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Abstract

Från Excel till Qt. Överföring av interface.

Creating an Interface in Qt

Jennifer Leijon

Ett användarinterface i Excel kan återskapas på ett strukturerat sätt i Qt. Programmet
Qt är lättanvänt för någon med programmeringserfarenhet, men svårt för andra. Qt
finns som gratisversion och är baserat på programspråket C++.

Tågföretaget Bombardier använder ett interface i Excel, men med nya versioner av
programmet har problem uppstått. I detta projekt undersöks svårighetsgraden av Qt
och delar av Excel-interfacet återskapas i Qt. 

Först skapades en design i Qt med bland annat tryckknappar, komboboxar och
textfält. Sedan skrevs kod för designens funktion. Slutligen sammanfogades interfacets
delar och testkördes.
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Populärvetenskaplig beskrivning  
Driften av tåg kräver omfattande datorberäkningar med värden som kan matas in via 

ett användarinterface. Tågföretaget Bombardier i Västerås använder sig av ett 

interface gjort i programmet Excel. Genom åren har nya versioner av Excel skapat 

problem; i vissa fall har fel värden behandlats i beräkningarna. Nu undersöker 

Bombardier möjligheten att byta användarinterface från Excel till Qt. 

Programmet Qt kan användas för att skapa användarinterface och bygger på ett 

designverktyg och programmeringsspråket C++. I detta arbete undersöks 

svårighetsgraden av Qt samt hur kod i Excel kan överföras till kod i Qt. Qt visar sig 

vara lättanvänt för någon med programmeringserfarenhet, men svårt för andra. 

Valda delar av Excel-interfacet överförs till Qt. 

Introduktion 

1. Problembeskrivning 
Tågdrift kräver många komponenters funktion och samverkan. För att bestämma hur 

ett tåg fungerar behandlas stora mängder data och omfattande beräkningar. 

Bombardier Transportations i Västerås arbetar med framtagandet av tåg och dess 

funktion. Tidigare har företaget samlat in data i programmet Excel vilket sedan 

skickats vidare till en beräkningskärna som kallas APC. Med åren har det kommit nya 

versioner av Excel som inte fungerat lika bra för insamling av data; i vissa fall har 

beräkningskärnan behandlat fel indata. Nuvarande beräkningssystem visas i Figur 1. 

Detta problem har lett till att Bombardier har undersökt möjligheten att byta ut Excel 

mot ett annat interface.  

 

Figur 1. Dagens APC består av ett användarinterface i Excel som tar emot olika former av indata som 

sedan skickas till en beräkningskärna. Värden från beräkningskärnan skickas tillbaka via interfacet 

och visas sedan som utdata. 



4 
 

Bombardier har intresse av att byta användarinterface från Excel till Qt. Programmet 

Qt finns i en gratisversion och verkar möjliggöra framtagandet av ett användarvänligt 

och grafiskt interface som kan hantera stora mängder data från olika program på ett 

bra sätt. Problemet som behandlas i detta projekt är att se om Qt är tillräckligt 

användarvänligt och försöka överföra befintlig kod i Excel till kod i Qt. Design och 

struktur ska likna den som redan finns. Hur projektets nya interface samverkar med 

övriga beräkningsdelar syns i Figur 2. 

 

Figur 2. APC efter projektet är klart består av ett användarinterface i Qt som tar emot olika former av 

indata som sedan skickas till en beräkningskärna. Värden från beräkningskärnan skickas till ett 

användarinterface i Excel och visas sedan som utdata. 

2. Frågeställningar 

2.1 Första frågeställningen 

För att bestämma om Qt är rätt val av interface undersöks svårighetsgraden av 

programmet. Kanske visar det sig vara väldigt komplicerat att använda Qt och en 

specialist bör tas in. Om det tvärtom är så enkelt att jag som inte har någon större 

programmeringserfarenhet kan överföra kod i Excel till kod i Qt så kan det vara ett 

bra program att arbeta vidare med. Den första frågeställningen är därför: 

Hur lätt eller svårt är det att överföra befintlig kod i Excel till kod i Qt? 

2.2 Andra frågeställningen 

Om det visar sig vara lätt att överföra kod från Excel till Qt ska detta genomföras för 

valda delar av systemet. Fortsättningen av projektet blir då att titta på indata till 

asynkronmotorn, därefter finns fler komponenter för vidare arbete. Kod skall 

överföras strukturerat så att någon annan kan uppta ett liknande arbete med fler 

delar. Projektets andra frågeställning är: 

Hur kan kod överföras på ett strukturerat sätt från ett interface i Excel till ett 

interface i Qt? 
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Metod 
För att kunna genomföra projektet krävs en noga vald metod. Arbetet har avgränsats 

till hanterbarhet i samråd med handledaren, avgränsningen syns i Figur 3. 

Problemen med det befintliga programmet tas fram genom granskning av den givna 

Excel-mallen, kallad APC-mallen. För att använda APC-mallen krävs viss förståelse 

för vilka beräkningar som programmet ska göra och hur indata hör samman med 

beräkningarna. Inom APC-mallen finns många beräkningsdelar, men först undersöks 

hur indata till asynkronmotorn tas emot. De indata som påverkar asynkronmotorn 

skissas upp.  

 

Figur 3. Projektets avgränsning visas med hjälp av en cirkel. Projektets syfte är att ändra 

användarinterfacet för indata från Excel till Qt. 

För att besvara den första frågeställningen angående hur lätt eller svårt Qt är, laddas 

open soucre-versionen av programmet ned och testkörs. Relevanta delar av Qt 

undersöks och programmets svårighetsgrad uppskattas.  

Metoden för att utreda den andra frågeställningen, angående hur kod kan överföras 

från Excel till Qt, bygger på struktur och fokus. Interfacet återskapas i Qt genom 

programmering i C++.  En liten del av ett större programmeringsarbete ska utföras 

och därför krävs noggrann tanke åt programstrukturen.  

Information för arbetet samlas från litteratur och internet. Dessutom är samtal med 

kunniga personer på Uppsala universitet och Bombardier en metod för att föra 

arbetet framåt. 

Bakgrund 

3.1 Bombardier 
Företaget Bombardier grundades 1942 av Joseph-Armand Bombardier och har idag 

fler än 65 000 anställda i olika delar av världen. Företaget består av två delar: 

Aerospace och Transportation. Bombardier Transportation är världsledande inom 
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tågkonstruktion och har stor anknytning till Västerås. Styrningen och driften av tågen 

utvecklas under avdelningar för Propulsion and controls och det är här projektet 

utförs.  

3.2 Excel 
Excel är ett välanvänt program för hantering av data. Programmet utför beräkningar 

och kan åskådliggöra resultat i plottar och tabeller. Dessutom kan användaren 

programmera macron i Excel med programspråket Visual Basic for Applications. 

Med hjälp av Excel Object Model kan ett användarinterface skapas i Excel.      

3.3 Qt  

Qt är ett program för att skapa applikationer till C++, som exempelvis ett grafiskt 

användarinterface. Det finns stora användarmöjligheter med Qt och flera anledningar 

till att programvaran har blivit populär. För det första finns Qt i en gratisversion, en 

så kallad open source-version. För det andra finns möjligheten att sammanfoga 

information från andra programvaror. För det tredje finns hjälp till programvaran 

online.  

Idéerna till Qt uppkom år 1990 då Haavard Nord och Eirik Chamble-Eng skulle skapa 

en applikation för ultraljudsanalys. Applikationen skulle kunna fungera tillsammans 

med Macintosh, Unix och Windows. För att lösa problemet skapade Haavard Nord 

och Eirik Chamble-Eng en objektorienterad plattform med grafiskt användarinterface 

och kallade produkten för Qt. 1994 startade de företaget Quasar Technologies som 

senare blev Trolltech. Den första versionen av Qt var färdig 1995.  

Under åren utvecklades Qt och är idag en välanvänd produkt för att ta fram grafiska 

interface. Om Qt ska användas för kommersiellt bruk kostar programvaran pengar, 

men i detta projekt används gratisversionen. Programvyn för Qt återfinns i Figur 4. 

 

Figur 4. Programvyn för Qt.   
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3.4 Beskrivning av asynkronmotorn. 

3.4.1 Projektet utgår från asynkronmotorn.  

Målet med projektet är att överföra ett interface i Excel till ett interface i Qt. 

Interfacets huvudsyfte är att ge användaren möjlighet att mata in värden för olika 

komponenter som driver tåg. Den komponent som projektet utgår ifrån är 

asynkronmotorn, och en typisk trefas asynkronmotor visas i Figur 5. För att beskriva 

en specifik asynkronmotor krävs avancerade beräkningar och stora mängder data. 

För att få förståelse för vilken typ av information som Qt-programmet ska kunna 

behandla följer här en beskrivning av hur en vanlig asynkronmotor fungerar. 

 

Figur 5. Figuren visar ett fotografi över en vanlig trefas asynkronmotor. 

3.4.2 Faradays induktionslag. 

Ett föränderligt magnetiskt flöde genom en sluten ledande slinga inducerar en ström 

i slingan enligt Faradays induktionslag. Det totala magnetiska fältet,   -fältet, genom 

en sluten slinga kallas för magnetiskt flöde    och skrivs 

            
 

.   

Ett tidsföränderligt flöde inducerar en spänning över den slutna slingan, vilket ges av 

Faradays induktionslag  

     
   

  
.  

3.4.3 Asynkronmotorn. 

Asynkronmotorn bygger på Faradays induktionslag. Ett magnetfält roterar runt 

asynkronmotorns rotor. Då rotorn och magnetfältet roterar med olika hastigheter 

induceras en ström i motorns ledare, enligt Faradays induktionslag. 

Asynkronmotorns förluster består av friktion, järnkärneförluster som hysteres och 

virvelströmmar samt resistiva förluster. Asynkronmotorns förluster mäts upp och 

sedan bestäms dess verkningsgrad.  
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Resultat 
Resultatdelen inleds med insikter kring det befintliga interfacet, med fokus på fliken 

för asynkronmotorn. En målsättning är att visa hur välgjort Excel-interfacet är. 

Därpå följer beskrivning av hur interfacet kan skapas i Qt. Designen skapas i Qt 

Designer och funktionen i Qt Creator. Delar av kod redovisas i Resultat, men 

återfinns som helhet i Appendix C.  

4. Förståelse för nuvarande APC-mallen 
Den nuvarande APC-mallen består av ett Excel-program skapat av Rasmus 

Myklebust på Bombardier i Västerås. Programmet är ett användarinterface som tar 

emot information från användaren, visar lagrad information och åskådliggör de 

beräkningar som görs i beräkningsskärnan. APC-mallen består av många olika flikar 

som hanterar information för olika tågkomponenter. Figur 6 visar den befintliga 

APC-mallen.  

 

Figur 6. Den befintliga APC-mallen är gjord i Excel och har flikar för olika tågkomponenter. 

4.1. Färgkodning 

Hela APC-mallen är färgkodad. Ett fälts färg påvisar vilken typ av information som 

ska föras in eller visas i respektive fält.  

Ljusgrönt fält: Inmatning av information från användaren. 

Grått fält: Uppladdning av information från fil.  

Gult fält: Etikett med information om vad som visas i närliggande fält. 

Turkost fält: Ytterligare beskrivning av informationen i närliggande fält. 

Svarta fält: Tidigare val tillåter inte att dessa fält fylls i med information. 
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5. Fliken AsyncMotor i Excel 
Detta projekt utgår från fliken AsyncMotor som behandlar asynkronmotorn. Under 

denna flik kan användaren föra in information och ladda upp information om 

asynkronmotorn; fliken AsyncMotor visas i Figur 7.  

 

Figur 7. Fliken AsyncMotor som beskriver asynkronmotorn i APC-mallen. 

Enligt färgkodningen finns fält för inmatning av information och information om vad 

som ska matas in. Det finns fält som ytterligare kan beskriva information. De gråa 

fälten innehåller information som laddas upp. I fliken AsyncMotor finns dessutom 

fält som kan färgas svarta. Viss information varierar med olika val (så som uppladdad 

information i gråa fält); annan information visas alltid upp (så som information i 

turkosa fält). 

Förutom olikfärgade fält finns olika knappar och liknande. För det första finns det två 

radioknappar som är sammanlänkade till varandra så att endast en av dem kan vara 

markerad i taget. För det andra finns det fyra så kallade komboboxar, varav tre är 

aktiva. För det tredje finns tryckknappen Read Motor.  

5.1 Komboboxarnas och tryckknappens funktion 

De tre aktiva komboboxarna har till uppgift att bilda namnet på en önskad 

motordatafil.  Den fjärde komboboxen är tillagd utifall att motordatafilerna skulle få 

längre eller mer komplicerade namn. De befintliga motordatafilerna namn delas upp 

i tre delar och i Figur 7 heter motordatafilen MJC-220_564.  

Först väljs exempelvis inledningen av motordatafilen till MJA, MJB eller MJC. Det 

val som görs i den första komboboxen påverkar vilka alternativ som finns i den andra 

komboboxen. På samma sätt påverkar valet i den andra komboboxen alternativen i 

den tredje komboboxen. Slutligen är hela namnet på motordatafilen valt. 
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Till komboboxarna hör tryckknappen Read Motor. När användaren klickar på 

tryckknappen sätts hela det valda namnet samman och programmet söker igenom 

filsystemet för att hitta önskad motordatafil. Därefter laddas värden som tillhör 

motordatafilen upp i de gråa fälten. 

5.2 Motordatafilen 

Motordatafilen som laddas upp är en .txt-fil som innehåller löpande text och visas i 

Figur 8. Denna text måste delas upp i sina komponenter för att varje del ska kunna 

behandlas på olika sätt. Exempelvis ska namnet uu in i ett gult fält i APC-mallen, 

medan värdet 585 ska in i ett grått fält. Dessutom finns flera tecken i motordatafilen 

som inte ska skrivas ut; exempel på detta är ordet KOMMENTARER och alla 

blanksteg. 

Figur 8. Exempel på en motordatafil. 

Eftersom motordatafilerna kan se lite olika ut får programmeraren inte förutsätta att 

det är lika många blanksteg eller rader i varje textfil. Informationen förutsätts inte 

heller alltid stå i samma ordning. Trots detta ska textfilen delas upp så att rätt ord och 

rätt värde alltid hamnar på rätt plats i APC-mallen. 

6. Skapande av fliken AsyncMotor i Qt 
För att återskapa fliken AsyncMotor i Qt laddas Qt ned och körs; en beskrivning av 

hur detta genomförs finns i Appendix A.  

Först skapas en modell av AsyncMotor i Qt Designer för att se hur lättanvänt och 

effektivt Qt:s designverktyg är. Därefter används kod för att skapa designens funktion 

med hjälp av programkod. 
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6.1 Designmodell av APC 

Det är relativt enkelt att skapa en användbar design i Qt Designer. Figur 9 visar en 

snabbt skapad design i Qt Designer som kan jämföras med designen i Excel i Figur 7. 

Designen i Qt innehåller alla de attribut som krävs för att återskapa APC-mallen. 

Dock finns begränsade möjligheter att skapa förhållanden mellan de olika delarna av 

modellen och exempelvis texthantering kräver kodning utanför Qt Designer. 

 

Figur 9. En snabbt skapad design i Qt Designer för fliken AsyncMotor. 

6.2 Textläsning i Qt 

De gråa fälten i Figur 9 ska fyllas med värden från vald motordatafil. Först måste 

motordatafilen öppnas och texten läsas. Därefter ska texten delas upp i olika 

komponenter. Sedan ska varje intressant del av texten identifieras och åskådliggöras 

på rätt plats i interfacet. Slutligen ska värden kopplas samman med respektive 

textsträng för vidare beräkningar i beräkningskärnan. För att genomföra detta skapas 

design i Qt Designer och kod i Qt Creator. Nästkommande stycken beskriver arbetets 

delar noggrannare.  
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6.2.1 Öppna motordatafilen 

Klassen QFile i Qt används för att läsa och skriva i en fil. Till denna klass hör flera 

metoder så som open och close. QFile ärver egenskaper för inmatning och utmatning 

från klassen QIODevice. Motordatafilen öppnas med QFile och sedan strömmas 

texten ut med hjälp av klassen QTextStream. Om filen inte går att öppna som en 

läsbar text ska programmet återgå. 

    QFile fil("C:/Users/Elgiganten/Desktop/Motors/MJA/mja_180-108"); 

    QTextStream file(&fil); 

 

    if( ! fil.open( QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text ) ) 

    { 

        return; 

    } 

6.2.2 Textavläsning på vald plats i textfilen 

Textavläsningen ska inledas på vald plats i textfilen. All text ovanför $DATA ska inte 

åskådliggöras i interfacet, vilket inses vid granskning av Figur 8. Textavläsningen ska 

börja först efter $DATA och därför skapas en ny metod. Metoden namnges goToData 

och deklareras i headerfilen.  

private: 

    bool goToData(QTextStream* file); 

Metoden goToData har returtypen bool vilket innebär att den antingen returnerar 

sant eller falskt vid körning. Vidare beskrivning av metodens funktion läggs i .cpp-

filen. Så länge som filen inte är slut ska en rad i textfilen läsas. Om raden som läses 

innehåller uttrycket $DATA så returneras sant – i annat fall returneras falskt.  

bool MainWindow::goToData(QTextStream* file) 

{ 

    while (!file->atEnd()) { 

        QString line = file->readLine(); 

        if (line == "$DATA") 

            return true; 

    } 

    return false; 

} 

För att starta textavläsningen efter $DATA skrivs anropande kod i konstruktorn. Om 

metoden goToData inte returnerar sant för den önskade filen så ska programmet 

återgå.  

    if(!goToData(&file)) 

    { 

        return; 

    } 

6.2.3 Reguljära uttryck 

Nästa steg är att dela upp textfilen i dess komponenter. Detta görs med hjälp av 

reguljära uttryck. Reguljära uttryck, eller regexp, är skapade inom 
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programmeringen för igenkänning av vanligt förkommande ord eller uttryck i 

löpande text och kan användas vid textfiltrering.  

Ett reguljärt uttryck kan exempelvis hjälpa användaren att hitta ordet hej i en lång 

text. Dessutom kan uttrycket modifieras så att det även ger träff på andra ord som 

innehåller hej, så som hejarklack.      

6.2.4 Klassen QRegExp 

I Qt finns klassen QRegExp för att hantera reguljära uttryck och används för att dela 

upp texten i motordatafilen. Det finns flera kommandon för väldigt vanliga uttryck 

som används i olika program där reguljära uttryck förekommer. Dessa kommandon 

kan därför vara värdefulla att lära sig och de som används i detta projekt syns i Figur 

10. Dessutom har klassen QRegExp fler kommandon som återfinns i Qt:s Help mode. 

I Qt krävs två back slash i en följd för reguljära uttryck; i denna beskrivning används 

endast ett. 

Uttryck Beskrivning 
^ Avläsning från start 
$ Avläsning till slut 
| Eller 

\d Siffra 
\D Inte siffra 
\w Bokstav 
\s Blanksteg 
\b Ord 
. Vilket tecken som helst 
? Ingen eller en gång 
+ En eller hur många gånger som helst 
* Ingen eller hur många gånger som helst 

  
     Figur 10. Vanliga reguljära uttryck som används under projektet. 

6.2.5 Reguljärt uttryck i kod 

Varje etikett och värde ska tas från motordatafilens text. Texten efter $DATA ser ut 

på två olika sätt. Vissa rader består av en etikett och ett värde medans andra rader 

består av flera etiketter och flera värden, vilket kan ses i Figur 8. Raden med flera 

etiketter och värden innehåller delar av en vektor. Eftersom samtliga värden och 

etiketter ska tas ut krävs två olika reguljära uttryck, de benämns rxValue och 

rxArray. Hela det reguljära uttrycket samt uttrycken för etikett och värde sätts inom 

parenteser. 

QRegExp rxValue("^((\\w+\\d*\\w*)\\s*=\\s*(\\d*\\.?\\d*)\\s*,?)"); 

        QRegExp 

rxArray("^((\\w+\\d*\\(\\d+\\))\\s*=\\s*(\\d*\\.?\\d*)\\s*,?\\s*)");  

För att ta reda på om ett visst reguljärt uttryck finns i en textrad kan indexIn 

användas. Funktionen returnerar -1 om det reguljära uttrycket inte finns i textraden. 

I annat fall returnerar den platsen där uttrycket finns.  
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        int validValue = rxValue.indexIn(line); 

        int validArray = rxArray.indexIn(line); 

 

Så länge som det returnerade värdet är skilt från -1 finns det reguljära uttrycket i 

raden. Dessutom undersöks vilket av de båda uttrycken som hittats i textraden och 

detta uttryck får namnet rx.  

        while(validValue != -1 || validArray != -1 ){ 

            QRegExp rx; 

 

            if(validValue != -1) 

            { 

                rx = rxValue; 

            } 

 

            if(validArray != -1) 

            { 

                rx = rxArray; 

            } 

 

Mer kod skrivs inom respektive if-sats. För vektorn läggs en funktion till som tar bort 

alla reguljära uttryck som redan blivit lästa - detta för att kunna läsa ett 

vektorelement i taget. Dessutom läggs en räknare till för att senare kunna placera rätt 

värde på rätt rad i tabellen. Det är ofta värdefullt att göra utskrifter under 

programmeringen för att kontrollera olika värden. Utskriften sker i samma fönster 

som felmeddelanden normalt uppkommer.  

            cout << rx.cap(2).toStdString()<<rx.cap(3).toStdString()<<endl; 

 

En tabell av klassen QTableWidget har skapats tidigare i Qt Designer. Etiketter och 

värden läggs in i tabellen med hjälp av följande kod i .cpp-filen.  

QTableWidgetItem *newItem = new 

QTableWidgetItem(QString(rx.cap(2))); 

            ui->tableWidget->setItem(rad, column, newItem); 

            QTableWidgetItem *newItem2 = new 

QTableWidgetItem(QString(rx.cap(3))); 

            ui->tableWidget->setItem(rad, column2, newItem2); 

Ett nytt objekt skapas till tabellen och detta objekt innehåller en sträng med valt 

inkapslat reguljärt uttryck. Detta objekt läggs in i designen i rätt rad och kolumn. När 

programmet körs visas tabellen med etiketter och värden, vilket visas i Figur 11. 

Fullständig kod återfinns i Appendix C. 
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Figur 11. Etiketter och värden från uppladdad fil läggs in i en tabell efter programmering i Qt 

6.2.6 Klassen QMap. 

Klassen QMap används för att skapa en struktur med strängar som är 

sammanlänkade till specifika värden. Strängen kan ses som etiketten eller nyckeln till 

ett visst tal. Beräkningskärnan ska ta emot en sträng som beskriver ett värde för att 

sedan kunna utföra beräkningar med värdet. Vid avläsning från motordatafilen ses 

alla tecken som textsträngar, men i beräkningskärnan ska alla värden behandlas som 

tal. En struktur kallad map byggs upp med en sträng kopplad till ett värde och värdet 

konverteras till ett decimaltal med hjälp av .toDouble-funktionen. 

map[rx.cap(2)] = rx.cap(3).toDouble(); 

Strängen består av innehållet i det reguljära uttryckets andra parentes och värdet 

består av innehållet i den tredje parentesen. För att kontrollera att map-strukturen är 

korrekt görs en utskrift.  

6.3 Komboboxar och tryckknapp 

Uppgiften är att kombinera tre komboboxar i användarinterfacet. Först läggs ett antal 

alternativ in i den första komboboxen. Det val som görs i den första komboboxen ger 

vissa alternativ i den andra komboboxen. På samma sätt påverkar valet i andra 

komboboxen alternativen i tredje komboboxen. Sammantaget ska komboboxarna 

bilda namnet på den asynkronmotor vars data ska behandlas.  

Inledningsvis sätts designen i Qt Designer. En fjärde kombobox läggs till och sätts 

som disabled. Alla #includes anges i koden och i konstruktorn skapas kod för att 

lägga in en lista med alternativ i den första komboboxen. 

   ui->motor1ComboBox->addItems(QStringList() << "MJA" << "MJB" << "MJC" << 

"Other"); 

Därefter deklareras en metod kallad loadItems i headerfilen och dess funktion 

beskrivs i .cpp-filen. En sträng som kallas currentMotor skapas och den får innehålla 

texten som är vald i den första komboboxen. En if-sats säger att om denna textsträng 

är MJA så ska vissa värden läggas till i den andra komboboxen. På samma sätt skapas 
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if-satser för resterande alternativ i den första komboboxen. Dessutom skapas flera 

liknande metoder för förhållandet mellan den andra och den tredje komboboxen. 

Slutligen är samtliga komboboxar sammanlänkade och kan bilda namnet på en 

asynkronmotor.  

void MainWindow::loadItems() { 

    QString currentMotor; 

    currentMotor=ui->motor1ComboBox->currentText(); 

    cout << " item = " << currentMotor.toStdString() <<endl; 

    if (currentMotor=="MJA")     { 

        ui->motor2ComboBox->clear(); 

        ui->motor2ComboBox->addItem("180"); 

        ui->motor2ComboBox->addItem("200");     } 

 

 

 

...    } 

 

 

När användaren klickar på knappen Read Motor sätts hela motornamnet samman.  

6.4 Radioknappar 

Radioknappar som samlas i samma layout i Qt får automatiskt ett förhållande där 

endast en av radioknapparna kan vara ifylld i taget.  

7. Färdigt interface för AsyncMotor 
I det färdiga interfacet sammanlänkas alla delar skapade i Qt Creator och Qt Designer 

och resultatet visas i Figur 12. Val av asynkronmotor görs med hjälp av 

komboboxarna. När användaren klickar på Read Motor sker tre händelser. För det 

första läggs motornamnet samman och skrivs ut i en textruta. För det andra laddas 

information om den valda asynkronmotorn upp i tabellens gråa fält. För det tredje 

skapas en struktur som kopplar en etikett till ett värde. 

void MainWindow::on_pushButton_clicked() 

{ … 

} 

Användaren kan ange vidare information om asynkronmotorn i tabellens gröna fält. 

Genom att klicka på frågetecknet i designen visas mer information om respektive 

värde; denna funktion är snabbt skapad med hjälp av Qt:s klass QWhatsThis.  

void MainWindow::on_tableWidget_2_clicked(const QModelIndex &index) 

{ 

    QWhatsThis::enterWhatsThisMode(); 

} 

 

Om användaren klickar på Store Data lagras alla inmatade värden och respektive 

etikett i en QMap. Dessa värden kan sedan tas emot av beräkningskärnan.  
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Figur 12. Den färdiga fliken AsyncMotor i Qt består av bland annat av komboboxar och tabeller.  

Diskussion  

8.1 Diskussion kring första frågeställningen 
Den första frågeställningen var: 

Hur lätt eller svårt är det att överföra befintlig kod i Excel till kod i Qt? 

Frågeställningen får olika svar beroende på vem som blir tillfrågad. Efter testning och 

diskussioner kan ändå fastslås att projektet som helhet är svårt för en ensam student 

utan riktigt god programmeringskunskap. Även för någon med erfarenhet av C++ 

kan programmeringen vara svår, eftersom Qt arbetar med modifierad kod. Samtidigt 

är programmet kraftfullt och projektet har gått framåt. 

Inledningsvis krävdes tid för inlärning och förståelse för projektet, och 

programmeringen var svår. Det fanns begränsad tillgång på litteratur, men desto mer 

material på internet. I slutet av projektet gick programmeringen framåt snabbare än 

tidigare och arbetet blev lättare. 

Vid möte med kunniga programmerare inses att Qt kan vara ett lättanvänt och 

kraftfullt program. De visar på hur närbesläktade flera programspråk är och att vissa 

saker kan vara värdefulla att förstå för vidare programmering. För att 

programmeringsprojektet ska gå framåt krävs tålamod och koncentration samt hjälp 

och stöttning av medarbetare. Oavsett hur mycket tid som läggs ner på Qt av någon 

som saknar djupare programmeringserfarenhet så kan projektet stå helt stilla. För att 

en oerfaren programmerare ska kunna komma framåt med ett likande projekt krävs 
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antingen en grundlig utbildning inom programmeringsverktyget och sedan enskild 

programmering, eller en kontinuerlig uppföljning och stöttning av projektet från 

någon programmeringserfaren; helst båda delarna. Möjligen kan ett liknande arbete 

göras i grupp; dock krävs koncentration och enskild struktur under arbetet. 

8.2 Diskussion kring andra frågeställningen 
Den andra frågeställningen var: 

Hur kan kod överföras på ett strukturerat sätt från ett interface i Excel till ett 

interface i Qt? 

Det är möjligt att överföra kod från Excel till Qt. För att skapa ett strukturerat 

interface i Qt krävs god insikt av det befintliga interfacet. Dessutom krävs en 

inlärningsperiod där förståelse för Qt och C++ skapas. Efter undersökning av Qt:s 

möjligheter kan delar av programkod skapas i Qt. Varje del ska klara specifika krav 

och när dessa är uppfyllda kan delarna sättas samman till en färdig programkod. Till 

slut provkörs programmet så att det fungerar på önskat sätt.  

Det är många erfarenheter förutom ren programmering som krävs för att skapa en 

strukturerad kod som någon annan ska kunna arbeta vidare med. Exempelvis kan det 

vara viktigt att tänka framåt och förbereda för eventuella förändringar som kan 

påverka interfacet.  

Slutsats 
Projektet visar att ett interface i Excel kan överföras på ett strukturerat sätt till ett 

interface i Qt. Dessutom är Qt lättanvänt för någon med god 

programmeringserfarenhet, men svårt för andra. Under arbetet skapades ett interface 

med kombinerade komboboxar, radioknappar och tryckknappar. Interfacet visar och 

tar emot information om asynkronmotorer. Programmeringen i Qt görs med hjälp av 

modifierad C++-kod. 
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Appendix 

A. Qt Creator 

A.1 Nedladdning och uppstart 

Qt SDK version 1.2 laddas ner till vald dator via länken http://qt-

project.org/downloads. Gratisversionen finns tillgänglig för icke-kommersiell 

användning. Länken http://qt-project.org/ är en god hjälp för Qt-användare.  

När installationen är klar öppnas Qt. Användaren möts av Ett Welcome-fönster och 

befinner sig nu i Welcome mode. Till vänster finns en kolumn med olika ikoner. Varje 

ikon symboliserar olika mode och menyn kallas för Mode selector. I Mode selectorn 

kan användaren välja Welcome, Edit, Design, Debug, Projects, Analyze och Help. Ett 

mode väljs genom att klicka på ikonerna i Mode selector eller med hjälp av 

kortkommandot Ctrl + ordningsnumret på valt mode (exempelvis Ctrl + 2 för Edit 

mode). 

I Welcome mode kan man arbeta med exempeluppgifter, skapa nya projekt eller 

öppna gamla. Vidare finns här uppdaterad information om Qt.  

I detta projekt används främst Edit mode, Design mode och Help mode. I Edit mode 

skrivs programkod som styr den design som skapas i Design mode. I Help mode kan 

man lätt få hjälp under programmeringen.  

A.2 Skapa nytt projekt 

När användaren skapar ett nytt projekt så skapas en .pro-fil som innehåller alla 

relevanta filer, exempelvis main-filen och header-filen. Det går att skapa olika typer 

av projekt beroende på vad programmet ska användas till; projekttypen påverkar 

innehållet i .pro-filen. 

I detta arbete används främst tre olika typer av projekt med applikationer: Qt Gui 

Application, Qt Quick Application och Qt Console Application. Projekttypen öppnas 

med File – New File or Project. Därefter väljs en av följande: 

Qt Widget Project – Qt Gui Application – Next, för projekt med kod och design. 

Qt Quick Project – Qt Quick Application – Next, för ett kodbaserat projekt. 

Other Project – Qt Console Application – Next, för kodbaserat projekt utan design. 

Projektet läggs i önskad mapp och ges ett namn. I vissa fall namnges även varje fil. 

När alla val är gjorda skapas .pro-filen genom Finish.  

A.3 Projektvyn 

När projektet är skapat uppkommer en sidebar i Edit mode. Här kan man klicka sig 

emellan de olika filerna och få en tydlig bild av klasshierarkin. I Edit mode kan kod 

skrivas till ett program. 

http://qt-project.org/
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För att komma igång med Qt-programmering rekommenderas de många exemplen 

och demos som tillhör programmet. Välj Welcome – Demos and Examples och sedan 

ett lämpligt projekt. Dessa demonstrerande exempel kan innehålla goda råd inför 

liknande programmering.  

Ett program körs genom kortkommandot Ctrl + R eller genom att klicka på den lilla 

gröna pilen. Om man har uppe flera olika projekt samtidigt är det bra att hålla reda 

på vilket projekt som är aktivt och visas vid körning.  

När ett program körs kommer kommentarer och eventuella programfel upp längst 

ner på skärmen. Användaren kan välja mellan Issues, Search Results, Application 

Output och Compile Output för att få en god insikt i vad som händer då programmet 

körs. 

Qt använder sig av kod i programspråket C++. För att använda alla funktioner i Qt 

modifieras koden något för att passa programmet. Koden skrivs i Edit mode. 

Inledningsvis läggs olika typer av #include till för att alla funktioner ska finns med. 

Vanliga #includes är #include <QtCore>, #include <QApplication>, #include 

<QtGui> och #include <QDebug>. Om användaren har valt Gui Application kan en 

design skapas i Designer mode. Exempelvis läggs en PushButton ut i fönstret. 

Högerklicka på PushButton och välj Go to slot… . Välj clicked() och sedan Next. Nu 

hamnar du i programkoden.  

B. Qt Designer 
Starta ett nytt projekt. Qt Widget – Qt Gui Application – MainWindow – Finish. Gå 

in på Forms och dubbelklicka på .ui-filen. Nu hamnar du i Designer mode och ser en 

tom ruta. Till vänster finns en sidebar fylld med olika ikoner. Dessa ikoner 

symboliserar olika widgets och programmeringen som följer kallas för GUI.  

B.1 Gui  

Gui står för graphical user interface eller grafiskt användarinterface. I Qt kan du 

skapa ett Gui, det vill säga det som användaren möter i form av tryckknappar eller 

textfält. Här kan användaren mata in information som sedan bearbetas enligt 

programmerad kod.   

B.2 Widget  

Widget syftar på alla de knappar, textfält eller liknande som användaren kan arbeta 

mot. I fönstret finns alla widgets i sidebaren till vänster. Klicka på någon widget och 

dra ut den i ditt fönster. Klicka ut en till likadan. Varje widget är ett objekt och nu är 

två olika objekt skapade. Dessa objekt tillhör samma klass och ärver därför vissa 

speciella egenskaper som de har gemensamt. Högst upp till höger finns en meny som 

förklarar hierarkier mellan de olika widgets. Nedanför finns specifik information om 

just det objektet du arbetar med. Varje objekt kan manipuleras på vissa sätt. 

Exempelvis kan objektets namn ändras och i vissa fall färg eller storlek.  

De olika widgets har olika klassnamn och det kan vara värdefullt att förstå skillnaden 

på exempelvis en QComboBox, en QSpinBox och en QLineEdit.   
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B.3 Signals and slots 

En stor del av programmeringen kan ske direkt i Qt Designer. Exempelvis kan man 

direkt skapa ett signal och slot-förhållande mellan de olika widgets som placeras ut.  

För att skapa ett signal and slot-förhållande mellan två olika widgets direkt i Designer 

mode så väljs Edit – Edit Signals/Slots i den övre menyn. Klicka på en widget och dra 

ut en röd pil till nästa widget. När de båda widgets är rödmarkerade så uppkommer 

en ruta där man kan välja Signals respektive Slots. Markera rutan ”Show signals and 

slots inherited from QWidget” för ännu flera valmöjligheter. Välj en signal och en slot 

och sedan Ok. Välj Edit – Edit Widgets för att komma ifrån signal/slot-läget. Kör 

programmet med hjälp av den gröna pilen eller Ctrl + R. Förhoppningsvis beter sig 

samtliga widgets som önskat. 

För att skapa mer komplicerade förhållanden rekommenderas programmering i 

Editor mode. 

C. Kod 

C.1 Kod för mainwindow.cpp.   
#include "mainwindow.h" 

#include "ui_mainwindow.h" 

//set up the form in .ui, then add the includes: 

#include <QtGui> 

#include <QWidget> 

#include <QApplication> 

#include <QTextBrowser> 

#include <QTextEdit> 

#include <QFile> 

#include <QRegExp> 

#include <QString> 

#include <QIODevice> 

#include <QStringList> 

#include <QPalette> 

#include <QPrinter> 

#include <QVariant> 

#include <QMap> 

#include <QTableWidgetItem> 

#include <QTableWidget> 

#include <iostream> 

#include <QTextStream> 

#include <QMapIterator> 

#include <QWhatsThis> 

using namespace std; 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::MainWindow) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    // add items to the first combobox. 

    ui->motor1ComboBox->addItems(QStringList() << "MJA" << "MJB" << "MJC" 

<< "Other"); 

} 

MainWindow::~MainWindow() 

{ 

    delete ui; 

} 
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// Methods 

// goToData starts the text reading after $DATA, declared in .h-file. 

bool MainWindow::goToData(QTextStream* file) 

{ 

    while (!file->atEnd()) { 

        QString line = file->readLine(); 

        if (line == "$DATA") 

            return true; 

    } 

    return false; 

} 

// loadItems load new items to the second combo box according to the choice 

in the first combobox. 

void MainWindow::loadItems() { 

    QString currentMotor; 

    currentMotor=ui->motor1ComboBox->currentText(); 

    cout << " item = " << currentMotor.toStdString() <<endl; 

    if (currentMotor=="MJA")     { 

        ui->motor2ComboBox->clear(); 

        ui->motor2ComboBox->addItems(QStringList() << "180" << "200");      

} 

    if (currentMotor=="MJB"){ 

        ui->motor2ComboBox->clear(); 

        ui->motor2ComboBox->addItems(QStringList() << "200" << "210");     

} 

    if (currentMotor=="MJC"){ 

        ui->motor2ComboBox->clear(); 

        ui->motor2ComboBox->addItems(QStringList() << "220" << "225");      

} 

    if (currentMotor=="Other"){ 

        ui->motor2ComboBox->clear(); 

        ui->motor2ComboBox->addItems(QStringList() << "260" << "270");    } 

} 

// loadItems load new items to the third combo box 

// according to the choice in the first and second combobox. 

void MainWindow::loadItems2() { 

    QString currentMotor; 

    QString currentMotor2; 

    currentMotor=ui->motor1ComboBox->currentText(); 

    currentMotor2=ui->motor2ComboBox->currentText(); 

    cout << " item = " << currentMotor.toStdString() <<endl; 

    if (currentMotor2=="180")     { 

        ui->motor3ComboBox->clear(); 

        ui->motor3ComboBox->addItems(QStringList() << "108" << "109" << 

"112"); } 

    if (currentMotor2=="200" && currentMotor=="MJA"){ 

        ui->motor3ComboBox->clear(); 

        ui->motor3ComboBox->addItems(QStringList() << "129" << "1674" << 

"0007"); } 

    //    if (currentMotor2=="MJC"){ 

    //        ui->motor2ComboBox->clear(); 

    //        ui->motor2ComboBox->addItem("250"); 

    //        ui->motor2ComboBox->addItem("255");     } 

    //    if (currentMotor=="Other"){ 

    //        ui->motor2ComboBox->clear(); 

    //        ui->motor2ComboBox->addItem("260"); 

    //        ui->motor2ComboBox->addItem("270");     } 

} 

// Signals and slots 

void MainWindow::on_motor1ComboBox_currentIndexChanged(const QString &arg1) 

{ 
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    loadItems(); 

} 

void MainWindow::on_motor2ComboBox_currentIndexChanged(const QString &arg1) 

{ 

    loadItems2(); 

} 

void MainWindow::on_pushButton_clicked() 

{ 

    ui->tableWidget->clear(); 

    // set the motor name 

    QString motorName; 

    motorName = ui->motor1ComboBox->currentText() 

            + "_" + ui->motor2ComboBox->currentText() 

            + "-" + ui->motor3ComboBox->currentText(); 

    cout << " motor name = " << motorName.toStdString() << endl; 

    ui->lineEdit->setText(motorName); 

    // here you can set the path to your file system. 

    QFile fil( "C:/Users/Elgiganten/Desktop/Motors/MJA/" + motorName ); 

    QTextStream file(&fil); 

    // if you can't open the file; return. 

    if( ! fil.open( QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text ) ) 

    { 

        return; 

    } 

    // go to interesting data. 

    if(!goToData(&file)) 

    { 

        return; 

    } 

    // set the regular expressions. 

    QRegExp rxValue("^((\\w+\\d*\\w*)\\s*=\\s*(\\d*\\.?\\d*)\\s*,?)"); 

    QRegExp 

rxArray("^((\\w+\\d*\\(\\d+\\))\\s*=\\s*(\\d*\\.?\\d*)\\s*,?\\s*)"); 

    // read one line at the time and search for regexps. 

    for(int row=0;!file.atEnd();row++) { 

        QString line = file.readLine(); 

        int validValue = rxValue.indexIn(line); 

        int validArray = rxArray.indexIn(line); 

        int column = 0; 

        int column2 = 1; 

        int rad = 0; 

        int i=0; 

        // find out which regexp, rxValue or rxArray, that is present. 

        while(validValue != -1 || validArray != -1 ){ 

            QRegExp rx; 

            if(validValue != -1) 

            { 

                rx=rxValue; 

                rad=row; 

            } 

            if(validArray != -1) 

            { 

                rx=rxArray; 

                cout << " validArray = " << validArray<<endl; 

                rad=row++; 

                line.remove(rx); 

            } 

            cout << rx.cap(2).toStdString()<<rx.cap(3).toStdString()<<endl; 

            // create a map for further calculations. 

            map[rx.cap(2)] = rx.cap(3).toDouble(); 

            // set the interesting text in the table 
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            QTableWidgetItem *newItem = new 

QTableWidgetItem(QString(rx.cap(2))); 

            ui->tableWidget->setItem(rad, column, newItem); 

            QTableWidgetItem *newItem2 = new 

QTableWidgetItem(QString(rx.cap(3))); 

            ui->tableWidget->setItem(rad, column2, newItem2); 

            validValue = rxValue.indexIn(line); 

            validArray = rxArray.indexIn(line); 

            cout << " validArray = " << validArray<<endl; 

            cout <<"line = "<<line.toStdString()<<endl; 

            cout << " validValue = " << validValue<<endl; 

            if(++i>10) break; 

        } 

    } 

    // type out the map 

    QMapIterator<QString, double> i(map); 

    while (i.hasNext()) { 

        i.next(); 

        cout << i.key().toStdString() << ": " << double(i.value()) << '\n'; 

    } 

    fil.close(); 

    // end of slot "on_pushButton_clicked(). 

} 

void MainWindow::on_pushButton_2_clicked() 

{ 

    mappen.clear(); 

    QString etikett; 

    QString etikett2; 

    int i; 

    for(i=0;i<11;++i){ 

    etikett = ui->tableWidget_2->item(i,0)->text(); 

    etikett2 = ui->tableWidget_2->item(i,1)->text(); 

    mappen[etikett] = etikett2.toDouble(); 

    } 

    QMapIterator<QString, double> a(mappen); 

    while (a.hasNext()) { 

        a.next(); 

        cout << a.key().toStdString() << ": " << double(a.value()) << '\n'; 

    } 

} 

void MainWindow::on_tableWidget_2_itemClicked(QTableWidgetItem *item) 

{ 

    QWhatsThis::enterWhatsThisMode(); 

} 

 

#ifndef MAINWINDOW_H 

#define MAINWINDOW_H 

#include <QMainWindow> 

#include <QFile> 

#include <QTextStream> 

#include <QMap> 

#include <QTableWidgetItem> 

namespace Ui { 

class MainWindow; 

} 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

     

public: 
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    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0); 

    ~MainWindow(); 

     

private slots: 

    void on_motor1ComboBox_currentIndexChanged(const QString &arg1); 

    void on_motor2ComboBox_currentIndexChanged(const QString &arg1); 

    void on_pushButton_clicked(); 

    void on_pushButton_2_clicked(); 

    void on_tableWidget_2_itemClicked(QTableWidgetItem *item); 

private: 

    Ui::MainWindow *ui; 

    void loadItems(); 

    void loadItems2(); 

    bool goToData(QTextStream* file); 

    bool goToData2(QTextStream* file); 

    QMap<QString, double> map; 

    QMap<QString, double> mappen; 

}; 

#endif // MAINWINDOW_H 

 

C.2 Kod för mainwindow.h 
#ifndef MAINWINDOW_H 

#define MAINWINDOW_H 

#include <QMainWindow> 

#include <QFile> 

#include <QTextStream> 

#include <QMap> 

#include <QTableWidgetItem> 

namespace Ui { 

class MainWindow; 

} 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

     

public: 

    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0); 

    ~MainWindow(); 

     

private slots: 

    void on_motor1ComboBox_currentIndexChanged(const QString &arg1); 

    void on_motor2ComboBox_currentIndexChanged(const QString &arg1); 

    void on_pushButton_clicked(); 

    void on_pushButton_2_clicked(); 

    void on_tableWidget_2_itemClicked(QTableWidgetItem *item); 

private: 

    Ui::MainWindow *ui; 

    void loadItems(); 

    void loadItems2(); 

    bool goToData(QTextStream* file); 

    bool goToData2(QTextStream* file); 

    QMap<QString, double> map; 

    QMap<QString, double> mappen; 

}; 

#endif // MAINWINDOW_H 

 


