskad rotationshastighet. Denna rotationshastighet kommer från 

bränslebesparingssystemet, den ställs alltså inte in av användaren själv. Man vill visa varje 

motors aktuella bränsleförbrukning. Här visar man en stapel för varje motor som visar hur 

mycket bränsle varje motor konsumerar.  

 

3.5.1 Klockan 

 

För att skapa en klocka finns det en mängd olika sätt man kan gå till väga. Det finns ett par 

olika standarder för att hämta tid och en av dessa är Unix-time eller POSIX tid. Med POSIX 

tid visar man tiden som endaste ett heltal. Detta ansågs vara det bästa sättet för denna 

applikation då det enkelt kan sparas i databasen. För att sedan få heltalet till ett läsbart datum 

måste man konvertera det. Detta kan vara en omständig process då man måste ta hänsyn till 

tidszoner och sommartid bl.a. Som tur är har Corona SDK en funktion enligt Figur 3-5.  

os.date( "*t" ) 

 

Figur 3-5 En funktion som returnerar en tabell med datum. 

 

Denna funktion returnerar den aktuella tiden på plattformen applikationen körs på. 
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Funktionen returnerar tiden som en tabell där dag, månad, år, timme, minut o.s.v. sparas på 

respektive position. För att sedan hämta t.ex. tiden i timmar, minuter och sekunder kan man 

skriva enligt Figur 3-6 nedan. 

timmer = date.hour  

minut = date.min 

sekund = date.sec 

 

Figur 3-6 Extrahera värden ur os.date()-tabellen 

 

Tiden vill visas som tt:mm:ss d.v.s. om t.ex. om det är den femte sekunden blir svaret 5. 

Därför gjordes en koll så att om sekunden är mindre en tio läggs en nolla på före i utskriften 

på skärmen. Samma sak gäller minuter och timmar. Funktionen som hämtar tiden och 

uppdaterar det på skärmen körs sedan m.h.a. en inbyggd repetitions funktion, 

timer.performWithDelay(), som uppdaterar varje sekund. Här uppstod ett problem, ibland är 

inte repetitionsfunktionen synkroniserad med tiden så ett litet hopp kan ske. Den visar dock 

rätt tid och hoppet sker väldigt sällan. 

 

 

 

3.5.2 Hastighetsmätaren 

 

Figur 3-7 Hastighetsmätare 

Gränssnittet ska visa bl.a. propellrarnas rpm och båtens hastighet. Rpm-visaren ska visa 

aktuell rpm för varje propeller men ska även visa ett rpm-börvärde. Detta börvärde valdes att 

visas som en pil. En pil som roterar runt visaren, se Figur 3-7. För att få pilen att rotera runt 
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visaren gjordes pilen först som ett lager till hastighetsmätaren. D.v.s. ett lager är cirkeln, ett 

lager är visaren för aktuella värdet och ett lager för pilen som visar börvärdet. Varje lager 

sparades sedan som en bildfil för sig. För att sedan få pilen att rotera roterades den endast 

beroende på börvärdes mängd gånger en vinkel. Samma princip implementerades för 

hastighetsmätaren. Dock vill man i det fallet kunna ställa in hastigheten själv genom att trycka 

på pilen och med fingret minska eller öka hastigheten. Problemet här blir att man inte behöver 

trycka direkt på pilen utan man kan trycka på hela området som representerar bilden med 

pilen. Själva pilen är endast en bråkdel av hela bilden. För att få pilen att reagera endast när 

man vidrör den fick pilen göras om till en liten bild som endast bestod av pilen. 

Sedan fick en ny funktion skrivas som roterade pilen iförhållande till cirkelns radie och en 

vinkel. Vinkeln får man genom att beräkna fingrets kordinater samt cirkelns mittpunkt och 

radie och använda följande ekvation där pilens gamla position minus fingrets nya position i x- 

respektive y-led definieras som     respektive    .                                                                , med radien r. Den slutliga koordinaten blir då 

PosX,PosY.  

 

               (3-1) 

 

 

 

                    (3-2) 

 

 

                    (3-3) 

 

 

Man måste också sätta en gräns för det område man inte vill kunna rotera mellan, d.v.s. det 

område längst ner på cirkeln som inte representerar något värde. 

För att enklare hantera bilder är det en fördel om man grupperar bilderna i grupper. I Corona 

kan man nämligen skapa grupper genom att skriva ”group = createNewGroup()”. Sedan kan 

man lägga in objekt i gruppen genom att skriva ”group:insert(object)”. Sedan kan man bl.a. 

placera om gruppen med ”group.x = x-koordinat” samt ”group.y = y-koordinat”. Det finns en 
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mängd olika metoder för att manipulera grupper. Man kan också ta bort hela gruppen. Det är 

dock viktigt att man ser till att det inte finns något objekt som refererar till något av objekten i 

gruppen. Annars kan man råka ut för minnes läckor. (kolla upp). T.ex. om man skapar en bild 

som man sedan lägger i en tabell för att få en tabell med de bilder som visas på skärmen. För 

att sedan ta bort bilden på ett säkert sätt måste man dels ta bort själva objektet och dels ta se 

till att tabellen inte refererar till bilden.  

 

 

--Skapar en bild, visar den på skärmen och refererar till den 
--genom solarSystem[planet1]    

 planet = . ( ”file.png” ) local display newImage
solarSystem: ( planet ) insert
solarSystem[sun] = planet  

 

--För att korrekt ta bort den 

sun.parent: ()  removeSelf
solarSystem.sun =  nil 

 

 

Figur 3-8 Lua. Borttagning av objekt 

 

Hastighetsmätaren kombinerades med en mätare för fartygets totala bränsleförbrukning. 

Denna mätare är av samma typ som den för fartygets hastighet. Visaren för totala 

bränsleförbrukningen placerades i samma mätare som hastighetsmätaren i form av en kortare 

pil. Innanför skalan som visar de olika nivåerna av hastighet placerades en till skala för 

Gränssnittet låter användaren sätta detta önskade värde och skickar det till databasen, precis 

som för hastighetsmätaren. För att låta användaren sätta ett värde skapades en till pil som kan 

rotera runt bränsleförbrukningsskalan. Användaren kan trycka på denna pil och dra den till 

önskat värde och sedan trycka på en knapp som sätter börvärdet till det önskade och 

uppdaterar det i databasen. 

 

Både hastighetsmätarens och totala bränsleförbrukningsmätarens börvärden visas numeriskt i 

ett fält under visarna. De numeriska värdena ”fästs” ovanpå en rektangulär bakgrund. Båda 

börvärdena har också en knapp som används för att acceptera det nya värdet man har valt med 

hjälp av pilen. När man har valt önskat värde trycker man på motsvaranade knapp för att 

acceptera det och skicka det till databasen samt uppdatera det numeriska fältet. 
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Än så länge kan man i princip bara flytta pilen för önskad hastighet respektive önskad 

bränsleförbrukning så att de står på en viss position. Man vill självklart också att dessa 

positioner ska motsvara ett värde i knop respektive liter per nautisk mil. För att ”ge” pilarna 

ett värde utnyttjas vinkeln pilarna har, d.v.s. vinkeln relativt mätarens mittpunkt. Vinkeln 

bestäms genom formel  (3-1). 

I programmet kan   erhålla ett värde mellan -180° och 180°. Dessa grader ska göras om till 

ett värde mellan 0 och 30 för att representera hastigheten i knop. För att representera 

bränsleförbrukningen i liter per nautisk mil ska gradtalet pilen står på göras om till ett värde 

mellan 0 och 400. För att göra detta lättare gjordes   om så att det antog ett värde mellan 0° 

och 360°. Då kan man få ut hastigheten i knop från pilens position enligt följande formel. 

   (              )                      (3-4) 

 

 

 

Där      respektive      är gränsen mellan där pilen inte får röra sig. Sedan avrundades   

till ett tal med en decimal. 

För att göra om   till ett tal mellan 0 och 360 görs följande.   är vinkeln som antar ett värde 

mellan               . 
           (3-5) 

 

Man skulle kunna göra enligt (3-6). 

          (3-6) 

   

Men då förskjuts första kvadranten så att graden 0 hamnar där      grader är innan man 

skalar talet. Det känns mer ”naturligt” att låta 0 punkten vara på samma ställe som innan man 

skalar och låta       skalas till     . Med 0 punkten menas punkten på cirkeln där graden är 

0. Om man kollar på hastighetsmätaren ser man att punkten som representerar 0 knop inte 

ligger där vinkeln är   . För att ”förskjuta” noll punkten så att vinkeln är noll när hastigheten 

ska vara noll kan man göra på följande sätt.   är antalet grader man vill förskjuta,   är 

aktuella graden och   är resultatet man vill ha, d.v.s. det slutliga talet man ska göra om till 

knop eller liter per nautisk mil.                .  
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Figur 3-9 Enhetscirkel jämfört med hastighetsmätare 

Det man ser i figur Figur 3-9 ovan är det blåa sträcket och   som visar vinkeln man har innan 

man skalar den. Den gröna markeringen och   representerar det man vill ha, d.v.s. det man 

ska skala till så att vinkeln 0/360 hamnar på värdet noll. Den röda markeringen visar det 

område man inte får vara inom, d.v.s. där pilen inte kan vara och som genererar värdet 0 eller 

30 för hastighet samt 0 och 400 för bränsleförbrukning. Det ser kanske ut som man bara 

behöver subtrahera vinkeln med ett tal för att få ut rätt vinkel men man måste tänka på att det 

ska vara lätt att göra om vinkeln till ett värde som representerar hastighet och 

bränsleförbrukning. Därför är det viktigt att vinkeln är positiv hela tiden. 

När man trycker på knappen för att acceptera värdet pilen står på hämtas värdet och skickas 

med som parameter till en nätverkslyssnare som i sin tur skickar det till servern som utför ett 

sql-kommando som uppdaterar databasen. När man accepterar värdet med knappen 

uppdateras också fältet som visar börvärdet för hastighet respektive bränsleförbrukningen 

man just valt. Det finns en knapp för vardera börvärde, en för hastighet och en 

bränsleförbrukning, d.v.s. en för vardera pil.  

 

3.5.3 Varvtals visare 

Varvtalsvisaren valdes att representeras numeriskt p.g.a. platsbrist. Det ska på huvudsidan 

visas hastighet, varvtal, bränsleförbrukning för varje motor samt en graf med historiska 

värden. Varvtalsmätaren skapas från filen grupper.lua. Där den byggas upp av en liten 

bakgrund med text i. Den har en funktion för att uppdatera texten och sätta storlek och plats. 
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Funktionen som uppdaterar varvtalet körs i nätverkslyssnaren som hämtar data från 

databasen. Det hämtade data skickas som argument till funktionen som uppdaterar.   

 

3.5.4 Bränsleförbrukningsmätare 

Bränsleförbrukningsmätaren är en mätare som visar varje motors bränsleförbrukning i 

liter per timme. 

Till bränsleförbrukningsmätaren skapades en streckad bakgrund som visar olika nivåer av 

bränsleförbrukning. Sedan skapades en enkel rektangel, som representerade 

bränsleförbrukningen som en stapel, som sattes till storlek noll för att först inte synas. När 

man sedan ska uppdatera bränsleförbrukningen ändrar man i praktiken storleken på rektangeln 

så att den växer uppåt. Samtidigt måste man placera om rektangeln så den hamnar i linje med 

botten av bakgrunden. Detta för att en rektangel endast kan växa från mitten och utåt i båda 

riktningar. Man vill kunna bestämma antalet motorer som skall representeras av staplarna. 

Detta eftersom fartyg har olika antal motorer. Ett fartyg kan, t.ex. ha två motorer per propeller 

där varje par motor är kopplad till en växellåda. För att man ska kunna välja antal motorer 

som skall visas är det bra om programmet är dynamisk på så sätt att det skapas så många 

staplar som det finns motorer. Staplarna ska skalas och placeras beroende på hur många 

motorers som skall representeras. Detta löstes genom att beräkna bakgrundens dimensioner 

och använda dessa när man placerar staplarna. Se Figur 3-10 Beräkning av staplarnas position 

på bränslemätaren. Om i är den i:te mätaren som ska placeras på bakgrunden så är M den 

position mätaren ska placeras på. 
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Figur 3-10 Beräkning av staplarnas position på bränslemätaren 

 

 

 

Figur 3-11 Bränslestapel 

För att skapa en bränslemätare som visar varje motors förbrukning användes en rektangel 

som stapel. Denna rektangel skalades beroende på bränsleförbrukningen. Om man ska skala 

en bild måste man tänka på upplösningen på bilden. Upplösningen kommer att förändras när 

man skalar bilden vilket medför att den kan bli pixlig. Om man t.ex. lägger till en bild med 

20x100 pixlar och vill skala upp den till 20x200 kommer varje pixel att fördubblas och den 
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nya bilden ser annorlunda ut än den ursprungliga. Därför valdes det att göra rektangeln som 

ska skalas enfärgad, utan någon form av effekt som t.ex. blanka kanter. 

3.5.5 Pitch, Yaw, Roll 

 

Roll är fartygets rullning i sidled. D.v.s. hur mycket den lutar. Man kan tänka sig en vågrät 

linje parallell med båtens riktning och att fartyget roterar åt båda hållen runt denna linje. 

Rullning kan orsakas av en vind då man svänger tillbaka mot vinden för att håla fartyget i 

kurs. Pitch är rullning i längdled genom en axel tvärs över båtens tyngpunkt, även kallad 

nigning. Det kan uppstå på grund av vågor, likt en bergochdalbana. Yaw är vridningen i 

sidled längs en lodrät linje genom båtens tyngdpunkt. Den uppstår framförallt på grund av att 

man svänger med rodret. Vridning kan också uppstå på grund av att vinden slår in från sidan, 

speciellt om vinden slår in snett framifrån.  

Roll valdes att visas med en bild som ska föreställa ett fartyg bakifrån, med en pil mitt på 

fartyget som ska peka på det gradtal som representerar rullningen. Denna bild kan ta emot en 

parameter som bestämmer bildens rotation som då ska motsvara fartygets rullning. Denna 

parameter kommer ifrån databasens realtidsvärden. Vid uppdateringen av realtidsvärden i 

gränssnittet körs en funktion med gradtalet som parameter. Denna funktion uppdaterar bildens 

rotation med gradtalsvärdet som nytt värde för rotation. 

Både pitch och yaw visas på liknande sätt. Pitch representeras med en bild som ska föreställa 

ett fartyg från sidan. Längs fram på bilden finns en liten pil som ska peka på det gradtal som 

ska representera fartygets pitch (nigning). Yaw representeras av en bild som föreställer ett 

fartyg uppifrån. Längs fram finns en pil som pekar på det gradtal som representerar fartygets 

yaw (vridning). Längst bak på bilden som representerar yaw finns en liten bild som ska 

föreställa fartygets roder. Detta ska representera rodrets vinkel. Ett fartyg kan ha flera roder 

och bilden ska vissa snittet av rodrens vinklar om det finns flera. Bilden som ska representera 

vridning har en lite speciell lösning. Här vill man visa fartygets vridning samt rodrens vinkel. 

Bilden som föreställer fartyget kommer att vara statisk, d.v.s. den kommer inte att röra sig. 

Istället kommer gradtalen som visar fartygets vridning att röra på sig och förflytta sig längst 

med pilen. Det liknar lösningen för hur man får en pil i hastighetsmätaren (se Figur 3-7 

Hastighetsmätare) att röra sig runt hastighetsmätaren. Bilden som föreställer rodret kommer 

att röra sig som ett roder på ett fartyg och kommer att peka på det gradtal som representerar 

det riktiga fartygets roders vinkel. Alla tre bilder som representerar respektive funktion, 

rullning, nigning samt vridning, får varsin bakgrund. En blå bakgrund som bilden visar. Först 
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gjordes pilarna på alla bilder som representerar rullning, nigning samt vridning ganska tunna. 

Dock är det viktigt att pilarna blir tydliga så att man uppfyller kravet att gränssnittet ska vara 

tydligt och fylla sin funktion och göra det lättare för användaren. Därför gjordes de senare 

bredare.  

Bild på roll/pitch/yaw. 

 

Figur 3-12 Visare för rullning, nigning, vridning samt roder. 

I Figur 3-12 ovan kan man se resultatet av visarna för rullning, nigning, vridning samt 

roder. Dessa är placerade vertikalt med visaren för rullning överst därefter visaren för nigning 

och underst finns visaren för vridning och roder.  

 

3.5.6 Grafprototyp 

 

Det finns inget graf-bibliotek i Corona, varken från företaget som gjort Corona eller från 

tredje part. Efter som det är planerat att gränssnittet ska kunna visa historik och annat i 

grafform måste därför ett eget bibliotek skapas.  

Till en början gjordes några tester för att skapa en enkel bakgrund med ett rutnät. På denna 

bakgrund skulle man rita upp en graf från ett antal givna punkter. När detta funkade började 

arbetet med att skapa ett litet bibliotek. 

Med biblioteket ska man kunna 

 Initialisera en bakgrund med ett rutnät 

 Lägga till punkter 

 Dra sträck mellan punkterna 

 Välja färg på kurvorna 

 Ha flera individuella kurvor 
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Den första funktionen som biblioteket har är att initialisera en bakgrund med varierbar höjd 

och bredd. På denna bakgrund skapas ett rutnät av linjer horisontellt och vertikalt. Alla dessa 

objekt görs om till ett enda objekt genom att använda funktionen nedan. 

local copy1 = display.captureBounds(chart_bg.contentBounds) 

 

Figur 3-13 Göra ett objekt av det som visas inom det av gränsade området som skickas in 

som parameter. 

Funktionen i Figur 3-13 ”kopierar” den delen av skärmen som avgränsas av det man skickar 

som parameter. I detta fall chart_bg som är namnet på bakgrundsobjektet. 

Detta objekt läggs till i en grupp som nu endast innehåller en bakgrund med ett rutnät.  

Nästa funktion skapar en punkt. Det finns en funktion i Corona som skapar en linje. Dock 

måste den ges två punkter med olika värde som parameter. Man vill i bilioteket kunna lägga 

till en punkt i taget. Det betyder att den första punkten måste sparas undan. Den andra 

punkten som läggs till kurvan skapar den första linjen, mellan den första punkten och den 

nyss tillagda punkten. Sedan för resterande punkter används en metod till  linje-objektet som 

endast tar en punkt som parameter och kopplar den föregående punkten till den nya som 

skickades som parameter. Det dras då en linje mellan dessa två punkter. I fortsättningen när 

man lägger till en punkt till denna kurva behöver man bra anropa denna metod med den nya 

punkten.

linje:append(x, y) 

 

 

Figur 3-14 Lägger till en punkt med koordinaten (x,y) till linjen med namnet ”linje” och 

ritar upp ett streck. 

Varje kurva får ett index så att man när man vill kan bygga på kurvan. Detta index används 

också när man vill färga kurvan. Linje-objektet har också en funktion för att ändra färg. 

linje:setColor(r, g, b, alpha) 

 

Figur 3-15 Ändrar färg på linjen med namn ”linje”. Alpha är transparens. 

Metoden i Figur 3-15 ovan utnyttjas i biblioteket för att ändra färg. Bibliotekets funktion för 

att ändra färg tar emot en färg i formen RGB, d.v.s. ett heltal för röd, grön samt blå. 
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Funktionen tar också emot ett index som representerar grafen man vill färga. Funktionen 

söker upp rätt graf och sätter den till vald färg. 

Detta bibliotek inkluderades till gränssnittet som direkt kunde utnyttja det. Meningen med 

grafen är delvis att visa historiska värden. För att visa historiska värden måste de hämtas från 

databasen. Det valdes att först hämta fartygets hastighet genom vatten och fartygets 

bränsleförbrukning i liter per nautisk mil.  

För att göra detta skapades en tabell innehållande en tabell innehållande en tabell. Det låter 

kanske lite onödigt invecklat. Om man jämför med t.ex. programspråket C kan det jämföras 

med att ha en vektor där varje plats skulle peka på en vektor vars platser pekar på en vektor 

eller struct. Det behövs en tabell som innehåller varje hämtat grafelement, t.ex. fartygets 

hastighet. Varje sådant grafelement måste i sin tur vara en tabell som innehåller alla värden, 

motsvarande varje rad i databastabellen som inhämtats från databasen. Varje rad i 

databastabellen innehåller ett antal kolumner, d.v.s. flera värden för varje rad. Detta betyder 

att man behöver en tredje tabell som innehåller dessa värden. Se Figur 3-16 för en grafisk 

beskrivning. 

Datat hämtas från databasen genom en nätverkslyssnare. Denna lyssnare tar ett id som 

parameter. Detta är id för det värde man vill hämta. Sparningen av värdet sker även det i 

nätverkslyssnaren. Varje inhämtad rad innehåller åtta data men endast tre av dessa valdes att 

sparas undan nämligen datumet (en tidsstämpel), värdet samt namnet. Varje nytt id som 

hämtas får en egen rad i tabellen som innehåller grafelementen. T.ex. om det första id:t som 

hämtas är Hastighet (som på bilden nedan) får denna plats 1. Precis som för uppdateringen av 

realtidsvärden i sektion 3.4 kommer det inhämtade datat som ett json objekt som ”packas 

upp” och sparas i en tabell som då innehåller alla inhämtade rader från 

databastabellen/tabellerna. Dessa rader gås igenom rad för rad. Varje rad innehåller, som sagt, 

åtta värden. Tre av dessa sparas i en tillfällig tabell. När alla rader är behandlade innehåller 

den tillfälliga tabellen nu all data. Denna tabell kan jämföras med den mittersta rektangeln i 

Figur 3-16 nedan. Denna tabell sparas sedan i den tillägnade platsen i den tabell som slutligen 

ska innehålla alla grafers data.  
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Figur 3-16 Tabell i tabell i tabell. 

För att rita upp en kurva i grafen med de tillgängliga värdena från den nyligen skapade 

tabellen initialiseras först grafen m.h.a. grafbiblioteket. Som nämnt tidigare körs 

nätverkslyssnaren parallellt i programmet. För att kunna skapa en graf med det inhämtade 

datat måste det försäkras om att data har hunnit hämtats. Genom att använda en inbyggd 

funktion, se bild1, som låter programmeraren upprepa en funktion med ett visst intervall kan 

man ”vänta” på att det finns data att jobba med. När grafen har ritats upp avbryts 

upprepningen. 

    function testaGraf(graphnr, r,g,b) 
       return function(event) 
            if(get_line_coord(graphnr) ~= nil) then 
                tab = get_line_coordinates(graphnr) 
                for i = 1, #tab,1 do 
                    ypos = tonumber(tab[i].value) 
                    chart_1:addDot(i, ypos, graphnr); 
                end 
                chart_1:set_line_color(r,g,b,graphnr) 
                timer.cancel( event.source ) 
            end 
        end 
    end 
     
 
timer.performWithDelay(500, testaGraf(1, 0,200,0),0) -–Kör testaGraf() två 
--gånger per sekund tills upprepningen blir avbruten 

 

Figur 3-17 
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3.6 Struktur 

Till en början skrevs hela programmet i en fil. För att göra koden mer överskådlig behövdes 

ett sätt att kunna dela upp programmet i flera filer.  

Ett annat problem var med bilderna som skulle visas. Man vill t.ex. ha fyra mätare för 

motorernas varvtal. Detta betyder att man behöver skapa fyra grupper med likadana objekt. 

Detta medförde en ganska repetitiv kod. För att göra detta bättre valdes att flytta dessa 

grupper till en annan fil och skapa dem i funktioner. Då räcker det med en funktion som kan 

skapa flera objekt. Genom att skapa en ny fil och inkludera den i huvudfilen kan man i 

huvudfilen anropa dessa funktioner för att skapa objekt. Lua är inte direkt ett objektorienterat 

språk men man kan skapa funktioner för att efterlikna klasser. Genom att i en funktion skapa 

en tabell och önskat antal variabler kan man i tabellen lägga in andra, globala, funktioner som 

manipulerar dessa variabler. Sedan returnerar man tabellen i funktionen. (Se  Figur 3-18 Lua-

kod). 

--Filnamn: tester.lua 
 
function test() 
    local tabell = {} 
    local förnamn 
    local ålder 
     
    function tabell:ändra_förnamn(t) 
        förnamn = t 
    end 
    function tabell:ändra_ålder(t) 
        ålder = t 
    end 
     
    return tabell 
end 

 

 Figur 3-18 Lua-kod 
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Sedan kan man skapa ett objekt med denna funktion, se bild nedan. 

 

local grupper = require("tester") -- inkluderar filen grupper.lua 

local t = tester.test(); 
t:ändra_namn("Mr. Peter"); 

 

 

Figur 3-19 Skapa ett objekt med en funktion. 

 

3.7 Koppling mellan bilder och networklistener 

Till en början var det tänkte att networklistenern skulle lägga alla värden i en ny lokal tabell. 

Problemet med detta var att detta behövdes göras flera gånger per sekund. Att spara värdena i 

en lokal tabell för att sedan ställa SQL-frågor till den nya tabellen tog för mycket resurser på 

datorn och det ledde till att uppdateringen av visarna blev dålig på så sätt att det laggade. Med 

att det laggade menas att övergången från en visarposition till en annan inte var mjuk utan det 

hackade fram. Anledningen till att det önskades lägga värdena i en lokal tabell var att man 

enkelt skulle kunna hämta värden vart som helst i programmet utan en bestämd ordning.  

På grund av programmet blev långsamt valdes det att lägga värdena direkt i en lua-tabell. Det 

betydde att man inte skulle behöva spara något på fil utan man kunde direkt använda värdena 

i lua-tabellen. I networklistenern sparades all inhämtad data i en lua-tabell. Dessa data 

användes sedan utanför networklistenern. Här uppstod ett problem. När värdena skulle 

användas i mätarna upptäcktes det att värdena i lua-tabellen inte existerade. Anledningen till 

detta var att programmet fortsätter exekvera parallellt med networklistener. Vilket betyder att 

värdena inte hade hunnit läggas in i tabellen för ens tabellen användes. 
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Figur 3-20 Nätverkslyssnaren exekveras parallellt 

Det är alltså viktigt att all uppdatering som ska ske direkt måste ske i networklistenern. Efter 

att detta problem upptäcktes blev det slutliga resultatet att använda all inhämtad data direkt i 

networklistenern. För att undvika att man måste lägga alla värden i databasen i en viss 

ordning kollar man först vilket värde man precis har hämtat ur databasen och uppdaterar 

gränssnittet beroende på vilket värde det var. När man kör nätverkslyssnaren hämtas hela 

tabellen och man går igenom tabellen värde för värde. Är man på ett värde som t.ex. har 

namnet ”Ship Speed” uppdaterar man visaren för fartygets hastighet. 
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while (navValue ~=nil) do 
 
        if     navValue[7] == "Eng Spd" then 
speed_meter:updateSpeed(navValue[3]) print("----------------"..navValue[3]) 
        elseif navValue[7] == "Spd Set" then prevVal.SetSpd = 
rockRect2(navValue[3],mygaugeArrow,prevVal.SetSpd) 
        elseif navValue[7] == "Ship Consume" then 
speed_meter:updateFlow(navValue[3])    
 . 

 . 

 

Figur 3-21 Uppdatering av värden 

Som man kan se i Figur 3-21 ovan uppdaterars gränssnittet beroende på vad som hämtas, 

så länge som det finns något kvar i tabellen att hämta.  
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4 Resultat och utvärdering 

I föregående kapitel beskrevs utvecklingen av projektet. I detta kapitel ges en utverdering av 

projektet.  

4.1 Resultat 

Detta projekt har till största delen handlat om att utveckla ett grafiskt användargränssnitt för 

en surfplatta. Följande lista nämndes i sektion 2.4.2 

 

 

4.2 Gränssnittet 

Detta användargränssnitt skulle låta användaren interagera med ett fartygs 

framdrivningssystem. Stor vikt har lagts på att göra användargränssnittet enkelt och 

användarvänligt. Fördelarna med tryckkänsliga skärmar har utnytjats på ett så bra sätt som 

möjligt. I fallet med hastighetsmätaren kunde man t.ex. ha låtit användaren skriva in ett 

numeriskt värde på ett grafiskt tangentbord men här läts användaren istället flytta en pil direkt 

till det önskade börvärdet på hastighetsmätaren. Det är lättare och det går fortare att flytta en 

pil till önskat värde än att ta fram ett grafiskt tangentbord och skriva in värdet där. Man spar 

också tid. En likadan lösning gjordes för att ställa in önskad bränsleförbrukning. 

Inställning av hastighet och bränsleförbrukning gavs också en knapp för att acceptera värdet 

man ställt in. Detta för att endast skicka inställningen till databasen när man är säker på att 

man ställt in rätt värde. 
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Figur 4-1 Det grafiska gränssnittet 

 

 

Mätaren som visar varje motors bränsleförbrukning ska ställa in sig på antalet motorer som är 

påslagna. För tillfället är detta inställt direkt i prototypprogrammets kod. Den ska också få en 

ny bakgrund som bestämdes efter den nuvarande implementationen. Det räcker inte med att 

bara byta bakgrund, man måste också ändra beräkningen för positioner då den är baserad på 

den nuvarande bakgrundens pixelförhållanden. 

 

Fartygets rullning visas, som nämnt i föregående kapitel, som ett fartyg bakifrån. Data hämtas 

från databasen om fartygets aktuella rullning. Tanken är att man senare ska kunna interagera 

med denna visare så som att förstora den och flytta på den till önskad position. 

Samma gäller för fartygets nigning och vridning. 

 

Den nuvarande grafen för historiska värden visar båtens bränsleförbrukning och hastighet vid 

ett visst tidsintervall med en varsin kurva. De visas i samma graf med samma tidsintervall där 
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y-axeln är tidsintervallet och x-axeln visar både knop och liter per nautisk mil. Data hämtas 

från den historiska databasen och sex hundra värden vardera för bränsleförbrukningen och 

hastigheten hämtas.  

4.2.1 Append 

Om inte append() funktionen hade använts för att rita sträcken mellan punkterna hade grafen 

gjorts om till ett objekt för att inte programmet ska innehålla flera hundra tusen objekt då det 

finns många punkter att rita. Fördelen med att använda append() för att ge ett objekt är att 

detta objekt enkelt kan ges handlingar. Det är i framtiden meningen att man ska kunna 

interagera med grafen bl.a. genom att trycka på en kurva, den ska då markeras och man får 

upp alternativ för att utnyttja kurvan. 

 

4.2.2 Hämtning till grafen 

När data hämtades för att visas i en graf sparades endast tre av åtta värden. Detta var endast 

en uppskattning på vad som skulle kunna behövas för tillfället. Varje rad i databastabellen har 

bl.a. även en kolumn för kvalité. Denna kolumn säger i princip hur träffsäker värdet i raden 

är. Kvalitétsstämpeln skulle även den kunna komma till nytta i gränssnittet. 

Det som sparades var tidsstämpeln och ”värdet” (value) samt namn. Namnet sparades från 

början för att se att rätt rad i tabellen hämtats.  

 

4.3 Erfarenheter 

Under projektets gång har jag fått lära mig ett helt nytt scriptspråk, Lua. Det är detta språk 

som utvecklings värktyget Corona använder sig av. Jag har också stött på lite grafiskt 

tänkande t.ex. att få en komponent att rotera runt en annan. En intressant sak är att en 

mekanikkurs jag läst har kommit till nytta då en rotationsfunktion skulle skapas. 

 

Jag hade inte några tidigare erfarenheten inom grafiska gränssnitt. Dock under den senare 

delen av projektet började jag en kurs inom grafiska gränssnitt. Där pratades mycket om en 

Model-View-Controller designmönstret. Detta är ett sätt där man delar upp programmet, i 

grunden, tre delar. Den ena delen kallas modellen (model) och finns i grova drag logiken i 

programmet, t.ex. funktioner för att kolla vilken spelare som står på tur och någon vunnit i ett 

luffarschack. Nästa del är vyn (view). I vyn finns det man ser och här sker uppdateringen av 
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det man ser. Styrenheten (controller) lyssnar efter användarens interaktion och händelser och 

framkallar ändringar hos modellen och vyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kunde ha vart bra att utnyttja detta designmönster under projektet gångs, tyvärr så kom 

det lite för sent. Dock gjordes en undersökning för att använda MVC modellen i projektet i 

framtiden. Corona SDK som projektet har utvecklats i stöder inte detta system naturligt men 

det skulle gå att efterlikna det något. 

Lua var ett helt nytt språk för mig. Hade gränssnittet skrivit i ett känt språk kunde det ha gått 

fortare, åtminstone i början. I längden är det meningen att det ska vara en fördel att göra 

gränssnittet m.h.a. Corona SDK. 

4.4 Problem 

Eftersom gränssnittet ska kommunisera med en databas lokalt på båten kändes en trenivås 

arkitektur lite onödig. Det skulle kanske vara bättre att koppla upp sig direkt mot databasen. 

Ett försök gjordes att använda ett C-API som är till för att skapa C-program som kan koppla 

upp sig direkt mot mariaDB. Det går nämligen i Lua att anropa C-funktioner. Dock gjordes 

ingen större framgång och slutligen upptäcktes det att detta API var nytt och innehöll buggar. 

Det bestämdes därför att en tre-nivås arkitektur skulle användas med php-script som 

mellanhand. 

 

Vid hämtning från extern databas sparades resultatet först i en tabell på gränssnittets 

plattform, i en ny fil. Detta innebar i sin tur att filen behövde läsas och att en SQL fråga 

behövdes ställas för att hämta den data man vill använda i gränssnittet t.ex. för att uppdatera 

hastighet. Detta krävde allt för mycket av plattformen (i detta fall datorn som programmet 

testades i), vilket kan låta uppenbart när man hör det. För att göra uppdateringen av 

Vy 

Styrenhet 

Modell 

Figur 4-2 
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gränssnittets realtids värden valdes därför att allt som skulle uppdateras i realtid uppdaterades 

direkt utan att först spara det i en intern databas. Den nyligen inhämtade datat ersatte från 

början den gamla filen så den interna databastabellen endast innehöll nya värden. I slutändan 

uppdaterades alltså gränssnittet direkt och ingen data sparades. Anledningen till den första 

varianten var att gränssnittet skulle kunna hämta vilken rad i den interna databasen som helst 

utan någon speciell sortering av data skulle krävas för att kunna använda data när och vart 

man vill i gränssnittet.  För att uppnå att den inhämtade datat inte krävde någon speciell 

ordning hämtades hela resultatet från SQL-frågan och för varje rad gjordes en koll vilket 

värde det var och det värdet användes i sin tur på rätt komponent i gränssnittet. 

 

4.5 Sammanfattning 

Resultatet av projektet är ett enkelt gränssnitt som presenterar prototyper av vad gränssnittet 

ska innehålla. En hastighets- och bränsleförbrukningsmätare som är interagerbar där man kan 

ställa in önskad hastighet och bränsleförbrukning. Det finns visare för fartygets rullning, 

nigning samt vridning. Det finns visare som visar varje motors bränsleförbrukning samt 

varvtal. Till sist finns det en grad som hämtar de senaste 600 värdena från fartyget 

bränsleförbrukning och hastighet och visar dessa i en graf. Alla dess komponenter 

kommuniserar med en databas dit det hämtas respektive skickas data för de olika 

komponenterna. 
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5 Sammanfattning och Slutsats 

I följande kappitel ges en sammanfattning och slutsats av hela projektet. Vad som finns kvar 

att göra och vad som har gjorts och dess resultat beskrivs. 

5.1 Uppfyllda krav 

Gränssnittet har fått en visare som visar hastighet och fartygets totala bränsleförbrukning. 

Dessa två visare har också fått en funktion för att låta användaren ställa in börvärden för 

hastighet respektive bränsleförbrukning. Fartyg har visare som visar hastighet och tanken med 

att visa dem även i gränssnittet är dels att detta gränssnitt ska vara ett mobilt verktyg för 

besättningen. Sedan ska man som sagt kunna ställa in börvärden och dessa kommer från 

systemet som ska optimera framdrivningen. Därför kan det vara bra att man ser det man ska 

ändra på. Tillsammans med detta visas förbrukningen per motor. 

Gränssnittet visar också rullning, nigning och vridning. Detta var också en del av 

kravspecifikationen. Detta är tre faktorer som spelar in på fartygets totala bränsleförbrukning 

och är också bra att ha med på bild. 

Grafen som visar historik är en av huvudfunktionerna. Grafen kommer man att kunna 

använda för att se hur man åkt och hur det har sett ut vid de olika tidpunkterna. Detta i sin tur 

kan leda till att man förbättrar sin färd. 

 

Tyvärr hanns inte alla punkter med i projektet. Vissa punkter visade sig vara för stora för att 

klaras av i ett projekt som samanlagt varar en halv termin där halva tiden går åt till att skriva 

rapport.  

 

Grafen skrevs från grunden och det finns en hel del funktioner som önskas läggas till. Att 

skriva ett bra grafbibliotek kräver mycket mer tid än vad som finns tillgänglig för detta 

projekt och det önskas utvecklas senare. Än så länge kan man skapa en grafbakgrund och 

lägga till så många kurvor man önskar samt färglägga dem. 

 

1) Det ska gå att se varje motors bränsleförbrukning i realtid.  

2) Se motorernas rotationshastighet.  

3) Propellrarnas pitch. 

4) Hastigheten på båten. 
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5) Det ska gå att sätta önskad hastighet 

6) Se en graf med förhållandet mellan motorernas RPM och propellrarnas pitch. 

7) Det ska gå att välja ut en delsträcka, tillskriva simulerade värden på sträckan och få ut 

en planerad förbrukning för den sträckan.2 

8) Max bränsleförbrukning i liter/nautisk mil eller ton/timme. 

9) Vilken optimeringsmod som skall användas. T.ex. Kombinator, fast varvtal, reglera 

pitch. 

10) Roderkompensering med propeller på/av. 

11) Val av ruttalternativ för att t.ex. bestämma fartygets hastighet för de olika 

delsträckorna. 

12) Ska hänsyn tas till is på vattnet. 

Punkt 3) i listan ovan hanns inte med. Det är egentligen inte så svårt att implementera då 

datat som behövs finns i databasen och ska visas i procent. Dock prioriterades inte detta. 

Punkt 7) hanns inte med. Detta visades vara ett för stort projekt för att hinna bli klart innan 

dead line för examensarbetet. Även punkt 11) visade sig vara för stort för att hinnas med. 

5.2 Kvarstående problem 

För närvarande följer applikationen inte något ”officiellt” designmönster. Det är strukturerat 

så att logiken finns i en fil och det man ser, vyn, i en annan. Mer utveckling på den planen är 

något att arbeta med i framtiden.  

5.3 Framtida utveckling 

I hastighetsmätaren är det meningen att man ska kunna ”trimma” värdet på pilen. När man 

fl yttar pilen för hastighet och bränsleförbrukning kanske man hamnar på ett värde med en 

decimal då man vill ha ett heltal. Innan man accepterar värdet ska man då kunna trycka på en 

plus eller minus knapp för att ändra värdet med en decimal per knapptryck. 

 

Med grafen finns det en hel del att göra om man vill. Grafen ska automatiskt skriva 

rubriker för x- och y-axeln beroende vad som hämtas från databasen. Det ska gå att hämta 

flera värden än 600, t.ex. alla värden för hastighet de senaste två dagarna. Då kommer kurvan 

                                                 
2 Med värden menas bl.a. sträckans kordinater, hastighet, förmodad väderlek (från SMHI e.d.).  
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bli större än vad som får plats på skärmen. Det är då lämpligt att låta användaren dra med 

fingret på skärmen för att förflytta sig i x-led och på så sätt undersöka hela kurvan. 

 

I framtiden skulle det också vara bra att försöka styra upp applikationen så att den följer ett 

bra designmönster, t.ex. MVC-designmönstret.   
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A main.lua 

 
-- 
-- Project: HMITest 
-- Description:  
-- 
-- Version: 1.0 
-- Managed with http://CoronaProjectManager.com 
-- 
-- Copyright 2013 . All Rights Reserved. 
--  
 
-- Visar sann hastighet och bränsleförbrukning samt önskad hastighet och 
bränsleförbrukning 
--local driv1 = require ( "HMIDriver" ) 
local json = require("json") 
local grupper = require("grupper") -- inkluderar filen grupper.lua 
local charts = require("charts") 
local mime = require("mime") 
 
local line_coord = { } 
 
--set_Speed = 40 
--set_Consum = 60 
 
local function insert_line_coord(cord, pos) 
    line_coord[pos] = cord 
end 
 
local function get_line_coord(pos) 
    --[[ 
        for i=1, line_coord.length, 1 do 
            if(line_coord[i] == cord then return line_coord[i])   -- cord 
som parameter ist för pos. 
        end 
     
    --]] 
    if(line_coord[pos] == nil) then 
    return nil 
    else 
    return line_coord[pos] 
    end 
end 
 
-------------------GRUPPER------------------ 
--------------------VISARE------------------ 
     
    local background = display.newRect( 0, 0, display.contentWidth, 
display.contentHeight )   
    background:setFillColor( 0, 0, 40 ) 
 
    local speed_meter = 
grupper.createSpeedmetre(6*(display.contentWidth/29),6*(display.contentHeig
ht/21)) 
        speed_meter:setSpdListener(); 
        speed_meter:updateSpeed(20); 
        speed_meter:updateFlow(200) 
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    local fuel_meter = 
grupper.createEngFuelConsum2(12*(display.contentWidth/29), 
2*(display.contentHeight/21), 2) 
     
    local rpm_meter = 
grupper.createRPMmetre2((fuel_meter:get_group().x)+50, 350) 
        rpm_meter:set_scale(0.6, 0.6) 
    local rpm_meter2 = 
grupper.createRPMmetre2((rpm_meter:get_group().x)+75, 350) 
        rpm_meter2:set_scale(0.6, 0.6) 
        print("------------------------------------------------------------
------"..rpm_meter:get_group().x)         
         
    local vinklar = grupper.create_vinklar(display.contentWidth-200, 100) 
        vinklar:roder_vinkel(20) 
        vinklar:vind_vinkel(-10) 
     
    --local max_speed_consum = 
grupper.create_max_speed_and_consum(speed_meter:get_group().x - 
speed_meter.get_group().contentWidth/5 , speed_meter:get_group().y + 
speed_meter:get_group().width/5); 
        --max_speed_consum:scale_all(0.7, 0.7) 
         
    --local on_off_knappar = grupper.create_some_options(200,200) 
     
    fuel = 0 
    local function testFuel() 
        fuel = fuel + 1 
        fuel_meter:setFuel(fuel,1) 
    end 
     
    rpm = 0 
    local function testRpm() 
        rpm = rpm + 0.1 
        rpm_meter:uppdate_rpm(rpm) 
    end 
     
     
     
    timer.performWithDelay ( 10, testRpm, 1000 ) 
    timer.performWithDelay ( 200, testFuel, 100 ) 
 
     
    -------------SLUT VISARE-------------- 
 
----------------SLUT GRUPER---------------- 
 
------------Hastighetsmätare lyssnare------ 
 
 
 
 
print("Höjd:" .. display.contentHeight .. "Bredd" .. display.contentWidth ) 
-- Höjd = 600, bredd = 1024 
 
 
 
--------------------------------------------------KLOCKA-------------------
------------------------------------ 
 
local date = os.date( "*t" ) 
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timmer = date.hour  
minut = date.min 
sekund = date.sec 
 
local datum = "00:00:00" 
--print( date.hour, date.min, date.sec ) 
 
local klockan = display.newText(datum, 800, 20, nil, 50) 
klockan:setTextColor ( 255, 255, 249 ) 
 
uppdateTime = function() 
    date = os.date( "*t" ) 
    local timme, minut, sekund = 0, 0, 0 
        if(date.hour < 10) then timme = "0"..date.hour else timme = 
date.hour  
        end 
        if(date.min < 10) then minut = "0"..date.min else minut = date.min 
        end 
        if(date.sec < 10) then sekund = "0"..date.sec else sekund = 
date.sec 
        end          
    datum = timme..":"..minut..":"..sekund  
    klockan.text = datum 
--print("Time uppdated") 
end 
 
 
---------------------------------------------------------SLUT KLOCKA ------
---------------------------------------------- 
 
 
afterTimer = function() 
    randomInt = 20 + math.random(30) + 0.0 
    trueConsInt = randomInt * 1.5 
    trueSpeed.text = string.format("%i", randomInt) 
    trueConsum.text =  string.format("%i", trueConsInt) 
    print("" .. randomInt .."") 
print("Timer is done!") 
end 
 
 
--string.format("%.1f",number1) 
 
timer.performWithDelay(500, afterTimer, 0) 
 
 
------------------------------------------KNAPPAR--------------------------
--------- 
 
val3 = 0 
prevVal = {} ---Lägg till en variabel i tabellen för varje item som 
använder rockRect2 
local function rockRect3 (val,item,prev) 
    val1 =val 
    print(val1) 
    if(val1 ~= prev) then 
        tmp1 = 300/40 
        rot = tmp1 * val1 
        transition.to( item, { rotation = rot, time=100 } ) 
        val3 = val1 
    end 
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    return val1 
end 
 
local widget = require "widget" 
 
 
---------------------------SLUT KNAPPAR -----------------------------------
------ 
 
 
---------------------------KARTA-------------------------------------------
------ 
 
---placera ram till karta här--- 
print("-----------------------------------kartan---------------------------
--------------") 
enKarta = native.newMapView( 400, 400, 100, 120 ) 
--enKarta:setCenter(lat, long) 
--enKarta.mapType = "normal" 
 
 
--------------------------SLUT KARTA---------------------------------------
------- 
 
--hej = uppdateValue("Eng Spd") 
 
 
---------------------HÄMTA FRÅN DATABAS------------------------------------ 
 
local function updSpeed() --skräp 
    uppdateNavalTable() 
    trueSpeed.text = uppdateValue("Eng Spd") 
     
end 
     
 
 
-------------Functioner för gruppper------------- 
 
prevVal = {} ---Lägg till en variabel i tabellen för varje item som 
använder rockRect2 
local function rockRect2 (val,item,prev) 
    val1 =val 
    print(val1) 
    if(val1 ~= prev) then 
        tmp1 = 300/40 
        rot = tmp1 * val1 
        transition.to( item, { rotation = rot, time=100 } ) 
        val3 = val1 
    end 
    return val1 
end 
 
--timer.performWithDelay(200, rockRect, 0)   -- repeat forever 
 
-------------SLUT functioner för grupper---------- 
 
---------------SLIDER-------------- 
 
-- Callback listener for slider widget: 
 --[[   local sliderListener = function( event ) 
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        local sliderObj = event.target 
        print( "New value is: " .. sliderObj.value ) 
        local xs = sliderObj.value/(100/30) 
        --speed_meter:updateSpeed(xs); 
    end 
  
    -- Create the slider widget 
    local mySlider = widget.newSlider{ 
        value = 0, 
        width=240, 
        callback=sliderListener 
    } 
  
    -- Center the slider widget on the screen: 
    mySlider.x = display.contentWidth * 0.85 
    mySlider.y = display.contentHeight * 0.11 
  
    -- adjust the slider width: 
    mySlider.width = 200 
  
    -- set the value manually: 
    mySlider.value = 100 
 --]] 
 
 
--------------SLUT SLIDER--------- 
 
 
 
 
--------------------------Networklistener----------------------- 
local function his_networkListener( tablePos ) 
        return function( event ) 
        print("in_networklistener his") 
        if( event.isError ) then 
            print("Network error!") 
         
         
        else 
            myNewData = event.response 
            print("From server comes a big table") 
            decodedData = (json.decode(myNewData)) 
         
            local counter = 1 
            local index = "livedata"..counter 
            local navValue = decodedData[index] 
            print("navValue") 
            local tabell = {} 
            local j = 1 
            while(navValue ~= nil) do 
                --print("In navValue while loop: "..navValue[8]) Skulle 
kunna lägga till någon säkerhets check här. 
                 
                    tabell[j] = {datum = navValue[1], value = navValue[5], 
name = navValue[8]} 
                    --print("date is: "..navValue[1].."value is: 
"..navValue[5].. "name is: "..navValue[8]) 
                    --insert_line_coord() 
                    j = j + 1            
                 
                counter=counter+1 
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                index = "livedata"..counter 
                    navValue = decodedData[index]  
                --navValue[1] = date 
                --navValue[5] = value 
                --navValue[8] = name 
            end 
            print(j) 
            insert_line_coord(tabell, tablePos) 
        end 
    end 
end 
 
print("Running networkrequest.") 
local run_his_Networklistener = function(id, tablePos)   
    local sql_id = id 
    local URL = "http://127.0.0.1/tier2getAll.php?id="..mime.b64(sql_id) 
    network.request( URL , "GET", his_networkListener(tablePos) ) 
end 
--network.request( "http://127.0.0.1/tier2getAll.php", "GET", 
his_networkListener ) 
run_his_Networklistener(230,1) 
run_his_Networklistener(236,2) 
 
local function networkListener( event ) 
    if ( event.isError ) then 
            print("Network error!") 
    else 
            print("Shouldn't be here if the server is not 
running!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!") 
            myNewData = event.response 
            print("From server: "..myNewData) 
            decodedData = (json.decode(myNewData)) 
    --SaveData2(navTable) 
    --  local i = 1 
    local counter = 1 
    local index = "livedata"..counter 
    local navValue = decodedData[index] 
    print(navValue) 
     
    prevVal.EngSpd = 0 
    prevVal.SetSpd = 0 
    prevVal.ShipSpd = 0 
    while (navValue ~=nil) do 
 
        if     navValue[7] == "Eng Spd" then 
speed_meter:updateSpeed(navValue[3]) print("----------------"..navValue[3]) 
        elseif navValue[7] == "Spd Set" then prevVal.SetSpd = 
rockRect2(navValue[3],mygaugeArrow,prevVal.SetSpd) 
        elseif navValue[7] == "Ship Consume" then 
speed_meter:updateFlow(navValue[3]) 
        --elseif navValue[7] == "" then          
        --elseif navValue[3] == "Ship Speed" then trueSpeed.text = 
navValue[4]; prevVal.ShipSpd = 
rockRect2(navValue[4],gauge01Point,prevVal.ShipSpd) 
        else print("blah") 
        end 
         
        counter=counter+1 
            index = "livedata"..counter 
                navValue = decodedData[index]            
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    end  
     
    end 
    print("Set done 1 to true") 
    done1 = true 
end 
 
local runNetworklistener = function()    
    network.request( "http://127.0.0.1/firstMidle2.php", "GET", 
networkListener ) 
end 
 
 
 
 
    local function loginCallback(event) 
        if ( event.isError ) then 
            print( "Network error!") 
        else 
            print ( "RESPONSE: " .. event.response ) 
            local data = json.decode(event.response) 
            -- do with data what you want... 
             
         end 
        return true 
    end 
 
bajs = 0; 
local function uppdate_table(val, sql_namn) 
    send = val; 
 
local sql_value = send 
local sql_key1 = 1 
local sql_key2 = 0 
local sql_name = sql_namn 
print(sql_name) 
 
local URL = "http://127.0.0.1/sendMidle.php?value=" .. 
      mime.b64(sql_value) .. "&key1=" .. mime.b64(sql_key1) .. "&key2=" .. 
mime.b64(sql_key2) .. "&name=" ..mime.b64(sql_name) 
network.request( URL, "GET", loginCallback )  
 
end 
 
---------------------------Touch event för sändning av börhastighet och 
bräsnleförbrukning------------------------- 
function touch_lystnare_set_speed(valueId) 
    return function(event) 
        local t = event.target; 
        local phase = event.phase; 
         
        if(phase == "began") then 
            print("Someone is touching the button!"); 
            display.getCurrentStage():setFocus( t )      
            t.alpha = 0.5; 
         
         
        elseif(phase == "ended") then 
            print("That someone stoped touching the button!"); 
            t.alpha = 1;         
            display.getCurrentStage():setFocus( nil ) 
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            --print("A value is" ..get_set_speed_value() ) 
             
            if(valueId == 1) then 
                uppdate_table(speed_meter:get_set_speed_value(), "Spd Set") 
            end 
             
            if(valueId == 2) then 
                uppdate_table(speed_meter:get_set_consum_value(), "Fuel 
Set") 
            end 
             
        end 
         
    end 
end 
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
        speed_meter:set_touch_listener_speed(touch_lystnare_set_speed(1)) 
        speed_meter:set_touch_listener_consum(touch_lystnare_set_speed(2)) 
    --timer.performWithDelay ( 50, uppdate_table ,290 ) 
    --timer.performWithDelay(2000, runNetworklistener, 0)  
    timer.performWithDelay(1000, uppdateTime, 0) 
    hej = get_line_coord(1) 
     
    chart_1 = charts.init_chart(600, 300, 20,450); 
    chart_1:add_grid(); 
     
    function testaGraf(graphnr, r,g,b) -- graphnr bör vara samma som 
tabellposition. Kopplad till tabell med värden från his_networkListener. 
        return function(event) 
            if(get_line_coord(graphnr) ~= nil) then 
                tab = get_line_coord(graphnr) 
                print("1 "..tab[1].datum) 
                print("2 "..tab[2].datum) 
                print("3 "..tab[3].datum) 
                for i = 1, #tab,1 do 
                    --xpos = os.date("#c", tab[i].datum) 
                    ypos = tonumber(tab[i].value) 
                    chart_1:addDot(i, ypos, graphnr); 
                end 
                chart_1:set_line_color(r,g,b,graphnr) 
                timer.cancel( event.source ) 
            end 
        end 
    end 
     
 
timer.performWithDelay(500, testaGraf(1, 0,200,0),0) 
timer.performWithDelay(500, testaGraf(2, 200,0,0),0) 

 

 

B grupper.lua 
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-- 
-- Project: testHMI 
-- Description:  
-----[] {} 
-- Version: 1.0 
-- Managed with http://CoronaProjectManager.com 
-- 
-- Copyright 2013 . All Rights Reserved. 
--  
module(...,package.seeall); 
print("Funktionmodul laddad!") 
 
----- Variabler som alla funktioner ska ha tillgång till. 
 local set_speed_value = 4; 
 local set_consum_value = 0; 
 
-- Roterar en object runt ett annat object. Det andra objectet bör vara en 
cirkel. 
-- Exempel: myobj1:addEventListener("touch", lyssnare(enGrupp eller étt 
objekt)) 
 
 
 
 
--[[ 
"set_speed_value och" och "set_consum_value" är två variabler som behöver 
användas av functionerna "createSpeedmetre()" och 
"create_max_speed_and_consum" och "Roteringslyssnare()" 
Helst skulle man vilja skicka med "set_speed_value" och "set_consum_value" 
till Roteringslyssnaren och ändra önskad variabel på det sättet så att man 
inte i Rotteringslyssnaren behöver ha olika fall för variablerna. 
Dock funkar inte detta! Utan för tillfället måste man ha två olika fall i 
Rotteringslyssnaren och välja vilket fall som ska gälla genom att skicka 
med "1" eller "2" som parameter (heltal ej strängar). Detta är fruktasvärt 
fult  
men inget annat sätt komms på för tillfället. ARH! 
 
--]] 
 
 
 
 
function touch_lystnare(valueId) 
 return function(event) 
  local t = event.target; 
  local phase = event.phase; 
   
  if(phase == "began") then 
   print("Someone is touching the button!"); 
   display.getCurrentStage():setFocus( t )
   
   t.alpha = 0.5; 
   
   
  elseif(phase == "ended") then 
   print("That someone stoped touching the 
button!"); 
   t.alpha = 1;   
   display.getCurrentStage():setFocus( nil ) 
   --print("Max speed is: "..hej) 
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   --print("A value is" 
..get_set_speed_value2() ) 
  end 
   
 end 
end 
   
 
 
function Roteringslyssnare(grp,arrow, limitMin, limitMax, offset, 
value_handler) --arrow är objectet som det ska roteras runt. value_handler 
= 1 är maxhastighet och value_handler = 2 är max bränsleförbrukning. Så 
fult men kommer inte på något annat sätt. 
 return function(event) 
  local t = event.target 
  local phase = event.phase 
  
  if(phase == "began") then 
   display.getCurrentStage():setFocus( t ) 
   t.isFocus = true 
   
   -- Lagra startposition för finger 
   t.x1 = event.x 
   t.y1 = event.y 
   
  elseif t.isFocus then 
   if(phase == "moved") then 
    t.x2 = event.x 
    t.y2 = event.y 
    
    angle1 = 180/math.pi * 
math.atan2(t.y1 - grp.y , t.x1 - grp.x) 
    angle2 = 180/math.pi * 
math.atan2(t.y2 - grp.y , t.x2 - grp.x) 
    angle3 = angle2 
    if(angle2 < 0) then 
     angle3 = 180 + (180 + 
angle2)    -- Gör om tangens vinkel till en vinkel mellan 0-360 istället 
för -180 till 180. 
    end 
    print("*******Angle3 = 
"..angle3) 
    a4 = (angle3 + 326) % 360 
    print("*********** a4 = "..a4) 
     
      
    print("angle1 = "..angle1) 
    print("angle2 = "..angle2) 
    rotationAmt = angle1 - angle2 
    print("rotationAmt = 
"..rotationAmt) 
    print("---ROT ------------------
------------ "..rot) 
    --rotera objektet 
    rot = t.rotation - rotationAmt
    
     
     
    print("---ROT ------------------
------------ "..rot) 



 

 58 

     if ((rot >= limitMin) 
or (rot <= limitMax)) then 
      t.rotation 
= rot 
      print 
("t.rotation = "..t.rotation) 
      t.x = -
math.cos(math.rad(t.rotation)) * (arrow.contentWidth/2 + offset) + grp.x 
      t.y = -
math.sin(math.rad(t.rotation)) * (arrow.contentWidth /2 + offset)+ grp.y 
    
      t.x1 = 
t.x2 
      t.y1 = 
t.y2      
       
       
     end 
   elseif (phase == "ended") then 
   
 display.getCurrentStage():setFocus( nil ) 
    t.isFocus = false 
     
     
    if(value_handler == 1) then 
     s4 = (a4 - (limitMin 
- limitMax)) * (30/(360-(limitMin - limitMax))) -- s4 är ett ävrde från 0-
30 i förhållande till rotationen. Dvs den översätter rotationen till ett 
värde som vinkeln ska motsvara. 
     s4 = 
math.floor(s4*math.pow(10,1)+0.5) / math.pow(10,1) 
     set_speed_value2(s4) 
     print("Hastigheten 
kunde vara ******>>>> " .. s4) 
     
    elseif(value_handler == 2) then 
     s4 = (a4 - (limitMin 
- limitMax)) * (400/(360-(limitMin - limitMax))) 
     s4 = 
math.floor(s4*math.pow(10,1)+0.5) / math.pow(10,1) 
     set_consum_value2(s4) 
     print("förbrukningen 
kunde vara ******>>>> " .. s4) 
    end   
     
     
   end 
  end 
 end 
end 
 
--prevVal = {} ---Lägg till en variabel i tabellen för varje item som 
använder rockRect2 (kan behövas) 
local function rockRect1 (val,item,prev, angLimit, maxVal)  -- För med 
utgångsläga uppåt. 
 val1 =val 
 print(val1) 
  if(val1 ~= prev) then 
   tmp1 = angLimit/maxVal 
   rot = tmp1 * val1 -124 
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   transition.to( item, { rotation = rot, 
time=300 } ) 
   val3 = val1 
  end 
 return val1 
end 
 
local function rockRect2 (val,item,prev) 
 val1 =val 
 print(val1) 
  if(val1 ~= prev) then 
   tmp1 = 300/40 
   rot = tmp1 * val1 
   transition.to( item, { rotation = rot, 
time=300 } ) 
   val3 = val1 
  end 
 return val1 
end 
 
function createSpeedmetre(posX, posY) 
 local tabell = {} 
 local grp = display.newGroup() 
 local grp2 = display.newGroup() 
 local set_speed_value = 0 
 local set_consum_value = 0 
 local test_variabel 
 local MeterBackground = display.newImage("Speedometer3.png") 
 local spdMetre = display.newImage("Meter.png") 
 local cirkel = display.newCircle( spdMetre.x, spdMetre.y, 130) 
  cirkel.alpha = 0 
  
 local Numbers = display.newImage("Numbers.png") 
 local spdArrow = display.newImage("ArrowLong2.png") 
 local consArrow = display.newImage("ArrowShort2.png") 
 local spdSetArrow = display.newImage("LeverSmallPic.png") 
 local setConsArrow = display.newImage("LeverSmallPic.png") 
 local consumVal = display.newText( "--.-", 0, 0, nil, 30  ) 
 local consumPrefix = display.newText(  "Flow (l/nm)", 0, 0, nil, 
20 ) 
 local speedVal = display.newText(  "--.-", 0, 0, nil, 30 ) 
 local spdPrefix = display.newText("Speed (knots)", 0, 0, nil, 
20) 
 local consumMult = display.newText(  "x100 (l/nm)", 0, 0, nil, 
20 ) 
  
 ---------Numeriska värden------------- 
 local max_speed = 0; 
 local max_consum = 0; 
 local grp = display.newGroup(); 
 local speed_bg = display.newImage("rpmBackground3.png"); 
 local consum_bg = display.newImage("rpmBackground3.png"); 
 local set_speed_button = display.newImage("Button.png"); 
  set_speed_button:scale(0.65, 0.65) 
   
  speed_bg.x, speed_bg.y = spdMetre.x-
spdMetre.contentWidth/6, spdMetre.y+spdMetre.contentHeight/2 +20 
  consum_bg.x, consum_bg.y = speed_bg.x + 
speed_bg.width*2, speed_bg.y 
  set_speed_button.x, set_speed_button.y = speed_bg.x - 
set_speed_button.width, speed_bg.y 
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 local set_consum_button = display.newImage("Button.png"); 
  set_consum_button:scale(0.65, 0.65) 
  set_consum_button.x, set_consum_button.y = 
consum_bg.x - set_consum_button.width, consum_bg.y 
  
   
 --------------------------------------- 
 ------------Skapa all text och sätt referenspunkt mitten.-------
-- 
 local speed_text = display.newText("--.-", 0, 0, nil, 25); 
 
 speed_text:setReferencePoint(display.CenterReferencePoint); 
 local consum_text = display.newText("--.-", 0, 0, nil, 25); 
 
 consum_text:setReferencePoint(display.CenterReferencePoint); 
 local speed_prefix = display.newText("MAX Speed (kn)", 0, 0, 
nil, 15); 
 
 speed_prefix:setReferencePoint(display.BottomCenterReferencePoin
t); 
 local consum_prefix = display.newText("MAX Consumtion (l/nm)", 
0, 0, nil, 15); 
 
 consum_prefix:setReferencePoint(display.BottomCenterReferencePoi
nt); 
   
  -------------Positionera texten------------------- 
  speed_text.x, speed_text.y = speed_bg.x, speed_bg.y; 
  consum_text.x, consum_text.y = consum_bg.x, 
consum_bg.y; 
  speed_prefix.x, speed_prefix.y = speed_bg.x, 
speed_bg.y + speed_bg.height/1.3; 
  consum_prefix.x, consum_prefix.y = consum_bg.x, 
consum_bg.y + consum_bg.height/1.3; 
   
  --set_speed_button:addEventListener("touch", 
touch_lystnare())  
  
  --grp.x, grp.y = posX, posY; 
   
  
  speedVal:setReferencePoint ( CenterReferencePoint ) 
  spdPrefix:setReferencePoint ( CenterReferencePoint ) 
  consumMult:setReferencePoint ( CenterReferencePoint ) 
  speedVal.x = spdMetre.contentWidth/2 
  speedVal.y = spdMetre.contentHeight - 
(spdMetre.contentHeight/10) 
  spdPrefix.x = speedVal.x 
  spdPrefix.y = (speedVal.y - 30) 
  consumVal.x = speedVal.x 
  consumVal.y = spdMetre.contentHeight - 
2.5*(spdMetre.contentHeight/10) 
  consumPrefix.x = speedVal.x 
  consumPrefix.y = spdMetre.contentHeight - 
3*(spdMetre.contentHeight/10) 
  consumMult.x = speedVal.x 
  consumMult.y = spdMetre.contentHeight - 
6*(spdMetre.contentHeight/10) 
   
  grp:scale(0.7, 0.7) 
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 spdSetArrow.value = 1 
 print("grp position x,y "..grp.x..", "..grp.y ) 
 print("grp Origin x,y "..grp.xOrigin..", "..grp.yOrigin) 
 print("grp Reference x,y "..grp.xReference..", 
"..grp.yReference) 
 spdSetArrow:scale(0.6, 0.6) 
 spdSetArrow:setReferencePoint(display.TopRightReferencePoint) 
 spdSetArrow.rotation = 331 
 setConsArrow:scale(0.6, 0.6) 
 setConsArrow:setReferencePoint(display.TopRightReferencePoint) 
 setConsArrow.rotation = 336 
  
 grp:insert(MeterBackground) 
 grp:insert(spdMetre) 
 grp:insert(cirkel) 
 grp:insert(consumMult) 
 grp:insert(Numbers) 
 grp:insert(spdArrow) 
 grp:insert(consArrow) 
 grp:insert(speedVal) 
 grp:insert(spdPrefix)  
 grp:insert(consumVal) 
 grp:insert(consumPrefix) 
 grp:setReferencePoint(display.CenterReferencePoint) 
 grp.x, grp.y = posX, posY 
 grp:insert(speed_bg) 
 grp:insert(consum_bg) 
 grp:insert(set_speed_button) 
 grp:insert(set_consum_button) 
 grp:insert(speed_text) 
 grp:insert(consum_text) 
 grp:insert(speed_prefix) 
 grp:insert(consum_prefix) 
  
 local grp2 = display.newGroup() 
 grp2:insert(spdSetArrow); 
 grp2:insert(setConsArrow); 
  
 spdArrow.rotation = -124 
 consArrow.rotation = -120 
 spdSetArrow.x = -math.cos(math.rad(spdSetArrow.rotation)) * 
(spdMetre.contentWidth/2 - 20) + grp.x  -- Bestämmer hur långt ifrån 
mätaren pilen befinner sig 
 spdSetArrow.y = -math.sin(math.rad(spdSetArrow.rotation)) * 
(spdMetre.contentWidth/2 - 20) + grp.y 
 setConsArrow.x = -math.cos(math.rad(setConsArrow.rotation)) * 
(cirkel.contentWidth/2) + grp.x  -- Bestämmer hur långt ifrån mätaren pilen 
befinner sig 
 setConsArrow.y = -math.sin(math.rad(setConsArrow.rotation)) * 
(cirkel.contentWidth/2) + grp.y 
 print("Position after.") 
 print("grp position x,y "..grp.x..", "..grp.y ) 
 print("grp Origin x,y "..grp.xOrigin..", "..grp.yOrigin) 
 print("grp Reference x,y "..grp.xReference..", 
"..grp.yReference) 
  
 function tabell:setPos(poX, poY) 
  grp.x = poX 
  grp.y = poY 
  print("You wanted position x,y: " ..poX.." and 
"..poY.." It now has "..grp.x.. " and "..grp.y) 
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 end 
  
 function tabell:get_group() 
  return grp 
 end 
  
 function tabell:getArrow() 
  return spdSetArrow 
 end 
  
 function tabell:set_touch_listener_speed(listener) 
  set_speed_button:addEventListener("touch", listener) 
 end 
  
 function tabell:set_touch_listener_consum(listener) 
  set_consum_button:addEventListener("touch", listener) 
 end 
  
  
 function get_set_speed_value2() 
  print("In get_set_speed_value") 
  return set_speed_value 
 end 
  
 function tabell:get_set_speed_value() 
  print("In get_set_speed_value") 
  return set_speed_value 
 end 
  
 function set_speed_value2(val) 
  set_speed_value = val 
 end 
  
 function set_consum_value2(val) 
  set_consum_value = val 
 end 
  
 function tabell:get_set_consum_value() 
  return set_consum_value 
 end 
  
 function tabell:updateSpeed(val)   
  prevVal_upd = rockRect1 (val,spdArrow,prevVal_upd, 
246, 30)  
  speedVal.text = string.format("%.1f", val) 
 end 
  
 function tabell:updateFlow(val) 
  prevVal_upd = rockRect1(val, consArrow, prevVal_upd, 
246, 400) 
  consumVal.text = string.format("%.1f", val) 
 end 
  
 ------------------------------------------------------- 
 function tabell:setSpdListener() 
  print("setSpdListener was here! Moved to other 
functions."); 
   
  handler1 = Roteringslyssnare(grp,spdMetre, 331, 219, 
-20, 1) 
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  handler2 = Roteringslyssnare(grp,cirkel, 336, 218, 0, 
2) 
  spdSetArrow:addEventListener("touch", handler1) 
  setConsArrow:addEventListener("touch", handler2) 
 end 
 ------------------------------------------------------ 
  
 function tabell:setSpeedListener2(speedContainer) 
  local handle = 
Roteringslyssnare(grp,spdMetre,331,219,-20,speedContainer) 
 end 
  
 ------------------------------------------------------ 
 function tabell:setConsumListener2(consumContainer) 
  local handle = 
Roteringslyssnare(grp,cirkel,336,218,0,consumContainer) 
 end 
  
 ------------------------------------------------------ 
  
  
 ------------------------------------------------------ 
 function tabell:activateSetSpeed()   
  handler_speed_event = Roteringslyssnare(grp,spdMetre, 
-20, set_speed_value) -- handler för eventfunktion 
  spdSetArrow:addEventListener("touch", 
handler_speed_event) 
 end 
 ------------------------------------------------------ 
  
 function tabell:deactivateSetConsum() 
   
 end 
 ------------------------------------------------------ 
  
 function tabell:activateSetConsum() 
  setConsArrow:addEventListener("touch", 
Roteringslyssnare(grp,cirkel, 0)) 
 end 
 ------------------------------------------------------ 
 function tabell:scale_all(skala_x, skala_y) 
  grp:scale(skala_x,skala_y); 
 end 
   
  
 return tabell 
end 
 
function create_max_speed_and_consum(posX, posY) 
 local tabell = {}; 
 local max_speed = 0; 
 local max_consum = 0; 
 local grp = display.newGroup(); 
 local speed_bg = display.newImage("rpmBackground3.png"); 
 local consum_bg = display.newImage("rpmBackground3.png"); 
 local set_speed_button = display.newImage("Button.png"); 
  set_speed_button:scale(0.7, 0.7) 
  
  consum_bg.x, consum_bg.y = speed_bg.x + 
speed_bg.width*2, speed_bg.y 
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  set_speed_button.x, set_speed_button.y = speed_bg.x - 
set_speed_button.width, speed_bg.y 
   
  ------------Skapa all text och sätt referenspunkt 
mitten.--------- 
 local speed_text = display.newText("--.-", 0, 0, nil, 25); 
 
 speed_text:setReferencePoint(display.CenterReferencePoint); 
 local consum_text = display.newText("--.-", 0, 0, nil, 25); 
 
 consum_text:setReferencePoint(display.CenterReferencePoint); 
 local speed_prefix = display.newText("MAX Speed (kn)", 0, 0, 
nil, 15); 
 
 speed_prefix:setReferencePoint(display.BottomCenterReferencePoin
t); 
 local consum_prefix = display.newText("MAX Consumtion (l/nm)", 
0, 0, nil, 15); 
 
 consum_prefix:setReferencePoint(display.BottomCenterReferencePoi
nt); 
   
  -------------Positionera texten------------------- 
  speed_text.x, speed_text.y = speed_bg.x, speed_bg.y; 
  consum_text.x, consum_text.y = consum_bg.x, 
consum_bg.y; 
  speed_prefix.x, speed_prefix.y = speed_bg.x, 
speed_bg.y + speed_bg.height/1.3; 
  consum_prefix.x, consum_prefix.y = consum_bg.x, 
consum_bg.y + consum_bg.height/1.3; 
   
  set_speed_button:addEventListener("touch", 
touch_lystnare()) 
   
 grp:insert(speed_bg) 
 grp:insert(consum_bg) 
 grp:insert(set_speed_button) 
 grp:insert(speed_text) 
 grp:insert(consum_text) 
 grp:insert(speed_prefix) 
 grp:insert(consum_prefix) 
  
 grp.x, grp.y = posX, posY; 
  
 function tabell:scale_all(skala_x, skala_y) 
  grp:scale(skala_x,skala_y); 
 end 
   
 return tabell; 
 
end 
 
 
function createRPMmetre(posX, posY, xSize, ySize) 
 local gauge2 = {} 
 local prevVal_set = 0 
 local prevVal_upd = 0 
 local rpmValue = 0 
 local grp = display.newGroup() 
 local mygaugeCircle = display.newImage("mygaugeCircle.png") 
 local mygaugePointer = display.newImage("mygaugePointer.png") 
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 local mygaugeArrow = display.newImage("mygaugeArrow.png") 
 grp:insert(mygaugeCircle) 
 grp:insert(mygaugePointer) 
 grp:insert(mygaugeArrow) 
 grp.x = posX 
 grp.y = posY 
  if(xSize ~= nil) then print("should rerize 
horizontaly")  
  end 
  if(ySize ~= nil) then print("should rerize 
verticaly")  
  end 
    
 function gauge2:updateSpeed(val) 
  prevVal_upd = rockRect2 
(val,mygaugePointer,prevVal_upd)  
 end 
  
  
 function gauge2:setSpeed(val)  --change the set speed (desired 
speed) 
  prevVal_set = rockRect2 
(val,mygaugeArrow,prevVal_set) 
 end 
  
  
 return gauge2 
end 
 
 
function createRPMmetre2(posX, posY) 
 local meters = {}; 
 local grp = display.newGroup(); 
 local value; 
  
 local rpmBackground = display.newImage("rpmBackground3.png") 
 local rpm_val = display.newText(  "--.-", 0, 0, nil, 30 ) 
 local rpm_prefix = display.newText("RPM", 0, 0, nil, 25) 
  
  rpm_prefix:setReferencePoint ( 
display.CenterReferencePoint ) 
  rpm_val:setReferencePoint ( 
display.CenterReferencePoint ) 
  rpmBackground:setReferencePoint ( 
display.CenterReferencePoint ) 
  rpm_val.x = rpmBackground.contentWidth/2 
  rpm_val.y = rpmBackground.contentHeight/2 
  rpm_prefix.x = rpmBackground.width/2 
  
  rpm_prefix.y = rpmBackground.contentHeight + 10 
   
 grp:insert(rpmBackground) 
 grp:insert(rpm_val) 
 grp:insert(rpm_prefix) 
 
 grp:setReferencePoint( display.CenterReferencePoint ) 
 grp.x = posX 
 grp.y = posY 
  
  
 function meters:get_group() 
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  return grp 
 end 
  
 function meters:uppdate_rpm(val) 
  value = val 
  rpm_val.text = string.format("%.1f",val) 
 end 
  
 function meters:set_scale(s, a) 
  grp:scale(s, a) 
 end 
  
 return meters 
end 
 
function createEngFuelConsum2(posX, posY, nrEngines) 
 local tabell = {}; 
 local engines = {}; 
 local grp = display.newGroup ( ); 
 local EnginesBg = display.newImage("EnginesWider.png"); 
 local EnginesTransparent = display.newImage( 
"EnginesTransparentWider.png" ); 
  
 grp:insert(EnginesBg); 
 grp:insert(EnginesTransparent); 
  
 local cW = EnginesBg.contentWidth; 
 local cH = EnginesBg.contentHeight; 
 local w = EnginesBg.width; 
 local h = EnginesBg.height; 
  
 for i = 1, nrEngines do 
  engines[i] = 
display.newRect(0,0,(w/(nrEngines*3)),5*i); 
   engines[i]:setFillColor ( 255, 185, 15 ); 
  
 engines[i]:setReferencePoint(display.BottomCenterReferencePoint)
; 
   engines[i].y = cH-(cH/12.48); 
   engines[i].x = cW - cW/1.25 + i*(cW / 
(1.48 * (nrEngines + 1))); --cW-(i * (cW/(nrEngines+1.5))) 
  grp:insert(engines[i]) 
   
 end 
 grp:scale(0.5, 0.5) 
  grp.x = posX 
  grp.y = posY 
  
 function tabell:get_group() 
  return grp 
 end 
   
 function tabell:setFuel(val, engineNr) 
  value = val 
  --rect.height = val * 3 
 
 engines[engineNr]:setReferencePoint(display.BottomCenterReferenc
ePoint) 
  --rect.y = Engines.height - Engines.height/16 
  transition.to( engines[engineNr], { height = (val 
*(h/(1.31*100))),y = EnginesBg.height - EnginesBg.height/12, time=300 } ) 
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 end 
  
  
 return tabell 
end 
 
 
function createEngFuelConsum(posX, posY,nrEngines) 
 local gauge3 = {} 
 local engines = {} 
 local grp = display.newGroup()  
 local value = 0 
 local rect = display.newRect(0,0,50,0) 
 local EnginesTransparent = 
display.newImage("EnginesTransparentWider.png") 
 local Engines = display.newImage("EnginesWider.png") 
 --local branslefram = display.newImage("branslefram.png") 
  rect:setFillColor(255,185,15) 
 
 rect:setReferencePoint(display.BottomCenterReferencePoint) 
  rect.x =(Engines.contentWidth/2) 
  rect.y = Engines.contentHeight - 
(Engines.contentHeight / 16) 
   
 grp:insert(Engines) 
 grp:insert(rect)  
 grp:insert(EnginesTransparent) 
 --grp:insert(branslefram) 
 grp:scale(0.7, 0.7) 
 grp.x = posX 
 grp.y = posY 
  
 if(nr == 2) then print("Number of engines = "..nrEngines)  
  end 
 if(nr == 4) then print("Number of engines = "..nrEngines)  
  end 
   
 function gauge3:get_group() 
  return grp 
 end 
   
 function gauge3:setFuel(val) 
  value = val 
  --rect.height = val * 3 
 
 rect:setReferencePoint(display.BottomCenterReferencePoint) 
  --rect.y = Engines.height - Engines.height/16 
  transition.to( rect, { height = (val *3),y = 
Engines.height - Engines.height/16, time=300 } ) 
 end 
  
   
   
 return gauge3 
   
  
end 
 
 
function simpleGraph(psxX, posY, fil) 
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end 
 
function create_vinklar(posX, posY) 
 local gauge4 = {} 
 local grp = display.newGroup() 
  
 local bakgrundvinkel1 = display.newImage("BackgroundRPY.png") 
 local bakgrundvinkel2 = display.newImage("BackgroundRPY.png") 
 local bakgrundvinkel3 = display.newImage("BackgroundRPY.png") 
 local vinkelroll = display.newImage("RollBoat2.png") 
 local vinkelpitch = display.newImage("PitchBoat2.png") 
 local vinkelyaw = display.newImage("YawBoat2.png") 
 local vinkelrudder = display.newImage("Rudder2.png") 
 local rollMeter = display.newImage("RollMeter2.png") 
 local pitchMeter = display.newImage("PitchMeter2.png") 
 local yawMeter = display.newImage("YawMeter2.png") 
 local rudderMeter = display.newImage("RudderMeter2.png") 
  
  rollMeter:scale(1,1) 
  pitchMeter:scale(1,1) 
  yawMeter:scale(1,1) 
   
  
  bakgrundvinkel1:setReferencePoint ( 
CenterReferencePoint ) 
  bakgrundvinkel2:setReferencePoint ( 
CenterReferencePoint ) 
  bakgrundvinkel3:setReferencePoint ( 
CenterReferencePoint ) 
   bakgrundvinkel2.x = bakgrundvinkel1.x  
   bakgrundvinkel2.y = bakgrundvinkel1.y + 
bakgrundvinkel1.height 
   bakgrundvinkel3.x = bakgrundvinkel1.x 
   bakgrundvinkel3.y = bakgrundvinkel2.y + 
bakgrundvinkel2.height 
  vinkelroll:setReferencePoint ( CenterReferencePoint ) 
  vinkelyaw:setReferencePoint ( CenterReferencePoint ) 
  vinkelpitch:setReferencePoint ( CenterReferencePoint 
) 
  vinkelrudder:setReferencePoint( 
display.TopCenterReferencePoint ) 
  grp:insert(bakgrundvinkel1) 
  grp:insert(bakgrundvinkel2) 
  grp:insert(bakgrundvinkel3) 
  grp:insert(vinkelroll) 
  grp:insert(vinkelpitch) 
  grp:insert(vinkelyaw) 
  grp:insert(vinkelrudder) 
  grp:insert(rollMeter) 
  grp:insert(pitchMeter) 
  grp:insert(yawMeter) 
  grp:insert(rudderMeter) 
  vinkelroll.x = bakgrundvinkel1.x 
  vinkelroll.y = bakgrundvinkel1.y 
  vinkelpitch.x = bakgrundvinkel2.x 
  vinkelpitch.y = bakgrundvinkel2.y 
  vinkelyaw.x = bakgrundvinkel3.x 
  vinkelyaw.y = bakgrundvinkel3.y 
  vinkelrudder.x = bakgrundvinkel3.x 
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  vinkelrudder.y = bakgrundvinkel3.y + 
bakgrundvinkel3.height/2 - (bakgrundvinkel3.contentHeight - 
bakgrundvinkel3.contentHeight/(500/383)) 
  rollMeter.x = bakgrundvinkel1.x 
  rollMeter.y = bakgrundvinkel1.y 
  pitchMeter.x = bakgrundvinkel2.x 
  pitchMeter.y = bakgrundvinkel2.y 
  yawMeter.x = bakgrundvinkel3.x 
  yawMeter.y = bakgrundvinkel3.y 
  rudderMeter.x = bakgrundvinkel3.x 
  rudderMeter.y = bakgrundvinkel3.y 
   
 grp.x = posX 
 grp.y = posY 
 grp:scale(0.4,0.4) 
  
 --transition.to( item, { rotation = rot, time=300 } ) 
  function gauge4:roll_vinkel(val) 
   value = val 
   transition.to( vinkelroll, { rotation = 
val, time=300 } )  
   return value 
  end 
  
  function gauge4:yaw_vinkel(val) 
   value = val 
   transition.to( vinkelyaw, { rotation = 
val, time=300 } ) 
   return value   
  end 
   
  function gauge4:vind_vinkel(val) 
   value = val 
   transition.to( yawMeter, { rotation = -
val, time=300 } ) 
   return value 
  end     
   
  function gauge4:roder_vinkel(val) 
   value = val 
   vinkelrudder:rotate(-val) 
   
   print("Rotera rodret"); 
   return value; 
  end 
   
   
  return gauge4 
  
end 
 
 
function create_some_options(posX, posY) 
 local tabell = {} 
 local grp = display.newGroup(); 
 local kombinator_value = 0 
 local fast_varvtal_value = 0 
 local fast_pitch_value = 0 
  
 local kombinator = display.newImage("Button5.png") 
 local fast_varvtal = display.newImage("Button5.png") 
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 local fast_pitch = display.newImage("Button5.png") 
 local kombinator_on = display.newImage("Button5_light.png") 
 local fast_varvtal_on = display.newImage("Button5_light.png") 
 local fast_pitch_on = display.newImage("Button5_light.png") 
 local ram = 
display.newRect(0,0,kombinator.width*3+12,kombinator.height+12) 
 ram:setFillColor(255,0,0,0) 
 ram.strokeWidth = 10 
 ram:setStrokeColor(100,100,255) 
  kombinator.x, kombinator.y = ram.x +3, ram.y +3 
  kombinator_on.x, kombinator_on.y = kombinator.x, 
kombinator.y 
  fast_varvtal.x, fast_varvtal.y = kombinator.x + 
kombinator.width+3, kombinator.y 
  fast_varvtal_on.x, fast_varvtal_on.y = 
fast_varvtal.x, fast_varvtal.y 
  fast_pitch.x, fast_pitch.y = fast_varvtal.x + 
fast_varvtal.width +3, fast_varvtal.y 
  fast_pitch_on.x, fast_pitch_on.y = fast_pitch.x, 
fast_pitch.y 
  
 grp:insert(kombinator) 
 grp:insert(fast_varvtal) 
 grp:insert(fast_pitch) 
 grp:insert(kombinator_on) 
 grp:insert(fast_varvtal_on) 
 grp:insert(fast_pitch_on) 
 grp:insert(ram) 
  
 grp:scale(0.3, 0.3) 
 grp.x, grp.y = posX, posY 
  
 function tabell:enFunktion() 
  print("Funktioner görs så här.") 
 end 
  
  
  
  
 return tabell 
  
end 
  
  
 
 
 
 

C sendMiddle.php 

 

<?php  
$host="localhost";                //replace with your hostname  
$username="root";     //replace with your username  
$password="dlt1987";             //replace with your password  
$db_name="firsttest";              //replace with your database  
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$con=mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot 
connect");  
mysql_select_db("$db_name") or die ("cannot select DB");  
 
if(isset($_GET)) { 
    $svalue = base64_decode($_GET["value"]); 
    $skey1 = base64_decode($_GET["key1"]); 
    $skey2 = base64_decode($_GET["key2"]); 
    $sname = base64_decode($_GET["name"]); 
     
    $query_tst = 'SELECT * FROM livedata WHERE EngineNumber="' . 
mysql_real_escape_string($skey1) . '" AND ID="' . 
mysql_real_escape_string($skey2) . '" AND Name="' . 
mysql_real_escape_string($sname) . '"'; 
    $dbresult = mysql_query($query_tst); 
    if(!$dbresult) { 
        //Querry failed! 
        $result = array(); 
        $result["result"] = 403; 
        $result["message"] = mysql_error(); 
        echo json_encode($result); 
        mysql_free_result($dbresult); 
        exit; 
    } 
     
    $boat = mysql_fetch_array($dbresult, MYSQL_ASSOC); 
    $result = array(); 
    $result["result"] = 200; 
    $result["message"] = "Succes"; 
    $query = "UPDATE livedata SET Value = '$svalue' WHERE Name ='" . 
mysql_real_escape_string($sname) . "' AND EngineNumber = '1'";  
    $resultID = mysql_query($query) or die("Data1 not found.");  
    echo "Score updated!";   
} 
 
 
 
 
$sql = "select * from livedata where Name = 'Eng Spd' OR Name = 'Spd Set' 
OR Name = 'Ship Speed'";    //replace with your table name  
$result = mysql_query($sql);  
$json = array();  
$count=0;  
if(mysql_num_rows($result)){  
while($row=mysql_fetch_row($result)) {  
$count = $count+1;  
$json["livedata".$count]=$row;  
}  
}  
mysql_close();  
echo json_encode($json);  
?> 
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D Tier2getAll.php 

 

<?php  
    $host="localhost";                //replace with your hostname  
    $username="root";     //replace with your username  
    $password="dlt1987";             //replace with your password  
    $db_name="firsttest";              //replace with your database  
    $con=mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot 
connect");  
    mysql_select_db("$db_name") or die ("cannot select DB");  
 
    if(isset($_GET)) { 
        $sid = base64_decode($_GET["id"]); 
     
        $sql = "select * from his, korsref where his.ID = korsref.Id AND 
korsref.Id = '$sid'";    //replace with your table name  
        $result = mysql_query($sql);  
        $json = array();  
        $count=0;  
        if(mysql_num_rows($result)){  
        while($row=mysql_fetch_row($result) and $count < 600) {  
        $count = $count+1;  
        $json["livedata".$count]=$row;  
        }  
        }  
        mysql_close();  
        echo json_encode($json);  
         
    } 
?> 

 

 

 

 

 


