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Sammanfattning
Detta är en rapport grundat på ett projekt för Atlas Copco vid namn NYSTAB.
Programmet är ett beräkningsprogram som kan beräkna stabiliteten av Atlas Copcos borrriggar, det ursprungliga programmet ligger på en databas från 1997 och är kodat i en
gammal variant av Visual Basic. Mitt uppdrag var att utveckla programvaran till en nyare
miljö med bättre framtidssäkerhet och kompabilitet samt att sätta mig in i Visual Basic
miljön för att kunna få fram information om hur dessa stabilitetsberäkningar utförs.
Den programvara jag har valt att arbeta i under detta projekt är C# .NET i Visual studio
2010 samt Microsoft Access 2010. All programmering är gjord i C# med inlägg från
ADO.NET som hjälpt mig att koppla programmet med databasen.
Programmeringen var uppdelad i två delar; dels skulle jag utforma en applikation som jag
gjort med hjälp av Windows Forms och dels var det programmeringen av beräkningarna.
Rapporten tar upp metoder att koppla databaser mot applikationer och varför Microsoft
Access är den bästa databasen till just det här arbetet. Rapporten tar även upp skillnader
mellan VB och C# för att få en överblick till varför man idag ofta väljer att programmera i
C#. Exceptions är en stor del i felhanteringen eller felsökningsfunktionen i applikationen
och rapporten tar upp konkreta exempel på hur man använder sig av exceptions i olika
situationer och varför man gör detta.

Abstract
This is a report founded on a project by Atlas Copco called NYSTAB. The application
Nystab is a calculation program that can calculate the stability of the rockdrill-rigs made
by Atlas Copco. The original version of Nystab is stored in a database from 1997 and the
code is made in an old version of Visual Basic. My assignment was to develop the
application in to a newer programming environment and make it last better in the
upcoming years. The software I decided to use to accomplish this project is C# .NET in
Visual Studio and Microsoft Access 2010. All the code is written in C# with some
insertions from ADO.NET which helped me to easier connect the code with the database.
The coding part was split into two pieces; the first was to develop the application scale
done with Windows Forms, the second was to write the code for calculations in the
application. This report will cover some methods of how you can connect the database to
an application and why Microsoft Access was the best alternative for database in this
project. The report also shows the difference between VB and C# to get an overview on
why people today often chose to develop their applications in C#. Exceptions is a big part
of the handling of errors or search for errors in the application and the report shows
concrete examples on how you use exceptions in different situations and why.
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1 Inledning
I början på Hösten 2010 kontaktade jag Peter Öberg på Atlas Copco i hopp om att han
skulle ha något förslag på examensarbete jag kunde ta mig an till våren 2011.
Examensarbetet skulle vara inom programmeringsramarna och ha en omfattning på 10
veckor då det omfattar 15 högskolepoäng. Efter ett par veckor så återkom han efter att ha
fått reda på att ett deras stabilitetsberäkningsprogram, kallat NYSTAB, var tvunget att
uppgraderas till kvartal 4 2011 pga. att man ska byta operativsystem från XP till Windows
7, där NYSTAB inte fungerar. Detta blev mitt examensarbete och det var ett rätt
omfattande system av beräkningar som skulle bli en bra utmaning.
1.1 Syfte
Syftet med detta arbete är att framtidssäkra en av Atlas Copcos applikationer vid namn
Nystab, som sköter stabilitetsberäkningen av färdigmonterade borr-riggar.
Alla riggar som monteras är specialbeställda och ingen är den andra lik, detta innebär att
man måste köra ett antal matematiska tester på en rigg för att kunne säga vilka
förhållanden som den klarar av. Det nuvarande programmet är gjort i Visual Basic 6.0 och
ligger på en Microsoft Access databas från 1997 vilket resulterar i en del fel vid
användning på nyare programvaror. Det som kommer krävas av detta arbete är att
stabilitetsprogrammet fungerar med de senaste operativsystemen så som Windows 7.
Samt att programvaran som används vid programmeringstillfället är av uppdaterad och
lovande variant, detta ska alltså kunna hålla en lång tid framöver.
1.2 Bakgrund
Atlas Copco är ett företag som finns över hela världen och bygger bl.a. så kallade riggar
som borrar under eller ovan jord.I början var det tryckluft som gällde för Atlas Copco men
övergick senare till borrriggar och de är nu världsledande för både ovan och
underjordsriggar. I Örebros centrala fabrik byggs det riggar, dumprar och lastare men
finns även marknad inom forskning, utveckling och marknadsföring för bergborrmaskiner.
Nystab är ett program utvecklat av Atlas Copco för att räkna stabiliteten på deras maskiner
så att de inte välter. Programmet är gjort i Visual Basic och kopplat till en Microsoft
Access databas från 1997. Programmet och databasen ligger just nu centralt på en
gemensam hårddisk där samtliga konstruktörer kan komma åt den. Programkoden som gör
beräkningarna är fullt fungerande, det som främst ska fokuseras på programkodsmässigt är
att grafiskt informera användaren om vad programmet beräknar, idag är det svårt att
uskilja vad programmet egentligen räknat ut. Den ursprungliga koden är okommenterad
och hjälp som finns att få är begränsad så mycket fokus kommer att ligga i att begrunda
Visual basic koden samt att skapa uppfattning om hur och varför beräkningarna görs.
Denna programmering bör göras i ett något mer uppdaterat programmeringsspråk som
används idag, till exempel C# då Visual Basic är ett utgående program.
Det andra som ska fokuseras på är databasen som just nu ligger på en äldre variant av
Microsoft Access, detta skall uppgraderas till en nyare Access databas eller liknande.
Vilken databas som kommer att användas i det färdiga programmet är en del i researchen.
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1.3 Krav
På grund av fördröjningar och problematik från Atlas Copcos sida så finns det två olika
kravspecifikationer. Det huvudsakliga problemet grundade sig i att den gamla
applikationen inte gick att debugga på grund av saknad av vissa filer. Detta resulterade i
att jag fick gå igenom koden för hand och tyvärr så fick vi ingen riktig kontakt med den
ursprungliga skaparen som dessutom inte hade kommenterat sin kod. En stor del av mitt
uppdrag blev då istället att mer ingående gå igenom Visual Basic koden för att kunna
jämföra skillnader mellan VB och C#. Uppdraget innebar även att förstå uträkningarna
från grunden för att på ett lättare sätt kunna förmedla detta till kommande uppdragstagare.
Ursprunglig kravspecifikation:
* Databasen ska uppdateras mot den senaste versionen av Access eller motsvarande, jag
ska själv utreda vilken databas det kommer att bli.
* Programmeringsspråket skall bytas från det tidigare Visual Basic 6.0 till C# eller C++.
* Eventuell om det hinns med en visualisering av testfallen som gör det lättare för
användaren att förstå vad som beräknas.
Förnyad kravspecifikation:
* Databasen ska uppgraderas till senaste versionen av Microsoft Access eller
motsvarande, jag ska själv utreda vilken databas det kommer att bli.
* Den ursprungliga koden i Visual Basic ska begrundas och förstås för att sedan kunna
överföra denna till annat programmeringsspråk som C# eller C++.
* Den nya koden ska kommenteras och förenklas för att kunna slussas vidare till
efterkommande.
1.4 Frågeställningar
Följande frågeställningar skall besvaras under mitt examensarbete.
- Vilken databas lämpar sig bäst till en miljö med mindre antal användare och har ett
smidigt sätt att koppla mellan programmeringsmiljö och databas?
- Vilket programmeringsspråk är lämpligast för programutveckling i operativsystemet
Microsoft Windows 7?
- Vilka är skillnaderna mellan Visual Basic och valt språk, vad kan det dyka upp för
restriktioner som inte funnits tidigare?
- Hur kopplar vi enklast applikationen till databasen?
1.5 Om systemet
1.5.1 Vad gör programmet?
Nystab ligger på en Microsoft Access databas från 1997 som ligger på en central disk för
tillgång från flera håll. När en rigg har monterats färdigt körs ett antal tester för att senare
kunna skapa en manual för köparen så den vet maskinens gränser, ett av dessa tester är
stabilitetsberäkningarna som görs i programmet Nystab. Det finns två olika typer av riggar
som systemet måste kunna hantera, dels så finns det stela riggar som inte har någon led i
mitten. Det finns också midjestyrda riggar som har en led i mitten som påverkar
framkomligheten till det bättre. Det första användaren av programmet gör när denne
skapar en ny beräkning är att bestämma typ av rigg, antingen stel eller midjestyrd. Efter
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detta öppnas ett fönster där en rad olika data om riggen, fönstrets utseende baseras på det
tidigare valet av rigg. Du kan antingen välja att beräkna stabiliteten när riggen står på
hjulen eller när riggen står på domkrafter.
När alla data är införda och du har bestämt antal borrar samt serviceplattformar så finns
det två olika sätt att köra en beräkning. Dels så kan användaren köra igenom hela systemet
testa alla möjliga fall och sen skriva ut listan över vinklar där stabiliteten på riggen tryter.
Denne kan även välja specifika vinklar som han/hon vill testa och köra endast efter dem,
det betyder att programmet inte kommer att loopa som det gör i det första alternativet. När
du sedan har kört igenom något av dessa två alternativ kommer du att få två resultat
tabeller samt en tab för ”Centres of Gravity (CoG)”. I första resultat-tabellen får vi en lista
på vart trycket mot marken ligger i specifika vinklar. I den andra resultat-tabellen får vi en
lista på vid vilka vinklar som maskinen lyfter och vid vilka vinklar maskinen välter. I den
andra tabellen ges även en kolumn över marginalerna som finns till godo vid beräkningen,
så att de som senare kommer att använda riggen ska vara säkra på att de inte lyckas välta
den.

Figur 1, Tab för CoG på resultatsidan (gamla Nystab)
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Figur 2, Datagridview för Lifting/Tipping Angles på resultatsidan.

1.5.2 Övriga funktioner
När alla beräkningar är körda för ett objekt kan användaren välja att skriva ut resultaten på
papper eller som fil. Det finns två sätt att skriva ut: antingen så skriver man ut
beräkningarna eller så skriver man ut en specifikation (Se Bilaga 1 för exempel på utskrift
till fil). När en beräkning har gjorts och du väljer att spara beräkningen så ska objektet
sparas ner på databasen som applikationen är kopplat mot. Om du väljer att öppna ett
objekt så hämtar programmet istället ett objekt från databasen och detta kan du göra i
startfönstret som dyker upp precis i början av programmet.
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Figur 3, Borrigg som jobbar underjord med två borrarmar och en serviceplattform.
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2 Metoder och verktyg
Det finns en hel del uttryck, språk samt programvara som jag använt mig av eller har stött
på under mitt arbete. Under Metoder och verktyg vill jag lite grundläggande föra fram en
överblick på vad som finns att tillgå inom mitt område och vad som kan vara för och
nackdelar med olika språk. Jag går in lite djupare på de språk som projektet kretsar runt
(VB samt C#) och i databasen Microsoft Access.
2.1 Symbolförtecking
.NET

.NET plattformen är en systemkomponent skapat av microsoft som är en
samling komponenter som hanterar exekvering av program skrivna för
ramverket.

ADO

ActiveX Data Object används vid koppling mellan databas och applikation.

ADO.NET

ActiveX Data Object .NET används vid koppling mellan databas och
applikation inom microsofts ramverk .NET.

C#

C-Sharp är ett objektorienterat språk från microsoft.

CIL

Common Intermediate Language är språker som samtliga .NET språk
kompileras till innan de kompileras till körbar kod.

CLI

Common Language Infrastructure är strukturen för den inre kärnan i .NET
plattformen där kompileringen av kod skrivet i något av .NET-språken sker
och strukturen ser likadan ut för alla .NET-språk.

CLR

Common Language Runtime, står för kompilering och exekvering av .NET
applikationer.

CoG

Centres of Gravity är tyngdpunktsläget för en massa.

LINQ

Language Integrated Query för filtrering av data i .NET plattformen.

MSIL

Microsoft Intermediate Language är den lägsta mänskligt läsbara nivån av
kod.

MSSQL

Microsoft SQL server är en databashanterare från microsoft.

ODBC

Open DataBase Connectivity är en dataleverantör av typen ADO för
koppling mellan applikation och databas.

OLEDB

Object Linking and Embedding Database är en dataleverantör av typen ADO
för koppling mellan applikation och databas (detta är liknande ODBC men
av nyare uppdaterat slag som klarar av lite nyare databaser).
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Rigg

Riggarna är Atlas Copcos Borrmaskiner av varianten större, en rigg kan ha
upp till fyra armar med plats för en borr på varje arm (Alternativt en serviceplattform) och används för ovan och underjordborrning. (Se figur 3)

SQL

Structured Query Language är ett frågespråk för att söka i databasmiljöer.

Try/Catch

Try/Catch är metoden för att implementera exceptions i en C# miljö.

VB

Visual Basic är ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft under
samma tid som utvecklingen av Microsoft Access.

XML

Extensible Markup Language är en grupp regler för att koda dokument till
kod läsbart för datorn.

2.2 C#.NET
C# är ett objektorienterat programmeringsspråk som hör till microsofts .NET plattform.
Det är från början baserat på språket C++ men liknar mer java i uppbyggnad och funktion.
Målet när språket skapades var att det skulle vara enkelt och modernt samt en stor prioritet
på användarvänlighet och hög typsäkerhet. Kod skrivet i C# kompileras till en sorts
bytekod kallad MSIL-kod(Microsoft Intermediate language) som sen körs (precis som i
java) i en virtuell maskin. C# innehåller inga globala variablar eller funktioner, man får
istället deklarera statiska variablar inuti publika klasser för att uppnå samma effekt.
Vanligast är det att man skickar med instanser av en klass till en annan klass för att enkelt
kunna få tillgång till de publika variablar som finns i den andra klassen. Detta fungerar bra
som ett alternativ istället för att behöva använda sig av statisk deklarering men så finns det
såklart flera fall där man inte har möjlighet till annat sätt än statiska variablar. Visual
Basic .NET och Java är exempel på språk som skulle fungerat bra att använda sig av som
substitut för C#. [1][10][15]
2.3 Microsoft Access
Microsoft Access är resultatet av Microsofts vision att utvidga sin produktlinje med en
databashanterare. Microsoft Access har många fördelar och nackdelar med fokus på ett
användarvänligt gränssnitt. Det är en klientbaserad databashanterare som använder sig av
Jetmotorn där det finns plats för maximalt 255 användare. Jämfört med många andra
databashanterare är detta in en serverbaserad databas som inriktar sig på stora miljöer utan
snarare en databas som används inom privat bruk eller mindre miljöer.
De största nackdelarna ligger i de stora begränsningar som ligger i databasen, microsoft
rekommenderar att man håller sig runt 20-25 användare av databasen trots att 255 är
maxantalet. Anledningen till att det inte rekommenderas för fler är att till skillnad från
större client-serverbaserade databashanteringssystem så är Jet-motorn fil-serverbaserad.
En fil-serverbaserad databas är en struktur där användare kopplar sig mot en lokal fil som
är till för ändringar i databasen via motorn. Med den strukturen tar överföring av data
mellan applikation och databas längre tid då motorn måste kontakta databasen och hämta
data för att sedan skriva data in på filen som användaren är uppkopplad mot, för att sedan i
ännu en sekvens skriva den eventuellt ändrade datan i databasen. En client-serverbaserad
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struktur däremot har en snabbare hantering av data mellan applikation och databas då
clienterna kan jobba direkt mot databasens server via nätverket. Anledningen till att det
rekommenderas för runt 20-25 användare är på grund av vissa problem i åtkomster när
flera personer jobbar mot en och samma fil samtidigt. I nyare varianter av Jet-motorn finns
även stöd för radlåsning när flera användare arbetar samtidigt med databasen vilket inte
varit inbyggt i tidigare versioner.[11][13][14]
Från och med Access 2007 introducerade Microsoft ett nytt databasformat .Accdb som har
möjligheter till att lagra multipla datatyper i ett fält.

Figur 4, Exempel på en fil-server baserad struktur (som Access använder sig av).

Figur 5, Exempel på en client-server baserad struktur.
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2.4 ADO/ADO.NET
ADO (ActiveX Data Object) är ett set mjukvaru komponenter som programmerare kan
använda sig av för tillgång till data i ett system. Det används vanligast för tillgångar till
data i relationella databaser men går även att använda till de som inte är relationella.
ADO ligger som ett lager mellan programmet och databasen vilket ger användare
möjlighet att komma åt data ur en databas utan att veta hur den är implementerad.
ADO.NET har samma funktionalitet som ADO men är en del av Microsofts .NET
plattform. ADO.NET grundar sig på ADO men ändringarna som gjords för att få den att
fungera med .NET plattformen är så pass omfattande att man inte kan räkna ADO.NET
som en variant av ADO (Se figur 6).
2.4.1 OLEDB (Data Provider)
Oledb är en dataleverantör av typen ADO eller ADO.NET som hjälper till i koppling
mellan applikation och databashantering. Dataleverantörens uppgifter är:
* Att koppla användarens data med applikationen.
* Använda sig av metoder så som att genomföra data frågor för operationer mellan
applikationen och databasen.
* Att koppla ifrån databasen när hantering av data mellan applikation och databas är över.
Oledb grundar sig på en tidigare Dataleverantör av typen ADO vid namn Odbc (Open
DataBase Connectivity). Den största skillnaden mellan Oledb och Odbc förutom att Oledb
är ett nyare mer uppdaterat språk är att Oledb är optimerat för att användas med .NET
plattformen. Odbc är heller inte kompatibelt att arbete med de nyare varianterna av
Microsoft Access (filformatet .Accdb) utan klarar endast av de tidigare versionerna
(filformatet .mdb). System.Data.OleDb namespace innehåller alla klasser som används av
.NET plattformen och är därför ett självklart val som dataleverantör vid användning av
ADO.NET mot de databaser som Oledb är kompatibla med (framför allt Microsoft
Access, SQL Server och Oracle).
2.4.2 OleDbDataReader
I ADO.NET används DataReaders för att sekvetiellt läsa data från en databashanterare.
DataReader klassen är read-only vilket innebär att du inte kan ändra något i den och det
enda sättet att använda sig av klassen är genom att exekvera en ExecuteReader() metod.
Du tar då emot och håller kvar de rader data som efterfrågats och för att stänga ett läst
objekt får du köra en Close() metod. Du kan alltså inte använda dig av någon konstruktor
då DataReaders inte innehåller någon publik konstruktor, följande är en inkorrekt kodrad
på skapande av en DataReader:
OleDbDataReader DataReader = new OleDbDataReader(); [9]
DataReader klassen är den mest effektiva vägen att läsa ur en databas och bör användas
vid tillfällen där man använder sig av en envägskommunikation från databasen till
applikationen. Ett exempel på detta kan vara när kan vara när du vill fylla en lista eller
array från början till slut där användaren inte skall använda sig av objekten.
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Figur 6, Jämförelse mellan ADO och ADO.NET. Källa [9].

Figur 7, En överblick över en ADO.NET miljö. Baserad på [1].

2.5 Visual Basic / Visual Basic.NET
Visual Basic är ett fristående programmeringsspråk i en del av Microsofts
programutvecklingssvit Visual studio, också innehållande Visual C++, Visual C# och
Visual J#. VB är ursprungligen baserat på det gamla programmeringsspråket BASIC även
om språken skiljer sig i de flesta punkterna men framförallt i att VB kan har hantering av
fönster (därav namnet ”Visual”). Språket var Microsofts första försök till ett
objektorienterat språk och utvecklades på slutet av 80-talet under samma period som
Microsoft Access fanns på utvecklingskurvan. Precis som Basic så är VB gjord så att det
ska vara lätt att lära sig för oerfarna programmerare och har fokus på att hålla sig simpelt.
Detta betyder inte att det bara går att göra enklare applikationer utan snarare att det ska
vara lättare att komma in i programmeringsspråket och att det kan bli väldigt komplexa
system om man går djupare in i VB.
Det positiva med VB när det först introducerades var det att många funktioner och
åtgärder som redan låg färdiga i mjukvaran och en programmerare kunde lätt skapa enkla
program utan att skriva många rader med kod. Idag fungerar de flesta av Microsofts och
många andras programmeringsspråk på precis samma sätt för att underlätta så mycket som
möjligt för användaren.
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Fönsterhanteringen i Visual Basic använder sig av Drag-and-Drop teknik vilket innebär att
du visuelt kan skapa objekt till ett fönster som också får attributer och event kopplade till
dem.
2.5.1 Skillnader mellan VB och C#
Medans C# alltid har varit en del i .NET plattformen så är VB ett språk med några år på
nacken och en betydligt längre utvecklingskurva. Det är sällan man drar likheter eller
skillnader mellan VB och C# utan snarare VB.NET, men i detta projekt är en stor del
gjord i det gamla VB 6.0 som fanns redan innan C# var påfunnet så de flesta fördelar
ligger då hos C# mycket pga ålderskillnaden. Rent allmänt är upplägget i VB rätt likt C#,
båda använder sig av Drag-and-Drop tekniken för att spara tid vid skapandet av
applikationer. Även om C# har en mer omfattande typ för skapande av bakgrundskod så är
skillnaderna sins emellan rätt små. En stor skillnad mellan programmen är att C# använder
sig av klasser, allting i C# måste skrivas i klasser och en fil symboliserar en klass. I VB
skriver man precis som i C++ alla funktioner i en objektrymd och startar från en
initieringsfunktion eller mainfunktion. Det finns också två olika typer av funktioner som
är funktioner eller subrutiner där subrutiner är en funktion som inte returnerar något värde.
I C# har vi istället innan varje funktion en typ som symboliserar funktionens
returneringstyp, motsvarigheten till sub i C# skulle då vara av typen void som inte
returnerar något värde.
I VB 6.0 anropas funktioner och subrutiner genom referenser per default vilket ger en helt
annan programuppbyggnad än att anropa genom att skicka in värden i funktioner som i
C++ eller C#. Att man anropar en funktion och skickar med referenser betyder att
funktionen inte får in ett värde att arbeta med utan en plats där den kan hitta värdet eller
sätta ett värde. Med detta finns det både för och nackdelar, de främsta fördelarna är
möjligheter till att skicka med tomma variablar in i en funktion för att deklarera dessa från
funktionen eller att kunna skicka tillbaka flera värden från en funktion då returnvariabeln
endast är en enkel variabel. Detta går då att göra i C# också genom att i deklareringen av
funktionen skriva att man vill ha in en "ref int tal" istället för "int tal", då måste också
anropet av funktionen rättas till att man skickar med en referens och inte ett värde.
En stor skillnad mellan C# och VB är möjligheterna att skapa globala variablar. I VB kan
du skapa en global variabel som du kommer åt från andra filer och kan använda dig av
som du vill. I C# finns inte detta då man använder statiska variablar eller statisk
deklarering som ett substitut. Detta innebär att du statiskt deklarerar en variabel för att
kunna få tillgång till denna från andra klasser, det negativa med statiska deklareringen är
att objekt eller funktioner som inte är statiska inte kan få tillgång till statiska objekt. Detta
tvingar då å andra sidan användaren till att kapsla in sitt projekt bättre och minskar risken
för eventuella krockar av variablar mellan olika filer.
C# har också till skillnad från VB en metod för exceptions och skräpsamling, exceptions
är ett sätt för användaren att själv bestämma hur ett program ska reagera vid fel i koden.
Med hjälp av try/catch metoden i C# kan man lätt fånga upp en exception när man försökt
köra en bit kod och det uppstår något fel. Till skillnad från Java då där man kan använda
sig av Checked Exceptions måste man i C# veta vilken exception som innfaller på stället
annars kommer programmet att krascha ändå (mer om detta under 2.7 Exceptions). C# har
dock även en try/finally metod där man kan garantera att koden kommer exekveras till ett
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färdigt block. Inget av detta finns tyvärr i VB och det är ännu en stor anledning till att C#
är ett bättre alternativ av de två.
2.5.2 Skillnader mellan VB.NET och C#.NET
Dessa två språk är betydligt mycket närmre varandra än VB och C#, mycket på grund av
den gemensamma motorn CLR. VB.NET och C#.NET ingår båda i .NET plattformen och
använder sig båda av uppbyggnaden CLI (se 2.6.1). Man måste i båda två skapa klasser
för varje fil, man kan säga att VB.NET är mer likt att programmera i C#.NET än att
programmera i VB. C# och VB.NET kommer från helt olika bakgrunder då C# grundar
sig på C och VB.NET på BASIC men Microsofts idé med de båda språken var att kunna
ingå i en miljö som stöds av flera språk. Detta innebär att båda språken har tillgång till den
skräphantering och de exceptions som måste stödjas i CLI.
VB.NET har en catch/when metod för exceptions där vi inte behöver deklarera
exceptionstyp vilket man som tidigare skrivet behöver i C#. Detta kan vara till hjälp för
användaren samtidigt som det kan vara svårt för användare att hantera problem som inte är
specificerade. Konstigt nog så har Microsoft tagit med en del VB funktioner som inte
riktigt ter sig rätt mot motorn i .NET men som går att använda på egen risk. Dessa kan
kommas åt genom Microsoft.VisualBasic.namespace i filen Microsoft.VisualBasic.dll
men ska inte vara att rekommendera om man inte vet vad man sysslar med. I C# kan du
använda dig av variablar som är av typen unsigned vilket är en variabel som inte kan
innehålla negativa tal. Ett exempel kan vara att en signed int har en skala mellan -32768
till +32767 och en unsigned int har en skala mellan 0 och 65535. Detta kan användas från
VB.NET också men de finns inte i språket själv utan får hämtas på annat håll.

2.6 .NET framework
.Net plattformen är ett ramverk utvecklat av Microsoft som främst anpassar sig till
Microsoft Windows. Ramverket innehåller ett flertal olika programmeringsspråk som
samtliga kan interagera med varandra (alla språk kan använda sig utav kod från andra
språk). Istället för att språken i .NET exekveras till en hårdvarumiljö så exekveras koden
in i .NET plattformens egna motor CLR (Common Language Runtime). Detta är precis
som Java använder sig av en virtuell maskin som sköter säkerheten och felhanteringen och
det är denna virtuella enhet som kör applikationen från språket man programmerat i.
Det är tack vare denna motor som .NET är ett så bra alternativ för objektorienterad
programmering, detta på grund av att alla språk som finns i plattformen kan kompileras till
samma typ av kod.
2.6.1 CLI (Common Language infrastructure)
Meningen med CLI är att skapa ett neutralt språk som grundar sig på de olika
programmeringsspråken som finns i .NET plattformen. CLI innehåller alla funktioner för
Exceptions, Garbage collection etc, som finns i de olika programmeringsspråken. Tack
vare att de implementerat kärnaspekterna i .NET språken inuti CLI gör det att alla
funktionaliteter inte blir kopplade till ett enda språk utan de kan använda sig av flera olika
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språk till att få fram samma slutgiltiga maskinkod. CLI fungerar som så att när en körbar
kod från något av programmeringsspråken C#, J# eller VB.NET körs så kompileras koden
och slussas sedan vidare in i det som kallas CLI. Det första som händer där är att den
.NET kompatibla koden överförs till CIL (Common Intermidiate Language) som är ett
plattforms-neutralt språk. Från CIL går koden in i CLR som är en kompilator som
kompilerar CIL koden till en maskinkod som är körbar av plattformen man använder sig
av. CLR är alltså det som man kallar den exekverbara motorn för .NET Plattformen och
det är den som är nyckeln till att koden kan kompileras till maskinkod.

Figur 8, En överblick på hur .NET plattformen jobbar internt. Källa [X]
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2.7 Exceptions C#
Exceptions är ett sätt att på egen hand kunna hantera och lagra eventuella fel i
programmet, detta kan vara ett sätt att slippa oväntade krascher i ett program. Det fungerar
så att du ger programmet ett försök att köra en kod istället för att säga till den att köra den,
om applikationen misslyckas att läsa av koden på just det stället går den in i en fångst av
felmeddelandet där du själv kan bestämma konsekvenserna av felet. Du kan då välja att
bara informera användaren om att någonting inte gick igenom på rätt sätt på just det stället
eller bara låta felet gå igenom och ingen del av den testkörda koden kommer att räknas
med i kompileringen av programmet (se figur 9).
Du kan själv bestämma om du vill lägga in en catch som fångar alla typer av exception
eller om du vill lägga in en catch för en specifik typ av exception. Om du väljer att bara
fånga en specifik exception innebär det att om du till exempel försöker hämta värden ur en
array i C# genom en for loop som går från 0 till 20 och du kör ett test med en
exeptionfångst på detta vore det lämpligt att fånga upp till exempel
IndexOutOfBoundsException som visar på att du har klättrat för långt i arrayen och den
har tagit slut. Om du då har valt att lägga en exception som kanske fångar upp ett försök
att sätta någonting till ett NULL-värde (NullReferenceException) så kommer programmet
inte förstå att du vill fånga upp felet. Vid andra fallet kommer programmet att krascha
precis som om du aldrig hade implimeterat en try/catch metod för det fallet.
Du kan även som sagt bara säga att du vill fånga en exception vilket är det bästa
alternativet om det finns flera olika saker som kan gå fel i koden under körningen.

Figur 9, Try/Catch metod som tar emot en Exception för referens till Null-värde.
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3 Genomförande
Arbetet har tagit många vändningar under tidens gång och i detta kapitel kommer jag
närmre gå in på hur jag har använt mig av olika verktyg och program samt vad som varit
orsaker till att planeringen har fått genomgå en förändring.
3.1 Efterforskning
Sökandet av information startade i den väl passande boken Practical Database
Programming with Visual C#.Net[1] som visar ett par olika kopplingsalternativ mellan en
C# applikation och en databas. Databaserna i fråga som Ying argumenterar för att använda
mot C# är Microsoft Access, Microsoft SQL server samt Oracle. Boken tar upp hur man
skapar databaserna och gör testapplikationer som kör mot databasen med hjälp av ADO
eller LINQ.
Det jag ville få ut av mitt sökande av fakta var:
* Alternativ till databas som är behändig att uppgradera från Access 97 och kan klassas
som framtidssäker.
* Ett programmerings språk som passar sig bra till applikationsutveckling och är smidigt
att koppla till databasen samt att det är framtidssäkert och fungerande i nya
operativsystem.
* Hur kopplingar mellan databas och programmeringsspråk fungerar och vad man behöver
för inlägg i språket för att få detta att fungera på ett behöndigt sätt.
3.1.1 Val Av Databas
Valet av databas stod mellan de tre som togs upp i boken [1] som bästa val, Microsoft
Access , MSSQL (Microsoft Sql Server), Oracle och ett fjärde alternativ som inte togs upp
där var Mysql. Jag började med att testa de olika genom att sätta upp testdatabaser i
Microsoft Access 2010 och i MSSQL, tänkte även sätta upp en test i Oracle och Mysql
men båda hade sina självklara nackdelar och det gjordes aldrig, mer om detta längre ner.
Testdatabaserna bestod endast av ett gäng tables som visade förhållanden mellan elever,
kurser och lärare i ett skolsammanhang (se figur 10).
Det var flera fördelar och nackdelar mellan databaserna som mer och mer drog mig åt
Access hållet med tanke på vad det är jag ska använda databasen till. Det första var att
Microsoft Access är en lättanvänd databas som den okunnige kan sätta sig in i med viss
genomgång av databashantering. Det är väldigt grafiskt och jag som kanske inte var så
insatt i databaser och hade tio veckor på mig att fixa den här applikationen känner att
databasdelen ska kunna behärskas på en grundnivå. Microsoft Sql Server lämpar sig bra
för multi client/server applikationer med många användare och stora system. MSSQL är
också en säkrare och stabilare databas i större miljöer, Access lämpar sig bättre som lokal
databas och har en lätthanterlig miljö. Nystab kopplar just nu upp sig mot en Access
databas som ligger på en centralt på en gemensam disk som alla kan komma åt och
kommer alltså inte behöva olika användare för att nå databasen. MSSQL kan vara säkrare
och stabilare men det tar längre tid att koppla och skapa server/client system och detta
skulle inte implementeras i detta arbete. Access använder sig av JET-motorn som är
microsofts egenskapade motor, denna är begränsad till 255 användare som ett maxantal
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men microsoft själva rekommenderar runt 25 användare. Detta var en del jag var tvungen
att ta med i min research om det skulle fungera med denna begränsning. Med tanke på att
Atlas redan för tillfället har valt att lägga stabilitetsberäkningarna i Access med samma
JET-motor som den uppgraderade versionen så skulle detta inte vara något hinder. I
framtiden kommer det finnas önskemål om att programmet ska ha två separata databaser
för två olika modeller av riggar. I Access är det enkelt att lägga in två separata databaser
till ett .NET program och med tanke på att databaserna inte kommer behöva jämföras med
varandra eller ha någon kontakt så kommer access inte vara något problem. Använder man
sig av MSSQL eller liknande däremot vi dubbla databaser måste du sätta upp två olika
servrar och detta kommer resultera i extra jobb som kanske inte är nödvändigt i detta
sammanhang. Den i princip avgörande faktorn till att jag valde att använda mig av en
nyare Access databas var att jag kunde uppgradera den gamla databasen till 2010 och bara
byta från en .mdb fil (Access gamla) till en .accdb fil (Access nya). Jag gjorde detta och
gick igenom nycklar och referenser och allting hölls intakt så som det varit i den tidigare
vilket förenklade min arbetandeprocess avsevärt.
Dock kände jag redan innan starkt för att jobba i Access, mycket för att den ska vara en
lätt databashanterare att sätta sig in i samtidigt som den har ett grafiskt lättförståeligt
gränssnitt. Detta hjälper både mig i mitt arbete samt den som kommer att ta över
programmeringen efter mig.

Figur 10, Printscreen från testdatabasen i Access.
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3.1.2 Val av Programmeringsspråk
Som ram för vad jag borde välja i språkväg fick jag tipsen om antingen C# eller C++, men
även VB i nyare variant (VB.NET) vilket kanske hade varit det smidigaste
översättningsmässigt. Efter dessa rekommendationer valde jag att införskaffa mig boken
som utgår från C# [1] men även en bok om applikationsprogrammering i Visual Basic.
C++ har både för och nackdelar om man jämför med C#, den absolut största nackdelen
enligt mig är att C++ inte är en medlem i .NET plattformen och har då inte tillgång till det
stora .NET-biblioteket. C++ har då ingen inbyggd skräphantering vilket följer med i
strukturen för .NET. I C# slipper man skriva ”header”-filer för deklarering och
inkludering mellan olika kodfiler vilket man behöver göra för all deklarering i C++. Med
tanke på att jag aldrig tidigare tittat i kod skrivet i Visual Basic och hade rätt goda
kunskaper inom både Java och C# vilka är väldigt lika varandra så drog jag slutsatsen att
jag helst skulle vilja arbeta med C#. Då VB.NET och C# har tillgång till samma bibliotek
och fungerar på i stort sett samma sätt med CLI strukturen så fanns det inga direkta
anledningar till varför jag skulle välja VB.NET istället.
Sen var det skönt att jag hade en bok som gav mig tillvägagångssätt att koppla en databas
till C# och detta gjorde att min efterforskning och arbetandeprocess kortades ner en del
och gjorde att jag kunde fokusera mer på att få de nog så krångliga uträkningarna rätt.
3.1.3 Kopplingen Access – C#
När jag tittade närmare på hur C# fungerar mot Access hittade jag i boken och flera sidor
på nätet där man talade om något som hette ADO, vilket skulle fungera som någon form
av mellan hand mellan databas och programmeringsmiljö. Detta gör att man kan ta data
från en databas utan att veta hur den är implementerad, vilket gör hanteringen av
överföringen väldigt enkel. Det finns lite olika sätt att använda sig av ADO och i det här
fallet är det genom OLEDB som är en dataprovider i ADO eller som i mitt fall ADO.NET.
För att få kopplingen i .NET miljön måste man först sätta upp databasen internt i Visual
Studio och koppla denna med projeket. När detta är klar och jag vill hämta eller skriva
data i databasen så krävs det 4 saker för att få kontakt. Det är namnet på versionen av
OLEDB som används, vart databasen ligger i programmet, databasens namn och version
samt ett lösenord. Detta kan se ut såhär:
OleDbCommection Myconnection = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB
.12.0;Data Source=|DataDirectory|\STAB.accdb;Jet OLEDB:Database Password=XXXXX").

Detta är allt som krävs för att sätta upp en mellanhand mellan databas och
programmeringsmiljö.
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3.2 Konvertering
3.2.1 Databasen
Databasen var det första jag tänkte ta itu med efter min efterforskning, detta på grund av
att den är nyckeln till objekten i programmeringen och det kunde vara skönt att få den
överförd och integrerad i ett projekt innan jag började programmera. Jag hade räknat med
att sitta och skapa tables i ett nyare access för att sedan föra över objekt för objekt. Men
med lite flyt så gick överföringen av databas så smidigt att det enda som behövdes göras
var att öppna denna i Access 2010 och köra igenom en uppdatering så kodade programmet
själv om från Mbd till Accdb. För att sedan koppla den nya databasen till ett Visual Studio
2010 projekt så hittade jag en behändig sida att luta mig emot som stegade mig igenom
hela processen [5]. Hade även lite hjälp från boken som gav mig lite extra information om
vilka versioner av ADO och Oledb som skulle användas i mitt fall. Var också tvungen att
ta reda på vilken version av JET-motorn som användes i den nyare Access-databasen.
När databasen var implementerad i ett C#-projekt var det lätt att komma åt data ur
databasen från applikationen med hjälp av Oledb. Det skapades även automatiskt en
överblick på tabellerna i databasen där relationerna mellan de olika tabellerna visuellt
kunde ses som hjälp för en bättre förståelse av databasens uppbyggnad (Se Bilaga 2
(bilaga på fil)).

Figur 11, Den konverterade databasen i Microsoft Access 2010

3.2.2 Visual basic till C# - Forms
Visual Basic och C# har en liknande Drag-and-Drop teknik som används för att skapa
fönster och objekt. Att skapa själva formerna är i dessa språk mer en visuell historia
snarare än att det är någonting programmeringsmässigt som skall göras. I den tidiga
varianten av VB som programmet låg på innan detta projekt drogs igång fanns det dock en
del hantering av fönstrena som var tvunget att göras via kod för att kunna formateras på
rätt sätt. Exempel på sådana fall är hanteringen av tabbar och deras positioner samt
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hanteringen av datagridviews och positioneringen av dessa också. Det som görs
automatiskt via Drag-and-Drop tekniken blir då snarare ett skal till det som senare
kommer att bli det slutgiltiga fönstret. I C# fungerar det som så att allting kan skapas via
Drag-and-Drop tekniken och det som behöver programmeras ”bakom” fönstrena är den
interaktion som uppstår när användaren hanterar applikationen.
Det jag började med att göra var att (då jag inte kunde kompilera och testköra
programmet) köra den färdiga applikationen och helt enkelt interaktivt traggla mig igenom
den för att få en uppfattning om vad som kommer behöva göras programmeringsmässigt i
form filerna.
De uppgifter som jag hade att göra programmeringsmässigt mot formapplikationerna var:
* Att i startfönstret skapa en datagridview som hämtar läsbart data från databasen samt en
sökfunktion som kan söka i griden.
* Programmera hantering av radiobuttons i startfönstret och beräkningsfönstret.
* Programmera hantering av tabbar i beräkningsfönstret.
* Programmera synligheter av tabbar och textboxar/Datagridviews vid samband med
valen av antalet bommar och service plattformar.
* Popup-ruta vid sparning samt start av ny fil som säkerhetsfråga till användaren.
* En funktion för att skriva ut ett resultat efter beräkning.
Detta var saker som också hanterats av den något så när oförståeliga
fönsterhanteringskoden i VB från den gamla applikationen (Se bilaga 4 (bilaga på fil)).

3.2.3 Visual basic till C# - Kod

Överföringen av koden från VB till C# omfattar de cirka 80 sidor beräkningskod som låg
inbakad i en och samma fil tillsammans med 150 sidor kod för formateringen av fönster
och utskrifter etc. Det var en hård kod att sätta sig in i, grunda och förstå mycket på grund
av saknaden av kommentarer samt den röriga formateringen i upplägget. Variablar i koden
var döpta till oläsbara variabelnamn som endast skaparen av koden kan tyda innebörden
av om man inte noggrant analyserar koden variabel för variabel.
Jag gav detta ett försök genom att översätta VB-koden till C# och försöka tyda de delar av
VB som jag aldrig tidigare stött på i programmeringssammangang. Till min hjälp hade jag
även min handledare på Atlas Copco, Peter Öberg som var involverad (inte som
programmerare) även i den tidigare skapelsen.
Funktionerna i VB är uppbyggda på referenshantering och det är som jag har uppfattat det
heller inget tvång i VB att returnera ett värde i en funktion även om den är av en
returneringsbar typ. Detta gjorde det svårt för mig som programmerade i C# att följa med i
de funktioner som bara returnerade värden vid vissa händelser. Jag fick därför göra det
bästa av situationen och först och främst lägga till en referenshantering i C# då det har
som praxis att skicka värden till funktionerna. Detta gjordes simpelt genom att deklarera
de variabler man ville att en funktion skulle ta in som ref och sedan skicka med referenser
istället för variabelvärden.
De ojämna returvärdena kunde jag inte göra så mycket åt utan fick fånga upp returvärden
för att sen slänga som en temporär lösning under uppbyggnaden av programmet.
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Det första som beräkningsfilen ska välja mellan är att köra CalcStraight() alternativt
SpecAngleCalc(), skillnaden mellan de båda är att CalcStraight() loopar emellan samtliga
vinklar medan SpecAngleCalc() fokuserar på en vinkel. För att kunna hämta all data som
behövs för uträkningen skapade jag några funktioner i koden för CalculationWindow som
returnerar värden i textboxar och samlar alla textboxar i en funktion för en snyggare
hantering (tycker jag). För att kunna kompilera och testa koden var jag tvungen att skapa
alla funktioner i beräkningsfilen vilket innebar en lång tid utan möjlighet för test eller
felsökning. Detta var på grund av att alla funktioner till uträkningen krävdes för att kunna
få något resultat överhuvudtaget, detta slutade i en hel del error och felsökning av den
överförda koden på då lite drygt 50 A4. När funktionerna för uträkningarna var sånär klara
var det dags att ordna en funktion för utskrift i resultat-tabellen som består av 2
datagridviews för säkerhetsvinklar och marktryck, samt en spalt för "centres of gravitys"
vilket är vart nuvarande tyngdpunkten ligger.
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3.3 Överlåtande

3.3.1 Förenkling av koden
När jag först började med koden från VB till C# fanns det mycket oklart och många
oanvända variablar som dök upp i koden. Detta blev då ett steg för sig för mig att sätta
mig in i och rensa upp, lägga kommentarer till funktioner och snygga till. Jag har i min
process försökt filtrera bort de gamla variablar eller beräkningar som inte programmet
använt över huvud taget. Variabelnamn i den tidigare koden kunde ibland vara lite
knepiga att förstå vart de kom ifrån, detta speciellt med tanke på att jag inte kunna
debugga gamla programmet.
3.3.1.1 Exceptions
Jag har lagt ner en del tid mot slutet (efter att vi kom fram till att jag ska slussa över detta
projekt till en ny utvecklare) i att fixa felsökningsalternativ för lättare hantering av debugg
och felsökning för andra användare. Detta har jag gjord genom att sätta exceptions på de
ställen där det är möjligt att ett fel kan inträffa och sparar ner detta i en felkodsarray, när
någonting händer med programmet eller om något fel uppstår och det måste avslutas eller
liknande så skapas en loggfil i projektmappen där du kan se senaste problemen i koden
och återgå till den rad där programmet valde att lägga ner. Nedan följer ett exempel på hur
det kan se ut i loggfilen DebugErrorCode.txt:
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Index Out of range Exception Code : Fmat1
Null reference Exception Code: TpSr2
file:Calculating.cs
Number of Errors = 19
2011-05-24 21:59:10
Runtime before colapse/Last Error: 00:00:20.0296018
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Ovan kan vi se att loggen har tagit emot 19 Errors och 18 av dessa är på exakt samma
ställe, det är dock efter ett sista unikt felmeddelande som programmet har kraschat och det
kan ju peka på att det borde vara där vi kan hitta felet.
För att då hitta till felet i koden så går man helt enkelt in i Calculations.cs och söker på
"TpSr2" om man vill titta på det sista felet. "TpSr2" är en unik felkod och finns bara på det
stället där jag deklarerat denna och efter en genomsökning av projektet så kommer vi
direkt till den try/catch -sats där felet uppstått. Innan koden står det något mer och det är
"Null reference Exception" vilket betyder att vi försökt sätta värdet på en variabel till Null.
Vi kan då kolla igenom våran try-sats efter vad som kan ha orsakat just detta fel och
förhoppningsvis så är detta allt som behövs för att lösa problemet.
3.3.1.2 XML Documentation Comments
C# har sitt egna sätt att enkelt skapa kommentarer med väsentlig information för
användaren kallat XML Documentation Comments. Dessa kommentarer påminner om
doxygen men kräver inga inlägg i Visual Studio och fungerar genom att skriva "///" vilket
då automatiskt skapar indata och namn för understående funktion. Denna
dokummentationsmetod har jag använt mig av som en grund för att framtida brukare av
koden ska kunna få en snabb och lätt överblick (Se figur 12). Denna dokumentation
kommer däremot behövas kompliteras framför allt i beräkningskoden då det fortfarande
ligger en del arbete i att färdigställa funktioner.

Figur 12, Exempel på hur XML Documetation Comments kan se ut.

3.3.2 Framtida Arbete
Det som ska fixas i applikationen efter detta examensarbete har gått mot sitt slut är:
* En mer ingående interaktion mellan databasen och applikationen (Sparfunktion framför
allt).
* Testkörning av kod samt färdigställning av beräkningskod och eventuella fel.
* Koppla utskriftsfunktionen till resultattabellen.
26

Konversationen mellan databasen och applikationen kommer att vara en påbyggnad på
den start av implementering från databasen som redan finns. Detta kommer att göras
genom OleDb och jobbet kommer ligga i att koppla textrutor i applikationen med objekt i
databasen och kodexempel för hur detta ska göras finns redan genom min redan färdiga
koppling mellan kalkyl-tabellen i databasen och startfönstrets datagridview i
applikationen.
Testkörningen av koden är den viktigaste och absolut den mest komplexa biten i det
nästkommande arbetet. All kod som ska testköras ligger i filen Calculations.cs och är
uppbyggd i funktioner med referenshantering för att lättare kunna följa Visual Basic
projektet längs det nya C# projektet. Testerna kommer vara tvungna att göras i två
uppdelade grupper, tester för beräkning samt tester för beräkning på specifika vinklar.
Dessa två olika beräkningar utgår från varsin funktion i Calculations-filen och heter
CalcStraight() samt SpecAngleCalc() (Se bilaga 5 (bilaga på fil)).
Saker att lägga extra mycket vikt på vid felsökning av programmet är hanteringen av
arrayer så att inget data försvinner på grund av felaktiga referenser. Att tänka på är också
att alla funktionsanrop görs med referenser om funktionen tar in något av de fyra
structarna som argument.
När beräkningarna har testats till den gräns att man med säkerhet kan säga att resultatet
blir korrekt måste det göras en mindre genomgång i formatering för att eventuellt snygga
upp rader till en senare utskriftsfunktion. I det gamla Nystab programmet används en
inbyggd funktion som heter Format som jag har gjort ett substitut till manuellt, det kan
vara så enkelt att man kan hoppa detta helt eller bara köra reguljära uttryck.
Utskriftsgrunderna finns (enligt msdn's standard) inlagda som tre funktioner i projektet
och det som behövs göras här är att ställa in en länk mellan utsriftsapplikationen och
resultat-tabellen.
Övriga uppdateringar som ska göras men som är utanför min gräns är:
* Skapa en fungerande installationsfil för publik användning av projektet.
* Visuellt visa för användaren vilka vinklar som beräknas vid markering av ett resultat i
resultat-tabellen.
* Lägga upp en användarmanual för det färdiga projektet både applikationsmässigt och
kodmässigt för att undvika framtida problem.
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4 Resultat
Som jag tidigare tagit upp har den slutgiltiga produkten under omständigheterna inte
lyckats bli klar i den mån som krävdes för den första kravspecifikationen. De sista dagarna
under arbetstiden fick även läggas på att förenkla det som producerats i åtanke till den
person som tagit över arbetet. Arbetet har till stor del resulterat i ett förarbete som innebar
en grundlig granskning av den tidigare applikationens kod. Trots detta har utfallet blivit
lyckat och jag känner att jag har fått ett bra resultat som gjort framtida nytta för företaget.
Alla frågeställningar och de förnyade kraven är uppnådda och jag hoppas att det ska vara
lätt för nästkommande person att ta över mitt arbete.
4.1 Applikationen
Applikationen som skulle byggas kan delas upp i tre mindre delar där vi har kopplingen
mot databasen, skapandet av vyerna samt koden för stabilitetsberäkningarna. Alla de tre
delarna finns redan gjort i det tidigare VB projektet och jag kunde grunda min
uppbyggnad på de tidigare vyerna och beräkningarna. Förutom dessa tre steg så har jag
fixat grunderna för att senare kunna skriva ut resultaten alternativt specifikationer eller
liknande beroende på hur Atlas Copco vill ha det.
4.1.1 Kopplingen mot databasen
Då själva uppgraderingen av databasen gick så smidigt kunde fokus ligga på att koppla C#
mot Access i projektet. Jag använde mig av OleDb som är dataprovidern för kopplingen
mellan applikation och databas, och nedan är exempel på hur en enkel koppling i
applikationen ser ut:
OleDbCommection Myconnection = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB
.12.0;Data Source=|DataDirectory|\STAB.accdb;Jet OLEDB:Database Password=XXXXX").

Kopplingen fungerar i den mån att applikationen kan hämta information från databasen
genom sql-frågor och lagra dessa i tabeller eller textrutor. Det ska fortfarande skapas en
funktion för lagring av färdigt resultatdata men detta kan inte göras först den färdiga
resultat-tabellen skriver ut resultat till användaren.
4.1.2 Vyer i applikationen
Vyerna är den delen av resultaten som användaren kommer att se utåt och mitt resultat
skulle vara så lik den tidigare applikationen som möjligt. Min applikation ser närmast
identisk ut den tidigare med undantag från de skillnader som finns mellan C# och VB vad
det gäller utseende på knappar, tabeller och dylikt (se figur 13 resp 14). Alla
användarinteraktioner är färdiga och det är bara koden bakom programmet som behöver
finslipas (beräkningskoden). Om en användare fyller i ett felaktigt tecken i en ruta skickas
ett exception som ser till att programmet inte kraschar utan loggar ett fel istället.

28

Figur 13. Nystab programmet startskärm resultat

Figur 14. Nystab programmet beräkningsfönster resultat
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4.1.3 Beräkningar
Beräkningarna är uppbyggda med hjälp av referenser som den tidigare koden också bestod
av, detta mycket för att det ska vara lätt att följa vid testandet av den slutgiltiga koden.
Koden som utför beräkningarna är försedda med ett antal exceptions i de områden där
någonting kan gå fel, dessa hjälper till och loggar en lista på alla fel istället för att
programmet ska krascha vid varje enskilt fel. Alla delar i beräkningskoden är
färdigprogrammerade men det kommer att krävas några genomkörningar för att rätta till
eventuella fel vid lagring av variabler, måste också se till att all information hämtas från
rätt plats.
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5 Diskussion
Det har varit några hårda veckor med många lärdomar att ta efter av. Mina egna tankar om
produkten och missnöjen jag funnit är just de att jag inte kunnat nå målen som var utsatta i
början på grund av så de omständigheter som dykt upp längs projektets gång som inte var
beräknade i tiden. Den första och kanske största jobbiga motgången kom redan i början då
programvaran för att köra programmet Nystab hade utgått, detta resulterade i ett par tunga
första veckor med efterforskning i bok och genomgång av kod på papper. När vi till slut
fick hjälp av support och hittade någon som kunde fixa en programvara visade det sig att
det saknades filer till projektet och koden var inte längre körbar. Det fanns då inga
möjligheter för mig att testköra den gamla koden eller kompilera och debugga för att få en
överblick om hur programmet stegade genom koden. Då var nästa mål att få tag på den
ursprungliga skaparen av programmet och efter mycket om och men så kunde han
kontaktas och det visade sig att han inte kunde hjälpa till i detta ärende. Koden hade inte
kommenterats och det fanns ingen annan dokumentation över hur programmets
beräkningar skulle fungera och vad som var avsett att beräknas i de olika funktionerna.
Mycket av arbetet låg nu i att lägga vikten på förståelse av funktioner och
variabelhantering i det tidigare arbetet. I det stora hela känner jag mig väldigt nöjd med
vad jag åstadkommit trots att utvägen kanske inte var vad jag hoppats från början. Jag kan
dra lärdom om hur det kan fungera ute i arbetslivet och om vad som kan gå snett vid
utveckling av större projekt och tar med mig detta som en positiv erfarenhet.
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Bilaga 1 - Exempel Resultat utskrift , Nystab gamla
Atlas Copco Rock Drills AB
DC11LOW-5

RB281L-H1600-

=================================== STABILITY CALCULATION ON
JACKS =====================================
Machine type : BMH2840-BSH-XZRfoam-roof dr
Headline :

Roof drilling

Author :

UTUG

Rig No.

: utan extra mv

Creation date : 2000-11-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Geometry of machine on horizontal ground
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Jack Distance:
3800 TG Jacks Rear : 1400 Osc.pnt height : 400 Max.osc.angle:
7
Re. J. steer point: 1900 TG Jacks front : 3100 Osc.pnt left : 0
Jacklift:
200

Booms and Service Platforms
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Boom 1
rear : 0
Boom 2
rear : 0
Boom 3
Boom 4

BUT28F

Feed 1 :

BMH2840-BSH

Turned rel. rig : 51

Turned rel.

BUT27G

Feed 2 :

BMH2841-BSH

Turned rel. rig : 0

Turned rel.

Feed 3 :
Feed 4 :

Turned rel. rig : 0
Turned rel. rig : 0

Turned rel. rear : 0
Turned rel. rear : 0

Mass Front of rear axle Left of centre line Height above ground
Subparts
[kg]
X[mm]
Y[mm]
Z[mm]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Oscillating rear part
Total : 534
0
Stiff rear part of carrier Total : 4058
-100
Stiff front part of carrier Total : 2635
2318
Boom 1
Total : 4021
5386
Boom 2
Total :
Boom 3
Total :
Boom 4
Total :
Total or rig : 11248
2432

0
-71
116
2956

1058

600
1065
666
980

966

Angles in deg.
Ground pressure in kp and (%) of total weight
Case : Steer Inc Dos
Left Rear
Right rear
Left front
Right front
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
30
0
-30
0
0
14
0 -14
30
14
30 -14
-30
14
-30 -14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1210 (10,8)
1538 (13,7)
1049
(9,3)
2109 (18,8)
854
(7,6)
2706 (24,1)
914
(8,1)
1646 (14,6)
713
(6,3)

1210
909
1278
1024
854
623
750
1369
869

(10,8) 8254 (73,4) 574
(5,1)
(8,1) 8445 (75,1) 356
(3,2)
(11,4) 8006 (71,2) 916
(8,1)
(9,1) 7652
(68) 463
(4,1)
(7,6) 8610 (76,5) 930
(8,3)
(5,5) 7675 (68,2) 244
(2,2)
(6,7) 8942 (79,5) 643
(5,7)
(12,2) 7547 (67,1) 686
(6,1)
(7,7) 8362 (74,3) 1305 (11,6)

Case : Steer Inc Dos Lift angle Lifted end Tipping angle Margin(5)
Comment
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0
0
0
0
30
30
30
30
-30
-30
-30
-30
0
0
0
0
30
30
-30
-30
30
30
-30
-30

90 0
---90 0
--0 90
--0 -90
--90 0
---90 0
--0 90
--0 -90
--90 0
---90 0
--0 90
--0 -90
--14 90
--14 -90
---14 90
---14 -90
--14 90
--14 -90
--14 90
--14 -90
---14 90
---14 -90
---14 90
---14 -90
---

-------------------------------------------------

Inc = 55
36
Tips Left
Inc = -40,2
21,2
Tips Front
Dos = 17,7
12,7
Tips Left
Dos = -68,3
63,3
Tips Right
Inc = 38,3
19,3
Tips Left
Inc = -38,7
19,7
Tips Front
Dos = 11,7
6,7
Tips Left
Dos = -67,3
62,3
Tips Right
Inc = 64,5
45,5
Tips Left
Inc = -37,8
18,8
Tips Front
Dos = 22
17
Tips Left
Dos = -68
63
Tips Right
Dos = 14,2
9,2
Tips Left
Dos = -63,3
58,3
Tips Right
Dos = 20
15
Tips Left
Dos = -65,3
60,3
Tips Right
Dos = 7,8
2,8
Tips Left
Dos = -62,7
57,7
Tips Right
Dos = 18,9
13,9
Tips Left
Dos = -63
58
Tips Right
Dos = 15
10
Tips Left
Dos = -64,5
59,5
Tips Right
Dos = 23,8
18,8
Tips Left
Dos = -51,1
46,1
Tips Front

---------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Printed Date 2011:05:18

Printed Time 14:05

Atlas Copco Rock Drills AB
DC11LOW-5

RB281L-H1600-

================================== STABILITY SPECIFICATION ON
JACKS ====================================
Machine type : BMH2840-BSH-XZRfoam-roof dr
mv
Headline

Rig No.

: utan extra

: Roof drilling

No of Booms : 4

No of Platforms : 0

Author :

Creation date

UTUG

: 2000-11-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Specifications
Axle distance
: 2700
Re. ax. steer point : 1350
Jack Distance
: 3800
Re. J. steer point : 1900
Jacklift
: 200

TG rear axle : 1400
TG front axle : 1660
TG Jacks Rear : 1400
TG Jacks front : 3100

Max.osc.angle : 7
Osc.pnt height : 400
Osc.pnt left : 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Oscillating Rear Part
Subpart

Mass

Shaft wit XZR8.25 wheel
Tyre foam
134
Total :

Front of rear axle
400

Left of centre line Height above ground
0

0

0

534

0

0

0

400
400
400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Stiff Rear Part
Subpart

Mass

Front of rear axle

Stiff part from Std B281L 3912
El kable
1
No airtanks
-70
DCS12 pumpunit
-1

Left of centre line Height above ground

-120
-1200
-1350
600

-60
600
0
-300

850
1300
1370
1100
3

DCS18 pumpunit
1
Va-p stående CR4-80 kompl -70
Va-p. liggande CR4-100 ko 100
Guard plates
145
Swing arm el.cab. extra w 40
Total :

4058

600

-300
100
100

114
-1200

1100
-650
-650

-40

1200
1100
1417

-690

-100

-71

1200
865

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Stiff Front Part
Subpart

Mass

Front of rear axle

Prt from B281L std
3052
Tyre foam
134
Exl extra weight f XMINE -52
Excl roof
-500
Roof pooles
1
Total :

2635

Left of centre line Height above ground

2240
2700
2700
1900
1
2318

100

810

0

400
0

400

0
1

1500
1

116

666

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Boom 1

BUT28F

Feed
: BMH2840-BSH
Rear axle to rear joint :
2992
Left of Center Line :
0
Height above ground : 1211
Rear to front joint : 4354
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Boom rear subparts
Subpart

Mass

Front of rear joint Left of rear joint

Rear part of boom incl ho 1400
Total :

1400

1811
1811

Height above joint

0
0

0
0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Boom front subparts
Subpart

Mass

Fr.part incl. hoses and m
Feed
596

Front of rear joint Left of rear joint
525

4950
4990

Height above joint

0
0

160
0
4

Driil force

1500

Total :

4790

2621

0

4868

-1211

0

-661

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Boom 2

BUT27G

Feed
: BMH2841-BSH
Rear axle to rear joint :
2992
Left of Center Line :
0
Height above ground : 1211
Rear to front joint : 4354
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Boom rear subparts
Subpart

Mass
0

Total :

Front of rear joint Left of rear joint
0

0

0
0

Height above joint

0
0

0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Boom front subparts
Subpart

Mass
0

Total :

Front of rear joint Left of rear joint
0

0

0
0

Height above joint

0
0

0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Boom 3
Feed
:
Rear axle to rear joint :
Left of Center Line :
Height above ground :
Rear to front joint :
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Bilaga 3 - Information Beräkningar Gamla programmet

Help for the stability calculation program
'NyStab'
The help functionality is under development and will be
adopted when new questions are raised.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Content
1.

Introduction

2.

This is how the program works or "How shall I do?"

3.

Hints

4.

Problem

5.

Problem reporting

6.

Release notes
6.1.
6.2.
6.3.

Version 1.0.1 Release date 2000-06-28
Version 1 0.2 Release date 2000-12-12
Version 1.0.4 Release date 2001-08-14

7.

Problem to be solved in next release

8.

History / Understanding of problems

-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Introduction
This program is made to calculate the theoretical stability of a vehicle. It is
especially developed for drill rigs on wheels, but can equally be used for
loaders and dump trucks.
Which load cases that are calculated, you may find in the design manual.
2. This is how the program works or " How do I do?"
2.1

Coordinate systems and general info about the
6

component placement
All x,y,z-value shall be from the cutting of the following
planes: the rear
axle, the symmetri line of the
vehicle and the ground plane.
The component placement are stated with:
1. Weight (can be negative if you want to
exclude a weight from
something else. May not be 0, has to be at least 1.
2. Distance in the longitudinal direction from
the engine axle.
Positive values
are foreward, in front of the axle. Negative values
are backwards.
3. Distance sideways from the vehicles
symmetry plane. Positive
values to the left of the symmetry plane and negative to the right.
4. Distance in height from the ground plane.
All values should be
positive.
2.2

Tab "Specifications"
In this tab the basic specification of the vehicle is
entered. The illustrations below gives an instruction of which values that are
requested.

7

8

9

2.3

Tab "Oscillating rear part"
The "oscillating rear part" are all parts related to the
oscillating axle, e.g. all
parts that are
oscillating.
2.4

Tab "Stiff rear part" (only when an articulated carrier is

chosen)
An articulated vehicles rear part.
2.5

Tab "Stiff front part" (only when an articulated carrier is

chosen)
An articulated vehicles fore part.
2.5

Tab "Stiff part" (only when a stiff carrier is chosen)
A vehicle with a stiff carrier.

2.6

Tab "Left/right boom"
The tabs should be self illustrating.

2.7

Tab "Service platform"
The tab should be self illustrating.

2.8

Tab "Angles"
See the illustrations (2.2)

2.8.1
The value Inclination (gradient in longitudinal
direction are only set
to be a
positive value, e.g. 14. The program itself will calculate in
both pos. and neg. direction, +/- 14.

2.8.2
For Dosage (gradient in collaterally
direction), the program will lean
the
ground plane sideways for all calculations if you set another
value than zero. Normally you enter 0.
Exceptions are if you
especially want to check for a specific gradient or if you want to
calculate the loads from a
weighing by leaning the vehicle as much
as it did when weighed (see 3.1).
2.8.3
Safety angle sets which safety angle that
shall be added to the
vehicles
operative gradients (inclination and dosage).
2.8.4
Boom, Feed and Service platform sets the
angles for the
components in tee calculation.
2.9

Tab "Result"
10

The program will calculate all combinations of steering-,
dosage and
inclinations angles. The table of
results are divided into the different load
cases,
angles and with which angle the vehicles falls over.
Tipping lines – on wheels
The illustrations below, describe how the tipping lines are defined. The first
illustration shows how it looks like when standing on wheels. Normally on
flat ground, the loads are distributed in such a way that you get loads on all
four wheels. When you then lean the machine to one side, the COG will
sooner or later pass the tipping line and the machine will start to tip over,
but then the oscillating rear axle will hit the oscillating stop and you will
get a new tipping line.

Straight waist – on wheels

Turned waist – on wheels
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Tipping lines on jacks
The machine behaves some different on jacks than on wheels. The
program
uses the same tipping lines throughout the whole calculation. The program
does not take notice to the fact that the frames will deflect somewhat, it
calculates that the frame work is rigid.

Straight waist – on jacks
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Turned waist – on jacks

2.10

Calculation buttons
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2.11

Stability calculation
More help text to be added

2.12

Specific angle
More help text to be added

3. Hints
3.1

Check a weighing by calculate.
A known fact is that a vehicles leans when weighed with
swung booms
or/with turned waist. This will
give a deviation compared to the calculation.
To be able to check
the weighing results with the calculation you will have
to enter the measured leaning of the vehicle (arctan*[loaded wheel
radius,
least loaded side] - [loaded wheel radius,
most loaded side] / [width of the
vehicle] as a dosage
angle in the program.
3.2

Dosage with straight vehicle
To be able to combine dosage angle and a straight
vehicle you will have to
set the steering angle to 0 to be
able to achieve the correct result.
3.3

Rear jacks are equal
When performing a calculation with a vehicle standing on
jacks, the loads
on the two rear jacks will be the
same until the vehicles total COG closes
the line
that goes from the fore jack (on the side where the vehicles total
COG are) to the middle point in between the rear jacks.
This is a
simplification in the program and
it gives that you can't trust the loads on
the rear
jacks as long as they are equal.
4. Problems
Results: Red 39.8
A know fact to recognize a faulty calculation is that the result says 39.8. All results
that are 39.8 will therefore be marked in red to help to see suspicious results. All
39.8 are not faulty, but the relevancy of the result must however be considered.
Print to file
This function does not work if the file name consists of /.
Remove the / and test again.
5. Problem reporting
All problems and/or aspects shall be reported to me, Peter Öberg / UTUE.
If possible, take a "Print screen" and copy it to e.g. Ms Paint. Print the screen print
and also a "Print specifications" and a "Print results". Write down all details upon
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how the problem occurred and we will hopefully be able to reconstruct the course
of the event.
6. Release notes (not yet translated into English)
6.1.

Version 1.0.1 Releasedatum 2000-06-28

6.1.1.

Fält som en gång har haft röda siffror fortsatte att vara röda
under hela sessionen. Återställs numera vid varje 'Stability calc.'
Hur riggen välter saknades på utskrifterna. Är numera med.
Marginalen mot inmatad säkerhetsvinkel räknade galet. Tillfixat.
Utskriften har komprimerats ihop så att det oftast bara ska
komma ut ett papper vid utskrift.
Vid svängning av bommarna så trodde man att man matade in
värdet för vänster bom, men egentligen så svängde man på den
högra. Fungerar nu som det är tänkt.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.2.

Version 1.0.2 Releasedatum 2000-12-12
Nya funktioner och tillrättningar enligt följande:

6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.

6.3.

Förbättrad sökning och sortering i databasen.
Larm om decimal-tecken är felinställt för NyStab. Ska var
kommatecken och inte punkt till skillnad från Pro/E som ska ha
tvärt om.
Förbättrad kontroll mot utslängning om man försöker att spara /
skriva ut eller beräkna innan alla indata är ifyllda
Förhindra programavstängning då nätverket inte får kontakt med
skrivaren.
Utskriftsknapp för specifications har tillkommit på skrivbordet.
Förhindra att man skriver in negativa midjevinklar vid "Stab calc"beräkning, vilket kunde leda till felaktiga resultat. Negativa
vinklar går dock att skriva in då man kör "Specified angle calc"
utan att det blir felaktiga resultat.
Vid utskrift av "Specifications" så står det numera "Height above
joint" istället för "Height above ground"
Vissa beräkningar med stora bomsvängar i negativ riktning går
nu också att beräkna.
Vid utskrift av "Specifications" så kommer numera även en
subparts-sammanställning med.
Resultat som på skärmen är rödmarkerade är numera feta vid
utskrift.

Version 1.0.4 Releasedatum 2001-08-14
Nya funktioner och tillrättningar enligt följande:

6.3.1
6.3.2

Rubriken "Subparts Totals" i utskriften av specifications är
omskriven till "Subparts totals, straight rig on wheels".
"Subparts Totals" har fått en summering.
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6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6

6.3.7
6.3.8
6.3.9

Man når numera fältet "Headline" från fliken "Results" så att man
kan skriva in en lämplig text inför utskriften.
Inmatade värden i "Restricted selection" ligger numera kvar tills
det att man har går ur NyStab.
Urvalsfält för "File name" har tillkommit.
Programmet förhindrar numera att man skriver in negativa
"inclination" vinklar vid "Stab calc"-beräkning, vilket kunde leda
till felaktiga resultat. Negativa vinklar går dock att skriva in då
man kör "Specified angle calc" utan att det blir felaktiga resultat.
Man kan numera mata in dosagevärden över 28grader utan att
programmet får "error".
Margin to safety är borttaget för "Specified angle calc".
Diverse fält har försetts med en "antal tecken begränsning". En
inmatning av för många tecken i en ruta ledde förr till en låsning
av databasen.

7. Problems that have been reported, which should/may be solved in the
next release
7.1

One "39.8"-issue have been reported when calculating an extreme
rig (one that is only stable on a leaned plane (with dosage)).
7.2
There is a wish to have a sum per axle.
7.3
There is a wish to have all calculations in one single file
(transport,
work and roof drilling).
7.4
There is a wish to be able to delete one or several old
calculations in
the starting window.
7.5
The program rearrange the lines on the different tabs.
Doesn't lead to
any faulty calculations.
7.6
In one occasion lines in a tab has disappered => data
have been lost.
7.7
The database should be diveded into two separate
databases. One for
TME and one for LHD.

8. History / Understanding of problems
The program was initially made in Fortran and worked in a VAX-environment. This
version is programmed in Visual Basic to work in a Windows-environment. The
program has got a more modern design/interface and a central MS Accessdatabase for storing of data.
While transferring the source code to Visual Basic some problems have shown up
on the way and some may still be there. Therefore it is essential that all problems
are reported to me, Peter Öberg UTUE.
Peter Öberg / UTUE
Örebro 2000-05-23
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