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SAMMANFATTNING

Projektet gick ut på att göra ett simuleringsprogram för en självgående gräs-
klippare som kallas IQ-Mower. Programmet ska testa koden för gräsklippa-
rens rörelsemönster innan den programmeras in i en microprocessor. Denna
microprocessor utgör ”hjärnan” i den självgående gräsklipparen.

Programmet är uppbyggt med hjälp av Microsoft Visual Studio 6.0 och pro-
grammerats med hjälp av programmeringsspråket C++.

För att gräsklipparen ska kunna ”veta” var den befinner sig måste minst tre
stycken fyrar sättas ut. I programmet kan tre eller fyra fyrar användas. När
fyrarna är satta ska ett nytt koordinatsystem ritas som har fyr 1 i origo och
fyr två ligger på dess x-axel. Efter utplacering av fyrar ska områden som
inte ska klippas, tomtgräns och testområde för klippning markeras ut. Till
sist sätts gräsklipparen ut.

Gräsklipparen startas genom att trycka på en startknapp och går då fram till
testområdet. Gräsklipparen fortsätter med att klippa testområdet och stannar
då allt är klippt. Under gräsklipparens gång kan dess position följas på två
ställen, en är uträknad med hjälp av cirkelns ekvation och den andra med
hjälp av skärmkoordinater. Gräsklipparens avstånd till de olika fyrarna visas
kontinuerligt i rutor.

Programmet har defaultvärden på skala, förflyttning, hastighet, står still och
tidsfördröjningar mellan fyranrop. Innan utplaceringar görs kan dessa in-
ställningar ändras till egna önskemål.

Värden av fyrarnas och gräsklipparens x- och y-koordinater ska skrivas ut
efter det nya koordinatsystem som skapats. Fyrarna kan klickas ut eller skri-
vas in med koordinater, som anges i enheten meter. På samma sätt kan
tomtgränsens hörn vid fyr 1 markeras. För avgränsningar och testområdet
måste längd och bredd anges i respektive ruta. Mittpunkten markeras på rit-
skärm och området ritas ut runt denna.  Avgränsningar behövs ej göras för
att programmet ska fungera.



Förutom gräsklipparens startknapp finns ytterligare tre knappar.
”Pausknapp” användes då gräsklipparen tillfälligt ska stannas, för att åter
starta den används ”startknappen”. ”Resetknappen” användes då ny tomt
önskas, alla värden intar defaultvärde och ritskärmen blir tom.
”Exitknappen” användes då programmet ska stängas.
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1 Introduktion
Den självgående, intelligenta gräsklipparen IQ-Mower ska kunna styras med
hjälp av signaler från minst tre fyrar.
I praktiken innebär det att fyrarna skickar signaler till gräsklipparen och ti-
den det tar för signalen att nå gräsklipparen omvandlas till en längd. Med
hjälp av dessa längder ”vet” gräsklipparen var den befinner sig. Denna pro-
cedur sker hela tiden även när gräsklipparen förflyttar sig.

Innan en mikroprocessor kopplas in i IQ-mower bör dess kod testas i en si-
mulator för att se hur gräsklipparens rörelsemönster fungerar.

Projektet med att utarbeta detta simuleringsprogram inleddes med att stude-
ra och programmera i det objektorienterade programmet Microsoft Visual
Studio 6.0. Ingen tidigare erfarenhet fanns av detta verktyg. Programme-
ringen skedde med hjälp av programspråket C++.

2 Mål
Att simulera:

a) ett automatiserat etablerande av ett tredimensionellt kartesiskt koordinat-
system.
b) inmätning av randen till klippområdet.
c) positionsbestämning av gräsklipparen.
d) skapa ett förutbestämt rörelsemönster för gräsklipparen.

3 Programvara
� Microsoft Visual studio 6.0

� Microsofts Word

� Microsofts Power Point

Simuleringsprogrammet valdes att utformas med hjälp av   Microsoft Visual
Studio 6.0 och programmerades i C++.

4 Programutformning
Övningsexemplet under Dag 8 i boken ”Lär dig Visual studio C++ 6.0 på 3
veckor”[1] användes som stomme för programmets utseende.
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Programmet delar in skärmen i två dialogrutor. Den vänstra, som är det
överordnade fönstret, innehåller rutor för markering och editboxar för in-
och utskrift av värden. Den högra dialogrutan fungerar som en ritskärm och
är underordnat det vänstra fönstret. För att kommunikation mellan de två
fönstren skall kunna ske måste pekare och variabelbenämning användas.
Efter det att programmets utseende bestämds gjordes ett översiktligt flödes-
schema, se bilaga 1, som sträcker sig fram till dess att gräsklipparen startas.
Mer detaljerade flödesscheman gjordes för varje fyr, tomtgräns, inre av-
gränsning, testområden, gräsklipparen, startknapp och pausknapp, se
bilagorna 2-12.

I simuleringsprogrammet ska fyrar sättas ut och ett nytt koordinatsystem
bildas där x-axeln går genom fyr 1 och fyr 2. Tomtgräns, inre avgränsningar
och testområde som ska klippas ska markeras ut på ritskärmen. Användaren
ska kunna bestämma egna värden på t ex skala, hastighet och fyranropstid.

4.1 Värden som ska ställas in
Det första som måste göras innan programmet kan köras är att ställa in vär-
den på skala, förflyttning, tid mellan fyraranrop, hastighet och hur länge
signalerna ska visas samtidigt på skärmen. Ställer användaren inte in egna
värden, är programmet utformat  med förinställda värden som visas i re-
spektive ruta.

4.1.1 Skala
Värdet på skalan innebär att så många pixel motsvarar en meter och visas
som en linje överst på ritskärmen. Det förinställda värdet är 20 och innebär
att det går 20 pixel på en meter.

4.1.2 Förflyttning
Värdet av förflyttning innebär att gräsklipparen förflyttas de antal meter
som är skrivet i rutan för att sedan stå still en liten stund innan fortsatt för-
flyttning. Detta för att användaren av programmet lättare ska kunna följa
gräsklipparens väg över skärmen. Det förinställda värdet är 2 meter.

4.1.3 Hastighet
Hastighetens värde anges i meter per sekund och beskriver hur fort gräs-
klipparen ska förflyttas på skärmen. Det förinställda värdet är 2 meter per
sekund.

4.1.4 Står still
Detta värde anger hur länge fyrarnas signaler ska visas på skärmen samti-
digt, innan de släcks för att sedan starta om på nytt. Det förinställda värdet
är 2 sekunder.



IQ-mower – Simulering av positionsbestämning i programspråket C++
2003-12-12

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

- 8 -

4.1.5 Tidsfördröjning mellan fyranrop
I denna ruta anges önskat värde i millisekunder om hur lång tid det ska ta
från det att en fyrs signalcirkel tänds, till dess att nästa fyrs signalcirkel
tänds. Här är värdet inställt på 500 millisekunder.

4.2 Fyrar
Fyrarna ritas ut på skärmen i form av cirklar. Fyr 1 måste klickas ut på rit-
skärmen där dess placering ska vara. De övriga placeras ut på samma sätt
eller med givna koordinater.

4.2.1 Fyr 1
För att kunna placera ut den första fyren måste rutan för Fyr 1 markeras.
Den första fyren som döpts till Fyr 1 kan endast placeras ut med datormu-
sens vänstra knapp på ritskärmen. Fyren ska utgöra origo i ett tänkt koordi-
natsystem och den får koordinaterna (0,0) som visas i x- och y-
koordinaternas editboxar.

4.2.2 Fyr 2
Då rutan vid Fyr 2 markerats kan fyren placeras ut på två olika sätt på rit-
skärmen. Antingen kan den klickas ut direkt på ritskärmen, alternativt skrivs
värden in för x- och y- koordinater i editboxarna. X-koordinaten är avstån-
det från Fyr 1 och y-koordinaten är höjden från Fyr 1, båda i enheten meter.
Om x- och y- koordinater skrivits in har det ingen betydelse var det klickas
på ritskärmen (men det måste klickas någonstans). Fyren kommer automa-
tiskt att ritas ut efter koordinaterna.
Ett nytt koordinatsystem upprättas och ritas ut, där origo är Fyr 1 och Fyr 2
ligger på dess x-axel.

4.2.3 Fyr 3 och Fyr 4
Fyr 3 och Fyr 4 markeras på samma sätt som ovanstående fyrar och kan pla-
ceras ut på ritskärm eller med angivna koordinater. Koordinater som angi-
vits är relaterade till det nya koordinatsystemet och har enheten meter.

För mindre områden behövs inte mer än 3 fyrar men programmet är baserat
på fyra fyrar.

4.3 Upprättande av nytt koordinatsystem
Utifrån positionerna för Fyr 1 och Fyr 2 ska ett nytt koordinatsystem skapas.
Samtidigt som Fyr 2 ritas ut på skärmen upprättas detta nya koordinatsystem
som också ritas ut. Fyr 1 kommer att utgöra origo, dvs. får koordinaterna
(0,0) och Fyr 2 ligger på x-axeln i det nya koordinatsystemet. Har man vid
utsättandet av Fyr 2 angett värden i editboxarna, omvandlas dess y-
koordinat automatiskt till 0. X – koordinat av fyr 2 har kvar samma värde
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som skrevs in och den anger längden i meter från Fyr 1.

Koordinatsystemets axlar ritas ut och alla värden i programmet syftar hä-
danefter till detta nya koordinatsystem.

4.4 Tomtgräns
Då tomtgränsen ska ritas ut markeras rutan för denna och sedan klickas den
ut på skärmen i närheten av Fyr 1. Tomten ritas ut som en area med fyra
hörn där hörnen hamnar i närheten av de övriga fyrarna. Tomtgränsen kan
ritas ut så att alla fyrarna antingen ligger innanför, utanför eller på tomtgrän-
sen. Markeras hörnet vid Fyr 1 på ett sådant sätt att x- och y-koordinaterna
är negativa hamnar gränsen utanför fyrarna. Vid alla andra värden kommer
gränsen att hamna innanför fyrarna. När hörnet placeras på Fyr 1 kommer
alla övriga hörn att hamna direkt på fyrarna.
Tomtgränsen ritas ut med fyra hörn även om endast tre fyrar placeras ut.

4.5 Inre avgränsningar
Med inre avgränsningar avses sådana områden som inte ska klippas, såsom
rabatter, träd, stenar och dylikt. I nuvarande programutformning kan endast
en inre avgränsning göras. Dess bredd och längd skrivs in i x- och y-
koordinatrutorna och anges i enheten meter. Vid markering på skärm ritas
området ut som en ellips runt markerad punkt.

4.6 Testområde
Testområdet är ett område som ritas ut för att se hur gräsklipparens förbes-
tämda rörelsemönster fungerar på ett mindre område. Här kan antingen en
cirkel eller en rektangel väljas. Endast för rektangelns testområde finns ett
förbestämt, fungerande rörelsemönster inprogrammerat.

4.6.1 Rektangel
Om valet av testområde är en rektangel skrivs dess längd och bredd i meter
in som x- och y-koordinater. Vid markering på ritskärmen ritas området ut
som en rektangel runt markerad punkt och följer skärmens x- och y-koordi-
nater.

4.6.2 Cirkel
Om valet av testområde är en cirkel skrivs cirkelradien in i meter. Området
ritas ut som en cirkel runt markerad punkt på skärmen

4.7 Gräsklippare
Gräsklipparen markeras och dess position klickas ut på ritskärmen. Gräs-
klipparen ritas ut som en kvadrat med ena sidan parallellt med skärmens x-
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axel. Samtidigt som gräsklipparen ritas ut installeras de timrar, som aktive-
rar fyrsignalerna.

4.7.1 Fyrsignaler
En fyrsignal ritas ut runt respektive fyr som en cirkel med tillhörande radie.
Radien är avståndet mellan fyr och gräsklippare. För att få fyra signaler att
visas i en viss turordning behövs nio stycken timrar. Timer 1,3, 5 och 7 ritar
ut radierna och Timer 2, 4, 6, och 8 ritar ut cirklarna. Hur fort de aktiveras,
beror på värdet i rutan ”Tidsfördröjning mellan fyranrop”.  Timer 9 ritar ut
alla signaler samtidigt på ritskärmen. Hur länge alla signalerna visas samti-
digt beror på värdet i rutan ”Står still”.

4.8 Startknapp
Vid tryck på startknappen förflyttar sig gräsklipparen närmaste väg till
testområdet.
Om testområdet är en rektangel skall gräsklipparen gå till det övre vänstra
hörnet. Har en cirkel valts, går gräsklipparen till den punkt som ligger längst
till vänster på cirkelranden.
När gräsklipparen kommit fram till rektangelns testområde börjar den att
”klippa” området efter ett förbestämt rörelsemönster.
Startknappen används även när gräsklipparen skall fortsätta sin rörelse efter
paus. Se Pausknapp.

4.9 Pausknapp
Vid tryck på pausknapp, stannar gräsklipparen i den position den för tillfäl-
let har. För återaktivering används startknappen. Även när gräsklipparen står
still fortsätter fyrarnas signalcirklar att visas på ritskärmen.

4.10 Resetknapp
Resetknappen används då användaren vill starta om simuleringsprogram-
met. Alla rutor och editboxar återgår till ursprungsvärden och ritskärmen
blir tom.

4.11 Exitknapp
Exitknappen stänger ner hela programmet.

5 Cirkelns ekvation
I simuleringsprogrammet fås ett värde på gräsklipparens koordinater vid
utsättandet. Därefter kan längden till fyrarna beräknas eftersom även fyrar-
nas koordinater är kända.
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Gräsklipparens nya koordinater, vid förflyttning, beräknas med hjälp av dess
gamla koordinater, längden den skall förflytta sig och vinkeln till den givna
punkt den är på väg till.

I naturen finns inget koordinatsystem, utan gräsklipparens position måste
beräknas på annat sätt. Fyrarna skickar där ut sina signaler till gräsklipparen
och genom att mäta tiden det tar för signalerna att nå gräsklipparen, kan ti-
den omvandlas i längd. Dessa längder sparas i variabler benämnda
m_ERadie1, m_ERadie2 och m_ERadie3.

Även i verkligheten finns det en relation mellan de olika fyrarnas positioner.
Fyr 1 anses ha ”koordinaterna” (0,0)
Fyr 2 ”koordinaterna” (avstånd från Fyr1,0)
Fyr 3 ”koordinaterna” (avstånd från Fyr1, avstånd från Fyr1).

Fyr 2:s och Fyr 3:s avstånd till Fyr 1 sparas i variabler benämnda
m_Ekoor2, m_Ekoor3 och m_EkoorY3.
Det behövs endast tre fyrsignaler för att få gräsklipparens position med hjälp
av cirkelns ekvation.
Cirkelns ekvation: � � � � 22

0
2

0 Ryyxx ����

x och y är gräsklipparens position, x0 och y0 är fyrarnas ”koordinater” och r
är längden mellan fyr och gräsklippare.

Eftersom Fyr 1 har koordinaterna (0,0) och längden till gräsklipparen är
värdet för variabeln m_ERadie1, kan ekvation A skrivas.

Ekvation A: � �222 1_ Eradiemyx ��

Fyr 2 har ”koordinaterna” (m_Ekoor2, 0)  och längden till gräsklipparen är
värdet för variabeln m_ERadie2.
Fyr 2 får efter omskrivning en ekvation B.

Ekvation B: � � � �2222 2_2_2_2 ERadiemEkooormxEkoormyx ������

Fyr 3 har ”koordinaterna” (m_Ekoor3, m_EkoorY3) och längden till gräs-
klipparen är värdet för variabeln m_ERadie3.
Fyr 3 får efter omskrivning ekvationen:

Ekvation C:     
� � � � � �222

22

3_3_3_

3_23_2

ERadiemEkoorYmEkoorm

yEkoorYmxEkoormyx

��

��������

Efter insättning av ekvation A i B fås:
� � � � � �222 2_2_2_21_ ERadiemEkoormxEkoormERadiem �����
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Utifrån ovanstående ekvation kan x lösas ut. Resultatet ger ekvation D.

Ekvation D:    � � � � � �
2_2

2_2_1_ 222

Ekoorm
ERadiemEkoormERadiemx

�

��
�

Efter insättning av A i C fås:
� � � �

� � � �22

22

3_3_

3_3_23_21_

ERadiemEkoorYm

EkoormyEkoorYmxEkoormERadiem

�

��������
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För att lösa ut y fås en ekvation E.

Ekvation E:
� � � � � �

� �
3_2

3_

3_3_3_21_
2

222

EkoorYm
ERadiem

EkoorYmEkoormxEkoormERadiem

y
�

������

�

Efter insättning av D i E fås ekvation F.

Ekvation F:
 y = ( (m_ERadie1)2 – 2 * m_EKoor3 * (((m_ERadie1)2 + (m_EKoor2)2 -
          (m_ERadie2)2) / (2 * m_ EKoor2)) + (m_EKoor3)2 + (m_EKoorY3)2

       – (m_ERadie3)2 ) / (2 * m_EKoorY3)

Gräsklipparens position, ”koordinater”, sparas i variablerna m_PosGKX och
m_PosGKY för att kunna användas i andra funktioner och visas i rutor på
ritskärmen. .

Således blir gräsklipparens ”koordinater”:

m_PosGKX = ((m_ERadie1)2 + (m_EKoor2)2 - (m_ERadie2)2) /
                        (2 * m_ EKoor2)

m_PosGKY = ( (m_ERadie1)2 – 2*m_EKoor3*(((m_ERadie1)2 +
                        (m_EKoor2)2 - (m_ERadie2)2) / (2*m_ EKoor2)) +

  (m_EKoor3)2 +(m_EKoor3Y)2 - (m_ERadie3)2 ) /
   (2*m_EKoor3Y)

6 Resultat
Ett nytt tvådimensionellt koordinatsystem etableras och
ett cirkulärt eller rektangulärt klippområde kan sättas ut.
Koordinaterna för gräsklipparen kan hela tiden följas på två olika ställen. I
vänster fönster räknas de ut med hjälp av skärmkoordinater  och på ritskär-
men räknas de fram med hjälp av cirkelns ekvation.

Fram till testområdet förflyttar sig gräsklipparen med den hastighet som an-
vändaren valt. Programmet är utformat på ett sådant sätt att gräsklipparen
ritas ut då den gått de antal meter som angivits, detta upprepas tills dess att
den ”klippt” testområdet efter förbestämt rörelsemönster eller pausknappen
används.

7 Diskussion
När programmering utifrån flödesschemat inleddes uppstod vissa problem,
som inte gick att rätta till eller som inte hunnits med.
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7.1 Tomtgräns
Enligt flödesschemat skulle tomtgränsen kunna klickas ut på skärmen och få
önskad form. Vid programmeringen av tomtgränsen fungerade detta bra då
den låg i funktionen On Button Down(), men då programmet fortskred för-
svann den tomtgräns som klickats ut. Då programmet körs måste allt som är
utsatt på skärmen kontinuerligt ritas om och detta sker i funktionen
OnPaint(). Eftersom programmeringen av tomtgränsen inte låg i denna
funktion, ritades den inte om. När den flyttades dit fungerade den ej utan
ritades endast som en linje. Olika försök gjordes för att få det att fungera
bland annat genom att testa for-loopar, vilket misslyckades. Detta ledde till
att en fyrhörnig form av tomten programmerades in där hörnen ligger i när-
heten av fyrarna.
Önskemålet var att tomtgränsen även skulle kunna placeras ut med koordi-
nater. Inga större försök gjordes för att detta skulle fungera eftersom ut-
klickandet av tomtgränsen misslyckades. Om detta hade kunnat genomföras
skulle flera olika tomter kunnat inprogrammerats och ”rätt” tomt väljas med
namn eller nummer.

7.2 Inre avgränsningar
Inre avgränsningar skulle klickas ut efter dess form, på samma sätt som
tomtgränsen. Då tomtgränsen inte gick att möjliggöra fallerade även de inre
avgränsningarna. Istället valdes formen av den inre avgränsningen till en
ellips. Storleken på ellipsen skrivs in i koordinatrutorna.

7.3 Gräsklipparen
Gräsklipparen skulle antingen kunna klickas ut på skärm eller sättas ut med
givna koordinater. Det sistnämnda kunde ej genomföras då det uppstod nå-
gon konflikt, troligtvis mellan funktionerna OnChangeEkoorgk() och
OnUpdateEkoorgk(). Eftersom ett av målen var att gräsklipparens aktuella
koordinater skulle kunna följas, används endast funktionen OnUpdateEko-
orgk(). Detta medför att gräsklipparen inte kan sättas ut med koordinater.
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Riktningen på gräsklipparen skulle slumpmässigt väljas vid utsättning och
vid start vridas åt det håll den skulle gå. På grund av tidsbrist har försök till
detta ej gjorts och finns ej med i programmet. Gräsklipparen ritas därför
alltid ut parallellt med skärmkoordinaterna och dess front är riktad mot
testområdet.

7.4 Rörelsemönster hos gräsklipparen
Då gräsklipparen kommit till rektangelns övre vänstra hörn skall rörelse-
mönstret för klippning vara på följande sätt:

Från vänster till höger med en förflyttning neråt för att sedan fortsätta tillba-
ka osv. När området är färdigklippt stannar gräsklipparen.

Vid programmering av gräsklipparens rörelsemönster inom testområdet
uppstod problem med tillbakagången. Detta löstes genom att en flagga sattes
vid högerkanten för att sedan nollställas vid den vänstra.

Rörelsemönstret för cirkelns testområde är inte färdigprogrammerat men
fungerar delvis.

8 Slutsatser
De flesta delarna av målen har uppfyllts men inte alla. För att programmet
skulle vara perfekt, hade mer tid behövts, speciellt för att lära sig mer om
Visual C++. En bit som finns kvar är att omarbeta koden till C-kod, så att
den sedan relativt enkelt kan appliceras i mikroprocessorn. Andra bitar är att
upprätta ett tredimensionellt koordinatsystem och ge gräsklipparen en
slumpmässig riktning. Vid vidareutveckling av programmet bör följande
delar ändras och programmeras om.

� Formen av tomtgräns bör kunna klickas ut efter eget önskemål och även
kunna skrivas in med hjälp av koordinater.
Koordinaterna borde kunna sparas i t.ex. en Combo-box med ett speci-
ellt samlingsnamn. På detta sätt kan flera olika tomtgränser lagras och
programmet kan då hantera många olika tomter.

� De inre avgränsningarna borde kunna göras på samma sätt. Flera olika
”rabatter”, ”träd” och dylikt kan då placeras ut på tomten.

� Gräsklipparen, som nu endast kan klickas ut, borde också kunna sättas ut
med koordinater.



IQ-mower – Simulering av positionsbestämning i programspråket C++
2003-12-12

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

- 16 -

� En slumpmässig riktning för gräsklipparen, i förhållande till det nya ko-
ordinatsystemet, borde gå att programmera in.
Ett annat alternativ är att gräsklipparen alltid startar och avslutar klipp-
ningen på samma ställe, t ex. vid en depå för uppladdning.

� Gräsklipparens rörelsemönster vid klippning av hela tomten finns inte i
nuvarande programutformning.

� Avkänning för att inte gräsklipparen går över samma område mer en ett
visst bestämt antal gånger är också bra att lägga in i programmet.

� Testområdet för rektangeln borde kunna sättas ut i olika vinklar i för-
hållande till det tänkta koordinatsystemet. Området borde inte heller
kunna sättas ut om någon del kommer utanför tomtgränsen.

� Testområdet för cirkeln borde inte heller kunna sättas ut om någon del
kommer utanför tomtgränsen. Ett fungerande rörelsemönster för gräs-
klipparen inom området borde också upprättas.
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10 Bilagor
Bilaga 1     översiktligt flödesdiagram   6 sidor

Bilaga 2     flödesdiagram fyr 1 1 sida

Bilaga 3     flödesdiagram fyr 2 1 sida

Bilaga 4     flödesdiagram fyr 3 1 sida

Bilaga 5     flödesdiagram fyr 4 1 sida

Bilaga 6     flödesdiagram tomtgräns 1 sida

Bilaga 7     flödesdiagram avgränsning 1 sida
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Bilaga 9     flödesdiagram testområde cirkel 1 sida

Bilaga 10   flödesdiagram gräsklipppare 1 sida

Bilaga 11   flödesdiagram startknapp 1 sida

Bilaga 12   headerfil för dialogruta ”ritskärm” 2 sidor

Bilaga 13   headerfil för dialogruta ”inställningar”        3 sidor

Bilaga 14   implementationsfil för ”inställningar” 28 sidor

Bilaga 15   implementationsfil för ”ritskärm” 34 sidor
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FLÖDESDIAGRAM
Start

Skriv in värde på skala

Skriv in värde i ruta has-
tighet

Skriv in värde i ruta
meter

Skriv in värde i ruta
stå still

Skriv in värde i ruta
Tidsfördröjning mellan

fyranrop

 Bilaga 1
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Markera fyr 1

Klicka på skärm

Rita ut fyr 1

x- och y-koordinater
 = (0,0)

Markera fyr 2

Position på skärm

Klicka på skärm

Position med
koordinater
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Markera fyr 3

Position på skärm

Klicka på skärm

Rita ut fyr 3

Position med
koordinater

x- och y-koordinater
 efter koordinatsystem

Rita ut koordinatsystem

Rita ut fyr 2

x- och y-koordinater
 = (längd från fyr1, 0)
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Markera fyr 4

Position på skärm

Klicka på skärm

Rita ut fyr 4

Position med
koordinater

Markera tomtgräns

Klicka ut på skärm

x- och y-koordinater
 efter koordinatsystem

Rita ut tomt

x- och y-koordinater
 efter koordinatsystem
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Ange koordinater

Markera testområde

Cirkel Rektangel

Markera avgränsning

Klicka ut på skärm

Skriv in radie

Klicka ut på skärm

Skriv storlek i x-led

Skriv storlek i y-led

Rita cirkel

Rita rektangel

Klicka ut på skärm
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Klicka på skärm

Rita gräsklippare

Markera gräsklippare

Position på skärm Position med
koordinater

Klicka på skärm

Rita gräsklippare

starta

x- och y-koordinater
efter
koordinatsystem

x- och y-koordinater
efter
koordinatsystem
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               Fyr 1

Fyr 1

Markera ruta för fyr 1

Placera fyr på skärm

Fyr 1 ritas ut

x-koordinat = 0

y-koordinat = 0

    Bilaga 2
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Markera ruta för fyr 2

Placera fyr på skärm Placera fyr med ko-
ordinater

Skriv in x-koordinat
= längden från fyr 1

Skriv in y-koordinat
= höjden från fyr 1

Fyr 2

Fyr 2

Koordinatsystem ritas ut

Fyr 2 ritas ut

x-koordinat =
längden från fyr 1

Y-koordinat = 0

Bilaga 3
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Fyr 3

Markera ruta för fyr 3

Placera fyr på skärm Placera fyr med
koordinater

Skriv in x-koordinat
= meter från y-axel

Skriv in y-koordinat
= meter från x-axel

Fyr 3 ritas ut

Fyr 3

x-koordinat = antal
meter från y-axel

y-koordinat = antal
meter från x-axel

Fyr 3 ritas ut

Bilaga 4
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Fyr 4

Markera rutan för fyr 4
på skärm 1

Placera fyr på skärm Placera fyr med
koordinater

Skriv in x-koordinat
= meter från y-axel

Skriv in y-koordinat
= meter från x-axel

Fyr 4 ritas ut

Fyr 4

x-koordinat = antal
meter från y-axel

y-koordinat = antal
meter från x-axel

Fyr 4 ritas ut

   Bilaga 5
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Tomtgräns

Markera ruta för tomt-
gräns

Markera tomthörn
på skärm

Markera tomthörn
med koordinater

Skriv in
x-koordinat

Tomtgräns

Tomt ritas med
hörn intill fyrarna

Skriv in
y-koordinat för

tomthörn

x-koordinat
skrivs ut

Tomt ritas med
hörn intill fyrarna

y-koordinat
skrivs ut

  Bilaga 6
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Markera rutan för
avgränsning

Skriv in avgränsningens
storlek i x-led

Skriv in avgränsningens
storlek i y-led

Avgränsning

Rita ut avgränsning

Markera avgränsnings
mittpunkt på skärm

Bilaga 7

Avgränsning
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  Testområde rektangel

Markera rutan för
rektangel

Testområde

Skriv in rektangelns
storlek i x-led

Skriv in rektangelns
storlek i y-led

Markera rektangelns
mitt-

Rita ut rektangel

Bilaga 8
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Testområde cirkel

Markera rutan för
cirkel

Testområde

Skriv in cirkelns radie

Markera cirkelns mitt-
punkt på skärm

Rita ut cirkel

Bilaga 9
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Gräsklippare

Markera rutan för
gräsklippare

Gräsklippare

Markera gräsklipparen
på skärm

Rita ut gräsklippare

Returnera x-koordinat

Returnera y-koordinat

Radie n till gräsklippare
startas

Signalcirkel n startas

signaler stilla i angiven tid

 Om n < 5

Om n = 4

Tid ute

  Bilaga 10
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Radie och signaler
startar

START

Tryck ner start knapp

Start

Gräsklippare går mot
testområde

Går de antal meter och
med fart som angivits i
respektive ruta

Stå still i angiven tid

Signaltid
ute

Radie och
signaler
stoppar

Gräsklippare framme
eller inom testområde

klippa

Testområde färdigklippt

stopp

Bilaga 11

Gräsklippare ej framme vid testområde

Gräsklippare i testområde

Signaltid
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Bilaga 12
#if !defined(AFX_PAINTDLG_H__5D3C89FE_A2D6_4240_95FC_78AA576BA3A8__INCLUDED_)
#define AFX_PAINTDLG_H__5D3C89FE_A2D6_4240_95FC_78AA576BA3A8__INCLUDED_
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
// PaintDlg.h : header file
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Gunilla Gottfridsson, Monica Hultén  2003 - 06 -04

// CPaintDlg dialog
class CPaintDlg : public CDialog
{
// Construction
public:

static const COLORREF m_crColors[9]; // Färgreferens
CPaintDlg(CWnd* pParent = NULL); // standard constructor

// Globala funktioner
void OnBpstart(); // Kopplad till startknappen
void OnCir(); // Kopplad till resetknappen
// Globala variabler
double m_PosX1; // X- koordinat på Fyr 1
double m_PosY1; // Y- koordinat på Fyr 1
double m_PosX2; // X- koordinat på Fyr 2
double m_PosY2; // Y- koordinat på Fyr 2
double m_PosX3; // X- koordinat på Fyr 3
double m_PosY3; // Y- koordinat på Fyr 3
double m_PosX4; // X- koordinat på Fyr 4
double m_PosY4; // Y- koordinat på Fyr 4
double m_PosX; // X- koordinat av mittpunkt på inre avgränsning
double m_PosY; // Y- koordinat av mittpunkt på inre avgränsning
double m_PosGKX; // X- koordinat av gräsklippare
double m_PosGKY; // Y- koordinat av gräsklippare
double radie1; // radie från fyr ett till gräsklippare
double radie2; // radie från fyr två till gräsklippare
double radie3; // radie från fyr tre till gräsklippare
double radie4; // radie från fyr fyra till gräsklippare
double cirX; // X- koordinat på centrum av testområde cirkel
double cirY; // Y- koordinat på centrum av testområde cirkel
double RecX; // X- koordinat på centrum av testområde rektangel
double RecY; // Y- koordinat på centrum av testområde rektangel
double hGK1; // hypotenusan från fyr ett till gräsklippare
double hGK2; // hypotenusan från fyr två till gräsklippare
double hGK3; // hypotenusan från fyr tre till gräsklippare
double hGK4; // hypotenusan från fyr fyra till gräsklippare
double h2; // hypotenusan från fyr ett till fyr 2
double h3; // hypotenusan från fyr ett till fyr 3
double h4; // hypotenusan från fyr ett till fyr 4
double hTomt; // hypotenusan från fyr ett till markerat tomthörn
double VTomt; // vinkel mellan Fyr 1 och tomthörn
double V2; // vinkel mellan skärmens och

// koordinatsystemets x-axel
double V3; // vinkel mellan skärmens x-axel och hypotenusan

// från fyr 1 till fyr 3
double V4; // vinkel mellan skärmens x-axel och hypotenusan

// från fyr 1 till fyr 4
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double V5; // vinkel mellan gräsklippare och testområde
double VGK; // vinkel mellan skärmens x-axel och hypotenusan

// från fyr 1 till gräsklippare
double k; // riktningskoefficient på ny x- axel
double m_TomtX; // X- koordinat på tomthörn
double m_TomtY; // Y- koordinat på tomthörn

// Dialog Data
//{{AFX_DATA(CPaintDlg)
enum { IDD = IDD_PAINT_DLG };
Cbutton  m_bcir; // Dold hjälpknapp för resetfunktionen
Cbutton  m_bpstart; // Dold hjälpknapp för startfunktionen
double  m_cgkx; // gräsklipparens x- och y- värden
double  m_cgky; // uträknat  m.h.a. cirkelnsekvation
//}}AFX_DATA

// Overrides
// ClassWizard generated virtual function overrides
//{{AFX_VIRTUAL(CPaintDlg)
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
//}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected:

// Generated message map functions
//{{AFX_MSG(CPaintDlg)
virtual BOOL OnInitDialog();
afx_msg void OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point);
afx_msg void OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint point);
afx_msg void OnPaint(); // Ritar ut på skärmen
afx_msg void OnTimer(UINT nIDEvent); // Vad de olika timrarna gör
afx_msg void OnDestroy(); // Stänger ned alla timrar

// när programmet avslutas
afx_msg void OnUpdateCirekvx(); // Uppdaterar editboxarna med
afx_msg void OnUpdateCirekvy(); // gräsklipparens x- och y- värden

// uträknat m.h.a. cirkelns ekvation
//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP()

private:
};

//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.

#endif // !defined(AFX_PAINTDLG_H__5D3C89FE_A2D6_4240_95FC_78AA576BA3A8__INCLUDED_)
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 Bilaga 13
// FYRVer5Dlg.h : header file
//
#if !defined(AFX_FYRVER5DLG_H__247943CC_C454_4658_8D50_2954C15C852B__INCLUDED_)
#define AFX_FYRVER5DLG_H__247943CC_C454_4658_8D50_2954C15C852B__INCLUDED_
#include "PaintDlg.h" // Added by ClassView
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Gunilla Gottfridsson, Monica Hultén  2003 - 06 -04

// CFYRVer5Dlg dialog

class CFYRVer5Dlg : public CDialog
{
// Construction
public:

CFYRVer5Dlg(CWnd* pParent = NULL); // standard constructor

// Dialog Data
//{{AFX_DATA(CFYRVer5Dlg)
enum { IDD = IDD_FYRVER5_DIALOG };

// Variabelnamn för använda kontroller

// Knapp
CButton m_bstart; // Startknapp

// Checkboxar
BOOLm_bRectangle; // rektangeln
BOOLm_bGK; // gräsklipparen
BOOLm_bTomtgrans; // tomtgränsen
BOOLm_bCircle; // cirkeln
BOOLm_bAvgrans; // inre avgränsningar
BOOLm_bfyr1; // Fyr 1
BOOLm_bfyr2; // Fyr 2
BOOLm_bfyr3; // Fyr 3
BOOLm_bfyr4; // Fyr 4

// Editboxar
CString m_ERadie1; // avstånd mellan Fyr 1 och gräsklipparen
CString m_ERadie2; // avstånd mellan Fyr 2 och gräsklipparen
CString m_ERadie3; // avstånd mellan Fyr 3 och gräsklipparen
CString m_ERadie4; // avstånd mellan Fyr 4 och gräsklipparen
double  m_ETestCircle; // testcirkelradie
double  m_ETestRect; // testrektangelns längd i x-led
double  m_ETestRectY; // testrektangelns höjd i y-led
double  m_EGKStill; // tid som alla fyrsignaler visas samtidigt
double m_EGKFart; // gräsklipparens hastighet
double  m_EGKMeter; // antal meter gräsklipparen förflyttas
double  m_skala; // skala
float  m_EKoorAvgry; // inre avgränsnings höjd i y-led
float  m_EKoorAvgrx; // inre avgränsnings längd i x-led
int  m_EFyrtid; // tid mellan fyranrop
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// Editboxar med X- och Y-koordinater för fyrar och gräsklippare
float m_EKoor1;
float m_EKoorY1;
float m_EKoor2;
float m_EKoorY2;
float m_EKoor3;
float m_EKoorY3;
float m_EKoor4;
float m_EKoorY4;
float m_EKoorGK;
float m_EKoorGKY;
doublem_EKoorTomtX; // x- koordinat för tomthörn vid Fyr 1
doublem_EKoorTomtY; // y- koordinat för tomthörn vid Fyr 1
//}}AFX_DATA

// ClassWizard generated virtual function overrides
//{{AFX_VIRTUAL(CFYRVer5Dlg)
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV support
//}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
public:
HICON m_hIcon;

// Generated message map functions
//{{AFX_MSG(CFYRVer5Dlg)
virtual BOOL OnInitDialog();
afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam);
afx_msg void OnPaint();
afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
afx_msg void OnExit();
afx_msg void OnFyr1();
afx_msg void OnFyr2();
afx_msg void OnFyr3();
afx_msg void OnFyr4();
afx_msg void OnTomtgrans();
afx_msg void OnAvgrans();
afx_msg void OnCircle();
afx_msg void OnGk();
afx_msg void OnChangeEkoor1();
afx_msg void OnChangeEkoor2();
afx_msg void OnChangeEkoor3();
afx_msg void OnChangeEkoor4();
afx_msg void OnChangeEkoory1();
afx_msg void OnChangeEkoory2();
afx_msg void OnChangeEkoory3();
afx_msg void OnChangeEkoory4();
afx_msg void OnChangeEkoortomtx();
afx_msg void OnChangeEkoortomty();
afx_msg void OnChangeEkooravgrx();
afx_msg void OnChangeEkooravgry();
afx_msg void OnChangeEtestrect();
afx_msg void OnChangeEtestrecty();
afx_msg void OnRectangle();
afx_msg void OnChangeEtestcircle();
afx_msg void OnChangeEkoorgk();
afx_msg void OnChangeEkoorgky();



IQ-mower – Simulering av positionsbestämning i programspråket C++
2003-12-12

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

- 42 -

afx_msg void OnChangeEgkmeter();
afx_msg void OnChangeEgkstill();
afx_msg void OnChangeEgkfart();
afx_msg void OnChangeEskala();
afx_msg void OnChangeEfyrtid();
afx_msg void OnUpdateEkoorgk();
afx_msg void OnUpdateEkoorgky();
afx_msg void OnUpdateEradie1();
afx_msg void OnUpdateEradie2();
afx_msg void OnUpdateEradie3();
afx_msg void OnUpdateEradie4();
afx_msg void OnBstart();
afx_msg void OnBpaus();
afx_msg void OnTimer(UINT nIDEvent);
afx_msg void OnDestroy();
afx_msg void OnUpdateEkoor2();
afx_msg void OnReset();
//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP()

public:
CPaintDlg m_dlgPaint; // pekare till ritskärm

};

//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.

#endif // !defined(AFX_FYRVER5DLG_H__247943CC_C454_4658_8D50_2954C15C852B__INCLUDED_)
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Bilaga 14

// FYRVer5Dlg.cpp : implementation file
//
#include "stdafx.h"
#include "FYRVer5.h"
#include "PaintDlg.h"
#include <math.h>
#include "FYRVer5Dlg.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Gunilla Gottfridsson, Monica Hultén  2003 - 06 -04

//CAboutDlg dialog used for App About
class CAboutDlg : public CDialog
{
public:

CAboutDlg();
CPaintDlg();

// Dialog Data
//{{AFX_DATA(CAboutDlg)
enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
//}}AFX_DATA
// ClassWizard generated virtual function overrides
//{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
//}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected: //{{AFX_MSG(CAboutDlg)

//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP()

};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
{

//{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
//}}AFX_DATA_INIT

}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CDialog::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
//}}AFX_DATA_MAP

}
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)

//{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)
// No message handlers

//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFYRVer5Dlg dialog

CFYRVer5Dlg::CFYRVer5Dlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(CFYRVer5Dlg::IDD, pParent)

{
//{{AFX_DATA_INIT(CFYRVer5Dlg)

// Defaultvärden
m_bRectangle = FALSE;
m_bGK = FALSE;
m_bTomtgrans = FALSE;
m_bCircle = FALSE;
m_bAvgrans = FALSE;
m_bfyr1 = FALSE;
m_bfyr2 = FALSE;
m_bfyr3 = FALSE;
m_bfyr4 = FALSE;
m_ERadie1 = _T("");
m_ERadie2 = _T("");
m_ERadie3 = _T("");
m_ERadie4 = _T("");
m_ETestCircle = 0.0;
m_ETestRect = 0.0;
m_ETestRectY = 0.0;
m_EFyrtid = 500;
m_EGKStill = 2.0;
m_EGKFart = 2.0;
m_EGKMeter = 2.0;
m_skala = 20.0;
m_EKoorY1 = 0.0f;
m_EKoorY2 = 0.0f;
m_EKoor4 = 0.0f;
m_EKoorY3 = 0.0f;
m_EKoorY4 = 0.0f;
m_EKoorGK = 0.0f;
m_EKoorGKY = 0.0f;
m_EKoorAvgry = 0.0f;
m_EKoorAvgrx = 0.0f;
m_EKoor3 = 0.0f;
m_EKoorTomtX = 0.0;
m_EKoorTomtY = 0.0;
m_EKoor1 = 0.0f;
m_EKoor2 = 0.0f;
//}}AFX_DATA_INIT
// Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32
m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);

}

void CFYRVer5Dlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CDialog::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(CFYRVer5Dlg)
DDX_Control(pDX, IDC_BSTART, m_bstart);
DDX_Check(pDX, IDC_RECTANGLE, m_bRectangle);
DDX_Check(pDX, IDC_GK, m_bGK);
DDX_Check(pDX, IDC_TOMTGRANS, m_bTomtgrans);
DDX_Check(pDX, IDC_CIRCLE, m_bCircle);
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DDX_Check(pDX, IDC_AVGRANS, m_bAvgrans);
DDX_Check(pDX, IDC_FYR1, m_bfyr1);
DDX_Check(pDX, IDC_FYR2, m_bfyr2);
DDX_Check(pDX, IDC_FYR3, m_bfyr3);
DDX_Check(pDX, IDC_FYR4, m_bfyr4);
DDX_Text(pDX, IDC_ERADIE1, m_ERadie1);
DDX_Text(pDX, IDC_ERADIE2, m_ERadie2);
DDX_Text(pDX, IDC_ERADIE3, m_ERadie3);
DDX_Text(pDX, IDC_ERADIE4, m_ERadie4);
DDX_Text(pDX, IDC_ETESTCIRCLE, m_ETestCircle);
DDX_Text(pDX, IDC_ETESTRECT, m_ETestRect);
DDX_Text(pDX, IDC_ETESTRECTY, m_ETestRectY);
DDX_Text(pDX, IDC_EFYRTID, m_EFyrtid);
DDX_Text(pDX, IDC_EGKSTILL, m_EGKStill);
DDX_Text(pDX, IDC_EGKFART, m_EGKFart);
DDX_Text(pDX, IDC_EGKMETER, m_EGKMeter);
DDX_Text(pDX, IDC_ESKALA, m_skala);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORY1, m_EKoorY1);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORY2, m_EKoorY2);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOOR4, m_EKoor4);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORY3, m_EKoorY3);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORY4, m_EKoorY4);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORGK, m_EKoorGK);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORGKY, m_EKoorGKY);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORAVGRY, m_EKoorAvgry);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORAVGRX, m_EKoorAvgrx);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOOR3, m_EKoor3);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORTOMTX, m_EKoorTomtX);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOORTOMTY, m_EKoorTomtY);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOOR1, m_EKoor1);
DDX_Text(pDX, IDC_EKOOR2, m_EKoor2);
//}}AFX_DATA_MAP

}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CFYRVer5Dlg, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(CFYRVer5Dlg)
ON_WM_SYSCOMMAND()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
ON_BN_CLICKED(IDC_EXIT, OnExit)
ON_BN_CLICKED(IDC_FYR1, OnFyr1)
ON_BN_CLICKED(IDC_FYR2, OnFyr2)
ON_BN_CLICKED(IDC_FYR3, OnFyr3)
ON_BN_CLICKED(IDC_FYR4, OnFyr4)
ON_BN_CLICKED(IDC_TOMTGRANS, OnTomtgrans)
ON_BN_CLICKED(IDC_AVGRANS, OnAvgrans)
ON_BN_CLICKED(IDC_CIRCLE, OnCircle)
ON_BN_CLICKED(IDC_GK, OnGk)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOOR1, OnChangeEkoor1)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOOR2, OnChangeEkoor2)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOOR3, OnChangeEkoor3)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOOR4, OnChangeEkoor4)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORY1, OnChangeEkoory1)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORY2, OnChangeEkoory2)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORY3, OnChangeEkoory3)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORY4, OnChangeEkoory4)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORTOMTX, OnChangeEkoortomtx)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORTOMTY, OnChangeEkoortomty)
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ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORAVGRX, OnChangeEkooravgrx)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORAVGRY, OnChangeEkooravgry)
ON_EN_CHANGE(IDC_ETESTRECT, OnChangeEtestrect)
ON_EN_CHANGE(IDC_ETESTRECTY, OnChangeEtestrecty)
ON_BN_CLICKED(IDC_RECTANGLE, OnRectangle)
ON_EN_CHANGE(IDC_ETESTCIRCLE, OnChangeEtestcircle)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORGK, OnChangeEkoorgk)
ON_EN_CHANGE(IDC_EKOORGKY, OnChangeEkoorgky)
ON_EN_CHANGE(IDC_EGKMETER, OnChangeEgkmeter)
ON_EN_CHANGE(IDC_EGKSTILL, OnChangeEgkstill)
ON_EN_CHANGE(IDC_EGKFART, OnChangeEgkfart)
ON_EN_CHANGE(IDC_ESKALA, OnChangeEskala)
ON_EN_CHANGE(IDC_EFYRTID, OnChangeEfyrtid)
ON_EN_UPDATE(IDC_EKOORGK, OnUpdateEkoorgk)
ON_EN_UPDATE(IDC_EKOORGKY, OnUpdateEkoorgky)
ON_EN_UPDATE(IDC_ERADIE1, OnUpdateEradie1)
ON_EN_UPDATE(IDC_ERADIE2, OnUpdateEradie2)
ON_EN_UPDATE(IDC_ERADIE3, OnUpdateEradie3)
ON_EN_UPDATE(IDC_ERADIE4, OnUpdateEradie4)
ON_BN_CLICKED(IDC_BSTART, OnBstart)
ON_BN_CLICKED(IDC_BPAUS, OnBpaus)
ON_WM_TIMER()
ON_WM_DESTROY()
ON_BN_CLICKED(IDC_RESET, OnReset)
//}}AFX_MSG_MAP

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFYRVer5Dlg message handlers

double still; // variabel som hämtar upp värdet i editbox "står still"
//CRect MyRectangle; // namn på gräsklipparrektangeln

BOOL CFYRVer5Dlg::OnInitDialog()
{

CDialog::OnInitDialog();
// Add "About..." menu item to system menu.
// IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
if (pSysMenu != NULL)
{

CString strAboutMenu;
strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
if (!strAboutMenu.IsEmpty())
{

pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);

}
}

// Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
//  when the application's main window is not a dialog
SetIcon(m_hIcon, TRUE); // Set big icon
SetIcon(m_hIcon, FALSE); // Set small icon
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// Skapar ett nytt fönster
m_dlgPaint.Create(IDD_PAINT_DLG, this);
// Visar det nya fönstret
m_dlgPaint.ShowWindow(SW_SHOW);
UpdateData(FALSE);
return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control

}
// --------------------------------------------------------------------------------------------
void CFYRVer5Dlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
{

if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
{

CAboutDlg dlgAbout;
dlgAbout.DoModal();

}
else
{

CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
}

}
// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
//  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model,
//  this is automatically done for you by the framework.
//-------------------------------------------------------------------------------------------
void CFYRVer5Dlg::OnPaint()
{

if (IsIconic())
{

CPaintDC dc(this);  // device context for painting
SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);
// Center icon in client rectangle
int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
CRect rect;
GetClientRect(&rect);
int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
// Draw the icon
dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);

}
else
{

CDialog::OnPaint();
}

}
// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags
//  the minimized window.
HCURSOR CFYRVer5Dlg::OnQueryDragIcon()
{

return (HCURSOR) m_hIcon;
}
//------------------------------------------------------------------------------------------
// Funktion för programavslutningsknapp (exit)
void CFYRVer5Dlg::OnExit()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
OnOK(); // Avslutar programmet

}
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//------------------------------------------------------------------------------------------
// Funktion ansluten till Fyr 1:s checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnFyr1()
{

// TODO: Add your control notification handler code here

UpdateData(TRUE);// Uppdaterar kontrollens variabel

/* Om rutan för fyr 1 avmarkeras
    Nollställs alla efterföljande värden och rutor */
if(m_bfyr1==FALSE)
{

// Avmarkerar checkboxar
m_bfyr2=FALSE;
m_bfyr3=FALSE;
m_bfyr4=FALSE;
m_bTomtgrans=FALSE;
m_bAvgrans=FALSE;
m_bRectangle=FALSE;
m_bCircle=FALSE;
m_bGK=FALSE;

// Checkboxar och editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_FYR2)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOOR2)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_FYR3)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOOR3)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_FYR4)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOOR4)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_TOMT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_AVGRANS)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Editboxar nollställs
m_EKoor2=0;
m_EKoorY2=0;
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m_EKoor3=0;
m_EKoorY3=0;
m_EKoor4=0;
m_EKoorY4=0;
m_EKoorTomtX=0;
m_EKoorTomtY=0;
m_EKoorAvgrx=0;
m_EKoorAvgry=0;
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);

// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();

UpdateData(FALSE);
}
// Om Fyr 1:s checkbox är markerad
else
{

// Fyr 1:s editrutor och Fyr 2:s checkbox görs tillgängliga
GetDlgItem(IDC_EKOOR1)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY1)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_FYR2)->EnableWindow(TRUE);

// Meddelanderuta
MessageBox(" Placera FYR 1 på skärm, avsluta med OK");
UpdateData(FALSE);

}
}
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// Funktion ansluten till Fyr 2:s checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnFyr2()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

/* Om Fyr 2:s checkbox avmarkeras
   nollställs alla efterföljande värden och rutor */
if(m_bfyr2==FALSE)
{

// Avmarkerar checkboxar
m_bfyr3=FALSE;
m_bfyr4=FALSE;
m_bTomtgrans=FALSE;
m_bAvgrans=FALSE;
m_bRectangle=FALSE;
m_bCircle=FALSE;
m_bGK=FALSE;

// Checkboxar och editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_EKOOR2)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_FYR3)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOOR3)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_FYR4)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOOR4)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_TOMT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_AVGRANS)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Editboxar nollställs
m_EKoor2=0;
m_EKoorY2=0;
m_EKoor3=0;
m_EKoorY3=0;
m_EKoor4=0;
m_EKoorY4=0;
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m_EKoorTomtX=0;
m_EKoorTomtY=0;
m_EKoorAvgrx=0;
m_EKoorAvgry=0;
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);

// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();

UpdateData(FALSE);
}

// Om Fyr 2:s checkbox är markerad
else
{

// Fyr 2:s editrutor och Fyr 3:s checkbox görs tillgängliga
GetDlgItem(IDC_EKOOR2)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY2)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_FYR3)->EnableWindow(TRUE);

// Meddelanderuta
MessageBox(" Markera fyr 2 med koordinater eller på skärm");
UpdateData(FALSE);

}
}
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// Funktion ansluten till Fyr 3:s checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnFyr3()
{

UpdateData(TRUE);

/* Om Fyr 3:s checkbox avmarkeras
   nollställs alla efterföljande värden och rutor */
if(m_bfyr3==FALSE)
{

// Avmarkerar checkboxar
m_bfyr4=FALSE;
m_bTomtgrans=FALSE;
m_bAvgrans=FALSE;
m_bRectangle=FALSE;
m_bCircle=FALSE;
m_bGK=FALSE;

// Checkboxar och editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_EKOOR3)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_FYR4)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOOR4)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_TOMT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_AVGRANS)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Editboxar nollställs
m_EKoor3=0;
m_EKoorY3=0;
m_EKoor4=0;
m_EKoorY4=0;
m_EKoorTomtX=0;
m_EKoorTomtY=0;
m_EKoorAvgrx=0;
m_EKoorAvgry=0;
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
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m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);

// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();

UpdateData(FALSE);
}

// Om Fyr 3:s checkbox är markerad
else
{

// Fyr 3:s editrutor, Fyr 4:s och tomtgränsens checkboxar görs tillgängliga
GetDlgItem(IDC_EKOOR3)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY3)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_FYR4)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_TOMT)->EnableWindow(TRUE);

// Meddelanderuta
MessageBox(" Markera fyr 3 med koordinater eller på skärm");
UpdateData(FALSE);

}
}

// Funktion ansluten till Fyr 4:s checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnFyr4()
{

UpdateData(TRUE);

/* Om rutan för Fyr 4 avmarkeras
   nollställs alla efterföljande värden och rutor */
if(m_bfyr4==FALSE)
{

// Avmarkerar checkboxar
m_bTomtgrans=FALSE;
m_bAvgrans=FALSE;
m_bRectangle=FALSE;
m_bCircle=FALSE;
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m_bGK=FALSE;

// Checkboxar och editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_EKOOR4)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_TOMT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_AVGRANS)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Editboxar nollställs
m_EKoor4=0;
m_EKoorY4=0;
m_EKoorTomtX=0;
m_EKoorTomtY=0;
m_EKoorAvgrx=0;
m_EKoorAvgry=0;
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);
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// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();

UpdateData(FALSE);
}

// Om Fyr 4:s checkbox är markerad
else
{

// Fyr 4:s editrutor görs tillgängliga
GetDlgItem(IDC_EKOOR4)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_EKOORY4)->EnableWindow(TRUE);

// Meddelanderuta
MessageBox(" Markera fyr 4 med koordinater eller på skärm");
UpdateData(FALSE);

}
}

//--------------------------------------------------------------------------------------------

// Funktion ansluten till tomtgränsens checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnTomtgrans()
{

UpdateData(TRUE);
if(m_bTomtgrans==FALSE)
{

// Avmarkerar checkboxar
m_bAvgrans=FALSE;
m_bRectangle=FALSE;
m_bCircle=FALSE;
m_bGK=FALSE;

// Checkboxar och editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_AVGRANS)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();
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// Editboxar nollställs
m_EKoorTomtX=0;
m_EKoorTomtY=0;
m_EKoorAvgrx=0;
m_EKoorAvgry=0;
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);
UpdateData(FALSE);

}
// Om tomtgränsens checkbox är markerad
else
{

// Editrutor och checkboxar görs tillgängliga
// Tomtgränsens editbox för x- och y-värde
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTX)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_EKOORTOMTY)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_AVGRANS)->EnableWindow(TRUE);      // Inre avgränsnings checkbox
GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(TRUE);         // Cirkelns checkbox
GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(TRUE); // Rektangelns checkbox

// Meddelanderuta
MessageBox("sätt ut tomtgräns");
UpdateData(FALSE);

}
}

// Funktion ansluten till inre avgränsningens checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnAvgrans()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
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if(m_bAvgrans == FALSE)
{

// Avmarkerar checkboxar
m_bRectangle=FALSE;
m_bCircle=FALSE;
m_bGK=FALSE;

// Checkboxar och editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRX)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRY)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();

// Editboxar nollställs
m_EKoorAvgrx=0;
m_EKoorAvgry=0;
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);

UpdateData(FALSE);
}
// Om inre avgränsningens checkbox är markerad
else
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{
UpdateData(TRUE);

// Inre avgränsningens editrutor görs tillgängliga
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRX)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_EKOORAVGRY)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);
}

}
//--------------------------------------------------------------------------------------------

// Funktion ansluten till testcirkelns checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnCircle()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
if(m_bCircle==FALSE)
{

// Avmarkerar testrektangelns och gräsklipparens checkboxar
m_bRectangle=FALSE;
m_bGK=FALSE;

// En checkbox och fem editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Rektangelns checkbox görs tillgänglig
GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(TRUE);

// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();

// Editboxar nollställs
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
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m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);

UpdateData(FALSE);
}
else
{

// Gräsklipparens checkbox och testcirkelns editruta görs tillgängliga
GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(TRUE);

// Rektangelns checkbox fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_RECTANGLE)->EnableWindow(FALSE);

UpdateData(FALSE);
}

}

//-----------------------------------------------------------------------------------------

// Funktion ansluten till testrektangelns checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnRectangle()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
if(m_bRectangle==FALSE)
{

// Avmarkerar checkboxar
m_bCircle=FALSE;
m_bGK=FALSE;

// En checkbox och fem editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Cirkelns checkbox görs tillgänglig
GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(TRUE);

// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();

// Editboxar nollställs
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
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m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);

UpdateData(FALSE);
}
else
{

// Testrektangelns editrutor och gräsklipparens checkbox görs tillgängliga
GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(TRUE);

//Cirkelns checkbox fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
UpdateData(FALSE);

}
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------

// Funktion ansluten till gräsklipparens checkbox
void CFYRVer5Dlg::OnGk()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
if(m_bGK==FALSE)
{

UpdateData(TRUE);

// Gräsklipparens editboxar fråntas sin tillgänglighet
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

// Uppdaterar ritskärmen
m_dlgPaint.Invalidate();

// Editboxar nollställs
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
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m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();

// Timrarna dödas
m_dlgPaint.KillTimer(1);
m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);

UpdateData(FALSE);
}
else
{

// Gräsklipparens editrutor görs tillgängliga
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(TRUE);

// Meddelanderuta
MessageBox(" Sätt ut GRÄSKLIPPAREN, avsluta med OK");
UpdateData(FALSE);

}
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------

// Ruta för Fyr 1:s x- och y-koordinat ändras och uppdateras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoor1()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoory1()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}
//--------------------------------------------------------------------------------------------
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// Ruta för Fyr 2:s x- och y-koordinat ändras och uppdateras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoor2()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
//
if(m_EKoor2==0)
{

MessageBox("X-koordinat kan inte vara 0");
}
else
MessageBox("för att välja y koordinat tryck ok, är y- koordinat vald!, tryck först på skärm sedan OK");
UpdateData(FALSE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoory2()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
if(m_EKoor2==0)
{

MessageBox("X-koordinat kan inte vara 0");
}
else
MessageBox("klicka på skärm och tryck på ok ");
UpdateData(FALSE);

}
//--------------------------------------------------------------------------------------------

// Om ruta för Fyr 3:s x- och y-koordinat ändras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoor3()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
MessageBox("för att välja y koordinat tryck ok, är y- koordinat vald!, tryck först på skärm sedan OK");
UpdateData(FALSE);

}
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoory3()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
MessageBox("klicka på skärm och tryck på ok ");
UpdateData(FALSE);

}
//--------------------------------------------------------------------------------------------

// Om ruta för Fyr 4:s x- och y-koordinat ändras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoor4()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
MessageBox("för att välja y koordinat tryck ok, är y- koordinat vald!, tryck först på skärm sedan OK");
UpdateData(FALSE);

}
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void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoory4()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
MessageBox("klicka på skärm och tryck på ok ");
UpdateData(FALSE);

}
//--------------------------------------------------------------------------------------------

// Om ruta för tomtgränsens x- och y-koordinat ändras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoortomtx()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
MessageBox("för att välja y koordinat tryck ok, är y- koordinat vald!, tryck först på skärm sedan OK");
UpdateData(FALSE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoortomty()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
MessageBox("klicka på skärm och tryck på ok ");
UpdateData(FALSE);

}
//--------------------------------------------------------------------------------------------

// Om ruta för avgränsningens x- och y-koordinat ändras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkooravgrx()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkooravgry()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}
//--------------------------------------------------------------------------------------------

// Om ruta för testområde rektangel x- och y-koordinat ändras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEtestrect()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEtestrecty()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}
//--------------------------------------------------------------------------------------------
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// Om ruta för testområde cirkelradie ändras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEtestcircle()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}
//---------------------------------------------------------------------------------------------

// Om ruta för gräsklipparens x- och y-koordinat ändras
// Denna fungerar inte
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoorgk()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
MessageBox("klar");
UpdateData(FALSE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEkoorgky()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
MessageBox("klar");
UpdateData(FALSE);

}
//---------------------------------------------------------------------------------------

// Om defaultvärden ändras
void CFYRVer5Dlg::OnChangeEfyrtid()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEgkmeter()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEgkstill()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
still = m_EGKStill;
UpdateData(FALSE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnChangeEgkfart()
{

// TODO: Add your control notification handler code here

UpdateData(TRUE);
}
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void CFYRVer5Dlg::OnChangeEskala()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
m_dlgPaint.Invalidate(); // uppdaterar ritskärmens skala
UpdateData(FALSE);

}
//---------------------------------------------------------------------------------------

// Ändrar värdena på radie och gräsklippare vid förflyttning
void CFYRVer5Dlg::OnUpdateEkoorgk()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
double hGK1; // variabel för grässkliparens avstånd till Fyr 1
double VGK; // variabel för vinkel mellan gräsklippare och

// koordinatsystem
hGK1 = _hypot((m_dlgPaint.m_PosX1-m_dlgPaint.m_PosGKX),
                          (m_dlgPaint.m_PosY1-m_dlgPaint.m_PosGKY));
// Vinkel
VGK  = atan2((m_dlgPaint.m_PosY1-m_dlgPaint.m_PosGKY),

                                   (m_dlgPaint.m_PosGKX-m_dlgPaint.m_PosX1));
VGK  = VGK-m_dlgPaint.V2;
m_EKoorGK = (float)(hGK1 * cos(VGK)/ m_skala);
UpdateData(FALSE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnUpdateEkoorgky()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
double hGK1;
double VGK;
hGK1 = _hypot((m_dlgPaint.m_PosX1-m_dlgPaint.m_PosGKX),
                           (m_dlgPaint.m_PosY1-m_dlgPaint.m_PosGKY));
// Vinkel
VGK  = atan2((m_dlgPaint.m_PosY1-m_dlgPaint.m_PosGKY),
                        (m_dlgPaint.m_PosGKX-m_dlgPaint.m_PosX1));
VGK  = VGK-m_dlgPaint.V2;
m_EKoorGKY= (float)(hGK1 * sin(VGK)/ m_skala);
UpdateData(FALSE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnUpdateEradie1()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
double hGK1;
hGK1 = _hypot((m_dlgPaint.m_PosX1-m_dlgPaint.m_PosGKX),
                          (m_dlgPaint.m_PosY1-m_dlgPaint.m_PosGKY));
m_ERadie1.Format("%.2f", hGK1/m_skala);
UpdateData(FALSE);

}
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void CFYRVer5Dlg::OnUpdateEradie2()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
double hGK2; // avstånd mellan gräsklippare och Fyr 2
hGK2 = _hypot((m_dlgPaint.m_PosX2-m_dlgPaint.m_PosGKX),
                           (m_dlgPaint.m_PosY2-m_dlgPaint.m_PosGKY));
m_ERadie2.Format("%.2f", hGK2/m_skala);
UpdateData(FALSE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnUpdateEradie3()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
double hGK3; // avstånd mellan gräsklippare och Fyr 3
hGK3 = _hypot((m_dlgPaint.m_PosX3-m_dlgPaint.m_PosGKX),
                           (m_dlgPaint.m_PosY3-m_dlgPaint.m_PosGKY));
m_ERadie3.Format("%.2f", hGK3/m_skala);
UpdateData(FALSE);

}

void CFYRVer5Dlg::OnUpdateEradie4()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
double hGK4; // avstånd mellan gräsklippare och Fyr 4
hGK4 = _hypot((m_dlgPaint.m_PosX4-m_dlgPaint.m_PosGKX),
                           (m_dlgPaint.m_PosY4-m_dlgPaint.m_PosGKY));
m_ERadie4.Format("%.2f", hGK4/m_skala);
UpdateData(FALSE);

}
//-----------------------------------------------------------------------------------------

// Startknapp
void CFYRVer5Dlg::OnBstart()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
m_dlgPaint.OnBpstart();
UpdateData(FALSE);

}
//------------------------------------------------------------------------------------------

// Pausknapp
void CFYRVer5Dlg::OnBpaus()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);
UpdateData(FALSE);

}
//-------------------------------------------------------------------------------------------
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void CFYRVer5Dlg::OnDestroy()
{

CDialog::OnDestroy();
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------

void CFYRVer5Dlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
{

CDialog::OnTimer(nIDEvent);
}

//-------------------------------------------------------------------------------------------

// Resetknapp som återställer alla variabler och ritar ut en tom skärm
void CFYRVer5Dlg::OnReset()
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
m_bfyr1 = FALSE;
m_bfyr2 = FALSE;
m_bfyr3 = FALSE;
m_bfyr4 = FALSE;
m_bAvgrans = FALSE;
m_bTomtgrans = FALSE;
m_bCircle = FALSE;
m_bRectangle = FALSE;
m_bGK = FALSE;
GetDlgItem(IDC_ETESTRECT)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTRECTY)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_CIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_ETESTCIRCLE)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_GK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGK)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_EKOORGKY)->EnableWindow(FALSE);

m_dlgPaint.Invalidate();
m_ETestCircle=0;
m_ETestRect=0;
m_ETestRectY=0;
m_EKoorGK=0;
m_EKoorGKY=0;
m_EKoor2=0;
m_EKoorY2=0;
m_EKoor3=0;
m_EKoorY3=0;
m_EKoor4=0;
m_EKoorY4=0;
m_EKoorTomtX=0;
m_EKoorTomtY=0;
m_EKoorAvgrx=0;
m_EKoorAvgry=0;
m_ERadie1= (" ");
m_ERadie2= (" ");
m_ERadie3= (" ");
m_ERadie4= (" ");
m_dlgPaint.OnCir();
m_dlgPaint.KillTimer(1);
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m_dlgPaint.KillTimer(2);
m_dlgPaint.KillTimer(3);
m_dlgPaint.KillTimer(4);
m_dlgPaint.KillTimer(5);
m_dlgPaint.KillTimer(6);
m_dlgPaint.KillTimer(7);
m_dlgPaint.KillTimer(8);
m_dlgPaint.KillTimer(9);
m_dlgPaint.KillTimer(10);
m_dlgPaint.KillTimer(11);
m_dlgPaint.KillTimer(12);
m_dlgPaint.KillTimer(13);
m_dlgPaint.KillTimer(14);

UpdateData(FALSE);
}
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 Bilaga 15
// PaintDlg.cpp : implementation file
//
#include "stdafx.h"
#include "FYRVer5.h"
#include "FYRVer5Dlg.h"
#include <math.h>
#include <float.h>
#include "PaintDlg.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Gunilla Gottfridsson, Monica Hultén  2003 - 06 -04

// CPaintDlg dialog

// Färger:
const COLORREF CPaintDlg:: m_crColors[9] = {

RGB(  0,   0,   0), // Svart
RGB(  0,   0, 255), // Blå
RGB(  0, 255,   0), // Grön
RGB(  0, 255, 255), // Cyan
RGB(255,   0,   0), // Röd
RGB(0,   128, 0), // mörk grön
RGB(255, 255,   0), // Gul
RGB(255, 255, 255), // Vit
RGB(192, 192, 192), // Grå

};

// används vid pennstorlek och vid målning
CPen newpen;
CPen* oldpen;
CBrush newbrush;
CBrush* oldbrush;

// punkter som används vid beräkning av tomtgränsen
CPoint polylpts[50];

// används vid ritning av gräsklipparen
CRect MyRectangle;

CPaintDlg::CPaintDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(CPaintDlg::IDD, pParent)

{
//{{AFX_DATA_INIT(CPaintDlg)

m_cgkx = 0.0;
m_cgky = 0.0;
//}}AFX_DATA_INIT

}
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void CPaintDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CDialog::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(CPaintDlg)
DDX_Control(pDX, IDC_CIR, m_bcir);
DDX_Control(pDX, IDC_BPSTART, m_bpstart);
DDX_Text(pDX, IDC_CIREKVX, m_cgkx);
DDX_Text(pDX, IDC_CIREKVY, m_cgky);
//}}AFX_DATA_MAP

}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CPaintDlg, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(CPaintDlg)
ON_WM_LBUTTONDOWN()
ON_WM_LBUTTONUP()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_TIMER()
ON_WM_DESTROY()
ON_EN_UPDATE(IDC_CIREKVX, OnUpdateCirekvx)
ON_EN_UPDATE(IDC_CIREKVY, OnUpdateCirekvy)
ON_BN_CLICKED(IDC_BPSTART, OnBpstart)
ON_BN_CLICKED(IDC_CIR, OnCir)
//}}AFX_MSG_MAP

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CPaintDlg message handlers

BOOL CPaintDlg::OnInitDialog()
{

CDialog::OnInitDialog();

// TODO: Add extra initialization here

// skapar en pekare till det överordnade fönstret
CFYRVer5Dlg *pWnd = (CFYRVer5Dlg*)GetParent();

return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
              // EXCEPTION: OCX Property Pages should return FALSE

}

int i=0;                                                            // variabel som reglerar hur stort klippt område som ska ritas
int m=0;                                                          // variabel som är 0 när gräsklipparen går åt höger och 1 mot vänster
int n=0                                                            // variabel som reglerar på vilken sida klippt område ska ritas
double pi = 3.141592654;
double nx;                                                      // nytt x-värde på gräsklippare
double ny;                                                      // nytt y-värde på gräsklippare
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void CPaintDlg::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)
{

// TODO: Add your message handler code here and/or call default
CPoint poly[10];
CClientDC dc(this);
CRect MyRectangle;

//  hämtar en pekare till det överordnande fönstret
CFYRVer5Dlg *pWnd = (CFYRVer5Dlg*)GetParent();

// finns det en giltig pekare och vänster musknapp är nedtryckt
if (nFlags & MK_LBUTTON == TRUE,(pWnd))
{

UpdateData(TRUE);
int val;

if (pWnd->m_bfyr1 == TRUE )
{

val = 0;
}

if (pWnd->m_bfyr2 == TRUE)
{

val = 1;
}

if (pWnd->m_bfyr3 == TRUE)
{

val = 2;
}

if ( pWnd->m_bfyr4 == TRUE )
{

val = 3;
}

if (pWnd->m_bTomtgrans == TRUE)
{

val = 4;
}

if (pWnd->m_bAvgrans == TRUE)
{

val = 5;
}

if (pWnd->m_bCircle == TRUE)
{

val = 6;
}

if (pWnd->m_bRectangle == TRUE)
{

val = 7;
}
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if (pWnd->m_bGK == TRUE)
{

val = 8;
}

switch (val)
{

case 0: // FYR 1
m_PosX1=(float)point.x; // skärmens x-position för Fyr
m_PosY1=(float)point.y; // skärmens y-position för Fyr
Invalidate(); // Hoppar till funktionen On Paint()

// för att rita ut fyr.
UpdateData(FALSE);

break;

case 1: // FYR 2
            // Då värden av x- och y-koordinat är bestämda av användaren

if(pWnd->m_EKoor2||pWnd->m_EKoorY2)
{

UpdateData(TRUE);

// om valet för y-koordinat är 0
if(pWnd->m_EKoorY2==0)
{

V2 = 0; // vinkel är 0
// hypotenusan från fyr ett till fyr 2
h2 = pWnd->m_EKoorY2*pWnd->m_skala;
m_PosX2 = m_PosX1 + h2;
m_PosY2 = m_PosY1;

}

// om x- och y-koordinattal är lika
if(pWnd->m_EKoor2==pWnd->m_EKoorY2)
{
V2 = pi/4; // vinkel är 45 grader
h2 = pWnd->m_EKoorY2 * pWnd->m_skala;
m_PosX2 = m_PosX1 + h2*cos(V2);
m_PosY2 = m_PosY1 - h2*sin(V2);

}
    // övriga värden

else
{

h2 = pWnd->m_EKoor2 * pWnd->m_skala;
V2 = atan2(pWnd->m_EKoorY2,pWnd->m_EKoor2);
m_PosX2 = m_PosX1 + h2 * cos(V2);
m_PosY2 = m_PosY1 - h2 * sin(V2);

}

UpdateData(FALSE);
}
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// om man klickar ut fyr på skärm
else
{

m_PosX2=(float)point.x;
m_PosY2=(float)point.y;
h2 =_hypot(((float)m_PosX2 -(float)m_PosX1),

                                          ((float)m_PosY1 - (float)m_PosY2)); 
V2 = atan2(((float)m_PosY1 - (float)m_PosY2),

        ((float)m_PosX2 -(float)m_PosX1));
UpdateData(FALSE);

}
 Invalidate();
UpdateData(FALSE);

break;

case 2: // FYR 3
// Då värden av x- och y-koordinat är bestämda av användaren
if(pWnd->m_EKoor3||pWnd->m_EKoorY3)
{

UpdateData(TRUE);

// om valet för y-koordinat är 0
if(pWnd->m_EKoorY3 == 0)
{

V3 = V2-V2; // vinkel är 0

// hypotenusan från fyr ett till fyr 3
h3 = pWnd->m_EKoor3*pWnd->m_skala;
m_PosX3 = m_PosX1 + h3 * cos(V2);
m_PosY3 = m_PosY1 - h3 * sin(V2);

}

// om valet för x-koordinat är 0
if(pWnd->m_EKoor3 ==0)
{

V3 = pi/2; // vinkel är 90 grader
h3 = pWnd->m_EKoorY3*pWnd->m_skala;
m_PosX3 = m_PosX1 + h3 * cos(V2+(pi/2));
m_PosY3 = m_PosY1 - h3 * sin(V2+(pi/2));

}

// övriga värden
else
{

h3 = _hypot(pWnd->m_EKoorY3*pWnd->m_skala,
          pWnd->m_EKoor3*pWnd->m_skala);

V3 = atan2(pWnd->m_EKoorY3*pWnd->m_skala,
        pWnd->m_EKoor3*pWnd->m_skala);

m_PosX3 = m_PosX1 + h3 * cos( V2 + V3);
m_PosY3=  m_PosY1 - h3 * sin( V2 + V3);

}

UpdateData(FALSE);
}
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// om man klickar ut fyr på skärm
else
{

m_PosX3=(float)point.x;
m_PosY3=(float)point.y;
h3 =_hypot(((float)m_PosX3 -(float)m_PosX1),

       ((float)m_PosY1 -(float)m_PosY3));
V3 = atan2(((float)m_PosY1 -(float)m_PosY3),

       ((float)m_PosX3 -(float)m_PosX1));
V3 = V3 - V2;
UpdateData(FALSE);

}
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

break;

case 3: // FYR 4
// Då värden av x- och y-koordinat är bestämda av användaren
if(pWnd->m_EKoor4||pWnd->m_EKoorY4)
{

UpdateData(TRUE);

// om valet för y-koordinat är 0
if(pWnd->m_EKoorY4 ==0)
{

V4 = V2-V2; // vinkel är 0
// hypotenusan från Fyr 1 till Fyr 4
h4 = pWnd->m_EKoor4 * pWnd->m_skala;
m_PosX4 = m_PosX1 + h4 * cos(V2);
m_PosY4 = m_PosY1 - h4 * sin(V2);

}
// om valet för x-koordinat är 0
if(pWnd->m_EKoor4 ==0)
{

V4 = pi/2; // vinkel är 90 grader
h4 = pWnd->m_EKoorY4 * pWnd->m_skala;
m_PosX4 = m_PosX1 + h4 * cos(V2+(pi/2));
m_PosY4 = m_PosY1 - h4 * sin(V2+(pi/2));

}
// övriga värden
else
{

h4 = _hypot(pWnd->m_EKoorY4*pWnd->m_skala,
          pWnd->m_EKoor4*pWnd->m_skala);

V4 = atan2(pWnd->m_EKoorY4*pWnd->m_skala,
        pWnd-> m_EKoor4*pWnd->m_skala);

m_PosX4 = m_PosX1 + h4 * cos(V2+V4);
m_PosY4=  m_PosY1 - h4 * sin(V2+V4);

}
  UpdateData(FALSE);
}
// om man klickar ut fyr på skärm
else
{

m_PosX4=(float)point.x;
m_PosY4=(float)point.y;
V4 = atan2(((float)m_PosY1 - (float)m_PosY4),

       ((float)m_PosX4 - (float)m_PosX1));
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h4 =_hypot(((float)m_PosX4 - (float)m_PosX1),
       ((float)m_PosY1 - (float)m_PosY4));

V4 = V4 - V2;
UpdateData(FALSE);

}
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

break;

case 4: // TOMTGRÄNS
// Då värden av x- och y-koordinat är bestämda av användaren
if(pWnd->m_EKoorTomtX||pWnd->m_EKoorTomtY)
{

UpdateData(TRUE);
hTomt= _hypot(pWnd->m_EKoorTomtY*pWnd->m_skala,

               pWnd->m_EKoorTomtX*pWnd->m_skala);
VTomt= atan2 (pWnd->m_EKoorTomtY*pWnd->m_skala,

   pWnd->m_EKoorTomtX*pWnd->m_skala);
m_TomtX = m_PosX1 + hTomt * cos(VTomt+V2);
m_TomtY = m_PosY1 - hTomt * sin(VTomt+V2);
UpdateData(FALSE);

}
// Då tomthörn klickas ut på skärm
else
{

UpdateData(TRUE);
m_TomtX = point.x;
m_TomtY = point.y;
hTomt= _hypot((m_PosY1-m_TomtY),(m_PosX1-m_TomtX));
VTomt= atan2 ((m_PosY1-m_TomtY),(m_PosX1-m_TomtX));
UpdateData(FALSE);

}
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

break;

case 5: // INRE AVGRÄNSNINGAR
UpdateData(TRUE);
// Mittpunkt av avgränsning
m_PosX = point.x;
m_PosY = point.y;
UpdateData(FALSE);
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

break;

case 6: // CIRKEL
UpdateData(TRUE);
// Mittpunkt av cirkel
cirX = point.x;
cirY = point.y;
UpdateData(FALSE);
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

break;
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case 7: // REKTANGEL
UpdateData(TRUE);
// Mittpunkt av rektangel
RecX=point.x;
RecY=point.y;
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

break;
case 8: // GRÄSKLIPPARE

// om gräsklipparens koordinater skrivs in
// fungerar ej
if(pWnd->m_EKoorGK||pWnd->m_EKoorGKY)
{

UpdateData(TRUE);
if(pWnd->m_EKoorGK==0)
{

hGK1 = _hypot(pWnd->m_EKoorGKY*pWnd->m_skala ,
               pWnd->m_EKoorGK*pWnd->m_skala);

m_PosGKX = m_PosX1 + hGK1 * cos(V2);
m_PosGKY = m_PosY1 - hGK1 * sin(V2);
UpdateData(FALSE);

}

if(pWnd->m_EKoorGKY==0)
{

hGK1 = _hypot(pWnd->m_EKoorGKY * pWnd->m_skala ,
                pWnd->m_EKoorGK * pWnd->m_skala);

m_PosGKX = m_PosX1 + hGK1 * cos(V2);
m_PosGKY = m_PosY1 - hGK1 * sin(V2);
UpdateData(FALSE);

}
else
{

VGK = atan2(pWnd->m_EKoorGKY , pWnd->m_EKoorGK);
hGK1 = _hypot(pWnd->m_EKoorGKY*pWnd->m_skala ,

          pWnd->m_EKoorGK*pWnd->m_skala);
m_PosGKX = m_PosX1 + hGK1 * cos(V2+VGK);
m_PosGKY = m_PosY1 - hGK1 * sin(V2+VGK);
UpdateData(FALSE);

}
}
// om gräsklipparen klickas ut på skärm
else
{

m_PosGKX = point.x; // gräsklipparens mittpunkt i x- och
m_PosGKY = point.y; // y- koordinater
hGK1 = _hypot(((float)m_PosX1 - (float)m_PosGKX),

               ((float)m_PosY1 - (float)m_PosGKY));
VGK = atan2(m_PosGKY ,m_PosGKX);
UpdateData(FALSE);

}
Invalidate();
UpdateData(FALSE);
break;

}
}
CDialog::OnLButtonDown(nFlags, point);

}
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void CPaintDlg::OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint point) // funktionen används ej
{

// TODO: Add your message handler code here and/or call default
CDialog::OnLButtonUp(nFlags, point);

}

void CPaintDlg::OnPaint()
{

CFYRVer5Dlg *pWnd = (CFYRVer5Dlg*)GetParent();
CPaintDC dc(this);
CRect KlippRectangle; // ritar klippt område
CRect TestRectangle; // ritar testområde som rektangel
V5 = atan2((cirY-m_PosGKY),((cirX - pWnd -> m_ETestCircle * pWnd -> m_skala)-m_PosGKX));

if(pWnd)
{

UpdateData(TRUE);
dc.SetBkMode(TRANSPARENT); // Ingen bakgrundsfärg bakom text
dc.SetTextColor(m_crColors[4]); // Textfärg röd

/* Ritar och skriver ut hur långt en meter med text som börjar på skärmkooordinaterna
    (50,10) och där meterlinjen börjar på skärmkoordinaterna (150,20) och
     slutar efter det antal pixel som skrivits in i rutan för skala */
dc.TextOut(50,10," 1 meter: ");
dc.MoveTo(150,20);
dc.LineTo((int)(150 + pWnd -> m_skala),20);

UpdateData(FALSE);

// Ritar ut fyr1 då ruta för fyr 1 är markerad
if(pWnd->m_bfyr1==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
// namnger fyr till 1 med svart text 4 pixel åt höger och 4 pixel ner från fyr
dc.SetTextColor(m_crColors[0]);
dc.TextOut((int)(m_PosX1 + 4.0),(int)(m_PosY1 + 4.0),"1");

// Ritar fyr som en cirkel med radien 5 pixel
dc.Ellipse((int)(m_PosX1 - 5),(int)(m_PosY1 - 5),

      (int)(m_PosX1 + 5),(int)(m_PosY1 + 5));

// Skriver ut fyrens koordinater i resp ruta
pWnd->m_EKoor1 = 0.0;
pWnd->m_EKoorY1= 0.0;
UpdateData(FALSE);

}

// Ritar ut fyr2 då ruta för fyr 2 är markerad
if (pWnd->m_bfyr2==TRUE)
{

UpdateData(TRUE);
// Namnger fyr till 2 som ovan
dc.TextOut((int)(m_PosX2 + 4.0),(int)(m_PosY2 + 4.0),"2");

// Ritar fyr 2.
dc.Ellipse((m_PosX2 - 5),(m_PosY2 - 5),(m_PosX2 + 5),(m_PosY2 + 5));



IQ-mower – Simulering av positionsbestämning i programspråket C++
2003-12-12

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

- 78 -

// Koordinatsystem om fyr2 placeras till höger om fyr1
if(m_PosX1<=m_PosX2)
{

// Beräknar riktningskoefficienten till fyr 2
k = (m_PosY1 - m_PosY2 )/(m_PosX2 - m_PosX1 );
// ritar koordinatsystem
dc.MoveTo(m_PosX1, m_PosY1);
dc.LineTo((m_PosX2 + 100),(m_PosY2 - k*100));

// Ritar x-axel med förlängning
dc.MoveTo(m_PosX1, m_PosY1);

// Ritar y-axel med samma längd som det är mellan fyr 1 och 2
dc.LineTo((m_PosX1-(m_PosY1-m_PosY2)),

     ((m_PosY1-(m_PosX2-m_PosX1))));
}
// Koordinatsystem om fyr2 placeras till vänster om fyr1
else
{

// Beräknar riktningskoefficienten
k = -(m_PosY1 - m_PosY2)/(m_PosX2 - m_PosX1 );
/* Ritar koordinatsystem som ovan men x-axeln går åt vänster och

                y-axel pekar nedåt */
dc.MoveTo(m_PosX1, m_PosY1);
dc.LineTo((m_PosX2-100),(m_PosY2-k*100));
dc.MoveTo(m_PosX1,m_PosY1);
dc.LineTo((m_PosX1-(m_PosY1-m_PosY2)),

      (m_PosY1-(m_PosX2-m_PosX1)));
}

/* Skriver ut fyrens koordinater,
   x-koordinat är längden mellan fyr 1 och 2
   och y-koordinat är 0. */
pWnd->m_EKoor2=(float)h2/(float)pWnd->m_skala;
pWnd->m_EKoorY2= 0;

UpdateData(FALSE);
}

// Ritar ut fyr3 då ruta för fyr 3 är markerad
if (pWnd->m_bfyr3==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
// Namnger fyr till 3 som ovan
dc.TextOut((int)(m_PosX3+4.0),(int)(m_PosY3+4.0),"3");

// Ritar fyr 3
dc.Ellipse((int)(m_PosX3-5),(int)(m_PosY3-5),

      (int)(m_PosX3+5),(int)(m_PosY3+5));

// skriver ut koordinater
pWnd->m_EKoor3 = (h3*cos(V3)/pWnd->m_skala);
pWnd->m_EKoorY3= (h3*sin(V3)/pWnd->m_skala);
UpdateData(FALSE);
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// om x-koordinat är nära noll
if(pWnd->m_EKoor3>= -0.09 && pWnd->m_EKoor3<= 0.09)
{

UpdateData(TRUE);
pWnd->m_EKoor3=0.00;
pWnd->m_EKoorY3= (h3 * sin(V3)/pWnd->m_skala);
UpdateData(FALSE);

}
// om y-koordinat är nära 0
if(pWnd->m_EKoorY3>= -0.09 && pWnd->m_EKoorY3<= 0.09)
{

UpdateData(TRUE);
pWnd->m_EKoorY3=0.00;
pWnd->m_EKoor3= (h3 * cos(V3)/pWnd->m_skala);
UpdateData(FALSE);

}
}

// ritar Fyr4 som ovan
if (pWnd->m_bfyr4==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
dc.SetBkMode(TRANSPARENT);
dc.TextOut((int)(m_PosX4+4.0),(int)(m_PosY4+4.0),"4");
dc.Ellipse ((int)(m_PosX4-5),(int)(m_PosY4-5),

       (int)(m_PosX4+5),(int)(m_PosY4+5));
// skriver ut koordinater
pWnd->m_EKoor4= (float) (h4 * cos(V4)/pWnd->m_skala);                         
pWnd->m_EKoorY4= (float)(h4 * sin(V4)/pWnd->m_skala);

UpdateData(FALSE);
// om x-koordinat är nära noll
if(pWnd->m_EKoor4>= -0.09 && pWnd->m_EKoor4<= 0.09)
{

UpdateData(TRUE);
pWnd->m_EKoor4=0.00;
pWnd->m_EKoorY4= (h4 * sin(V4)/pWnd->m_skala);
UpdateData(FALSE);

}
// om y-koordinat är nära 0
if(pWnd->m_EKoorY4>= -0.09 && pWnd->m_EKoorY4<= 0.09)
{

UpdateData(TRUE);
pWnd->m_EKoorY4=0.00;
pWnd->m_EKoor4= (h4 * cos(V4)/pWnd->m_skala);
UpdateData(FALSE);

}
}

// ritar ut tomt med fyra hörn
if(pWnd->m_bTomtgrans==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
newpen.CreatePen(PS_SOLID,2,m_crColors[3]);
oldpen=dc.SelectObject(&newpen);
newbrush.CreateHatchBrush(3, m_crColors[5]);
oldbrush = dc.SelectObject(&newbrush);
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// om fyr3 ligger till höger om fyr4
if(m_PosX3>m_PosX4)
{

polylpts[0].x = m_TomtX;
polylpts[0].y = m_TomtY;
polylpts[1].x = m_PosX2 + hTomt*cos(VTomt+V2+V2);
polylpts[1].y = m_PosY2 - hTomt*sin(VTomt+V2+V2);
polylpts[2].x = m_PosX3 + hTomt*cos(-VTomt);
polylpts[2].y = m_PosY3 - hTomt*sin(-VTomt);
polylpts[3].x = m_PosX4 + hTomt*cos(VTomt-(pi)+V2+V2);
polylpts[3].y = m_PosY4 - hTomt*sin(VTomt-(pi)+V2+V2);
polylpts[4].x = polylpts[0].x;
polylpts[4].y = polylpts[0].y;
dc.Polygon(polylpts, 5);
UpdateData(FALSE);

}
// om fyr3 ligger till vänster om fyr4
else
{

polylpts[0].x = m_TomtX;
polylpts[0].y = m_TomtY;
polylpts[1].x = m_PosX2 + hTomt*cos(VTomt+V2+V2);
polylpts[1].y = m_PosY2 - hTomt*sin(VTomt+V2+V2);
polylpts[2].x = m_PosX4 + hTomt*cos(-VTomt-V2);
polylpts[2].y = m_PosY4 - hTomt*sin(-VTomt-V2);
polylpts[3].x = m_PosX3 + hTomt*cos(VTomt-(pi)+V2);
polylpts[3].y = m_PosY3 - hTomt*sin(VTomt-(pi)+V2);
polylpts[4].x = polylpts[0].x;
polylpts[4].y = polylpts[0].y;
dc.Polygon(polylpts, 5);
UpdateData(FALSE);

}

// Skriver ut koordinat för hörn vid fyr1
pWnd->m_EKoorTomtX= hTomt* -cos(VTomt+V2)/pWnd->m_skala;
pWnd->m_EKoorTomtY= hTomt* sin(VTomt+V2)/pWnd->m_skala;
UpdateData(FALSE);

}

// Ritar ut inre avgränsningar som en ellips
if(pWnd->m_bAvgrans==TRUE)
{

UpdateData(TRUE);
newpen.CreatePen(PS_SOLID,2,m_crColors[2]);
oldpen=dc.SelectObject(&newpen);
newbrush.CreateSolidBrush( m_crColors[0]);
oldbrush = dc.SelectObject(&newbrush);

dc.Ellipse( (m_PosX - (pWnd->m_EKoorAvgrx*pWnd->m_skala/2)),
(m_PosY + (pWnd->m_EKoorAvgry*pWnd->m_skala/2)),
(m_PosX + (pWnd->m_EKoorAvgrx*pWnd->m_skala/2)),
(m_PosY - (pWnd->m_EKoorAvgry*pWnd->m_skala/2)));

UpdateData(FALSE);
}
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// Ritar ut en testcirkel
if (pWnd->m_bCircle==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
newpen.CreatePen(PS_SOLID,3,m_crColors[5]);
oldpen=dc.SelectObject(&newpen);
newbrush.CreateHatchBrush(5, m_crColors[5]);
oldbrush = dc.SelectObject(&newbrush);

dc.Ellipse( (int)(cirX - (pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)),
       (int)(cirY + (pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)),
       (int)(cirX + (pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)),

                  (int)(cirY - (pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)));

UpdateData(FALSE);
}

// Ritar ut en testrektangel
if (pWnd->m_bRectangle==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
newpen.CreatePen(PS_SOLID,2,m_crColors[5]);
oldpen=dc.SelectObject(&newpen);
newbrush.CreateSolidBrush( m_crColors[5]);
oldbrush = dc.SelectObject(&newbrush);
TestRectangle.left       = RecX - ((long)(pWnd->m_ETestRect*pWnd -> m_skala)/2) ;
TestRectangle.top       = RecY - ((long)(pWnd -> m_ETestRectY*pWnd->m_skala)/2);;
TestRectangle.bottom = RecY + ((long)(pWnd -> m_ETestRectY*pWnd->m_skala)/2);
TestRectangle.right     = RecX + ((long)(pWnd->m_ETestRect*pWnd -> m_skala)/2) ;
dc.Rectangle (&TestRectangle);
UpdateData(FALSE);

}

// Ritar ut gräsklippare
if(pWnd -> m_bGK==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
int iInstallResult;  // anger vilken timer som skall installeras
double still;  // variabel som hämtar värdet lagrat i m_EGKStill
int tid;  // variabel som hämtar värdet lagrat i m_EFyrtid

// Radierna till fyrar från gräsklipparen
hGK1 = _hypot((m_PosX1-m_PosGKX),(m_PosY1-m_PosGKY));
hGK2 = _hypot((m_PosX2-m_PosGKX),(m_PosY2-m_PosGKY));
hGK3 = _hypot((m_PosX3-m_PosGKX),(m_PosY3-m_PosGKY));
hGK4 = _hypot((m_PosX4-m_PosGKX),(m_PosY4-m_PosGKY));

// Vinkel
VGK  = atan2((m_PosY1-m_PosGKY),(m_PosGKX-m_PosX1));
VGK  = VGK-V2;
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// om gräsklipparen är inom rektangelns testområde och ska rita klippt område
 // till vänster om gräsklipparen

if(m_PosGKX <= (RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) - 5)&&
   m_PosGKX >= (RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) + 5)&&
   m_PosGKY <= (RecY + (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2) - 5)&&
   m_PosGKY >= (RecY - (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2) + 5)&& n==0)
{

UpdateData(TRUE);
newpen.CreatePen(PS_SOLID,0.5,m_crColors[2]);
oldpen=dc.SelectObject(&newpen);
newbrush.CreateSolidBrush(m_crColors[2]);
oldbrush = dc.SelectObject(&newbrush);
KlippRectangle.left       = (RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2));
KlippRectangle.top       = (long)m_PosGKY - (5);
KlippRectangle.bottom = (long)m_PosGKY + (5);
KlippRectangle.right     = (long)m_PosGKX ;
dc.Rectangle (&KlippRectangle);   // ritar klippt område

// ökar flaggor
if(m_PosGKX == (RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) - 5))
{

UpdateData(TRUE);
++i;
++n;

}

// klippt område ritas ovanför gräsklipparen då den nått höger kant
if(i>0)
{

dc.Rectangle ((RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)),
(RecY - (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2)),
(RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)),
((long)m_PosGKY - 5/2));

}

// klippt område ritas ovanför gräsklipparen då den nått nedre högra hörnet
if(m_PosGKX == (RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) - 5) &&
    m_PosGKY == (RecY + (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2) - 5))
{

UpdateData(TRUE);
dc.Rectangle ((RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)),

(RecY - (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2)),
(RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)),
((long)m_PosGKY + 5));

}
UpdateData(FALSE);
}

// om gräsklipparen är inom rektangelns testområde och ska rita klippt område
// till höger om gräsklipparen
if(m_PosGKX <= (RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) - 5)&&
   m_PosGKX >= (RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) + 5)&&

         m_PosGKY <= (RecY + (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2)-5)&&
         m_PosGKY >= (RecY - (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2) + 5)&&
         n==1)
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{
UpdateData(TRUE);
newpen.CreatePen(PS_SOLID,0.5,m_crColors[2]);
oldpen=dc.SelectObject(&newpen);
newbrush.CreateSolidBrush(m_crColors[2]);

           oldbrush = dc.SelectObject(&newbrush);
KlippRectangle.left       = (long)m_PosGKX ;
KlippRectangle.top       = (long)m_PosGKY - (5);
KlippRectangle.bottom = (long)m_PosGKY + (5);
KlippRectangle.right     = (RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2));
dc.Rectangle (&KlippRectangle);

// klippt område ritas ovanför gräsklipparen då den nått vänster kant
if(i>0)
{

dc.Rectangle ((RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)),
(RecY - (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2)),
(RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)),
((long)m_PosGKY- (5/2)));

}

// minskar flagga
if(m_PosGKX == (RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) + 5))
{

UpdateData(TRUE);
--n;

}

// klippt område ritas ovanför gräsklipparen då den nått nedre vänster hörnet
if(m_PosGKX == (RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) + 5) &&
    m_PosGKY == (RecY +(pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2) - 5))
{

UpdateData(TRUE);
dc.Rectangle ((RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)),

(RecY - (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2)),
(RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)),
((long)m_PosGKY + 5));

}
UpdateData(FALSE);
}

newpen.CreatePen(PS_SOLID,2,m_crColors[0]);
oldpen=dc.SelectObject(&newpen);
newbrush.CreateSolidBrush( m_crColors[4]);
oldbrush = dc.SelectObject(&newbrush);

// Ritar ut gräsklippare som rektangel
MyRectangle.left       = (long)m_PosGKX - 5;
MyRectangle.top       = (long)m_PosGKY - 5;
MyRectangle.bottom = (long)m_PosGKY + 5;
MyRectangle.right     = (long)m_PosGKX + 5;
dc.Rectangle(&MyRectangle);

// Skriver ut koordinater
UpdateData(TRUE);
pWnd->m_EKoorGK  =  (float)(hGK1 * cos(VGK)/ pWnd->m_skala);
pWnd->m_EKoorGKY= (float)(hGK1 * sin(VGK)/ pWnd->m_skala);
UpdateData(FALSE);
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// Radie
radie1 = fabs(hGK1/pWnd->m_skala);
radie2 = fabs(hGK2/pWnd->m_skala);
radie3 = fabs(hGK3/pWnd->m_skala);

UpdateData(FALSE);

//om fyr4 sätts ut
if(m_PosX4>0.001)
{

radie4 = fabs(hGK4/pWnd->m_skala);
UpdateData(FALSE);

}

else
{

radie4 = 0;
}

still = pWnd->m_EGKStill;
tid   = pWnd->m_EFyrtid;

// Startar 9 stycken klockor
iInstallResult = SetTimer(1,tid/2,NULL);
if(iInstallResult==0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

iInstallResult = SetTimer(2,tid,NULL);
if(iInstallResult==0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

iInstallResult = SetTimer(3,(3*tid/2),NULL);

if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
iInstallResult = SetTimer(4,(2*tid),NULL);

if(iInstallResult==0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
iInstallResult = SetTimer(5,(5*tid/2),NULL);

if(iInstallResult==0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
iInstallResult = SetTimer(6,(3*tid),NULL);
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if(iInstallResult==0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
iInstallResult = SetTimer(7,(7*tid/2),NULL);

if(iInstallResult==0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
iInstallResult = SetTimer(8,(4 * tid),NULL);

if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

iInstallResult = SetTimer(9,((int)still*1000 + 4*tid),NULL);

if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

// Skriver avståndet från fyrar till gräsklippare
pWnd->m_ERadie1.Format("%.2f", radie1);
pWnd->m_ERadie2.Format("%.2f", radie2);
pWnd->m_ERadie3.Format("%.2f", radie3);
pWnd->m_ERadie4.Format("%.2f", radie4);

UpdateData(FALSE);
 }
UpdateData(FALSE);

}
}

// Do not call CDialog::OnPaint() for painting messages

void CPaintDlg::OnTimer(UINT nIDEvent) // Funktion för timerar
{

// TODO: Add your message handler code here and/or call default
CFYRVer5Dlg *pWnd = (CFYRVer5Dlg*)GetParent();
CClientDC dc(this);
int t;
double hGKO; // Variabel för förflyttning av gräsklippare
double kgk; // Riktningskoefficient som inte används
t = nIDEvent; // Nummer på timer

CRect MyRectangle;
CRect KlippRectangle;
int iInstallResult;

switch(t)
{
case 0:

break;
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case 1:
newpen.CreatePen(PS_DASH, 1, m_crColors[4]);
oldpen = dc.SelectObject(&newpen);
dc.MoveTo((int)m_PosX1, (int)m_PosY1); // Förflyttas till fyr 1:s position.
dc.LineTo((int)m_PosGKX, (int)m_PosGKY); // Ritar hypotenusan till

// gräsklipparen.
UpdateData(FALSE);

break;

case 2:
newpen.CreatePen(PS_DASH, 1, m_crColors[4]);
oldpen = dc.SelectObject(&newpen);
UpdateData(TRUE);

// Ritar signalcirkel 1
dc.Arc((int)(m_PosX1 - hGK1),(int)(m_PosY1 - hGK1),(int)(m_PosX1 + hGK1),

 (int)(m_PosY1 + hGK1),(int)(m_PosX1 - hGK1),(int)(m_PosY1 - hGK1),
 (int)(m_PosX1 - hGK1),(int)(m_PosY1 - hGK1));

UpdateData(FALSE);
break;

case 3:
newpen.CreatePen(PS_DASH, 1, m_crColors[2]);
oldpen = dc.SelectObject(&newpen);
dc.MoveTo((int)m_PosX2, (int)m_PosY2); // Förflyttas till fyr 2:s position.
dc.LineTo((int)m_PosGKX, (int)m_PosGKY); // Ritar hypotenusan till

// gräsklipparen.
UpdateData(FALSE);

break;

case 4:
newpen.CreatePen(PS_DASH, 1, m_crColors[2]);
oldpen = dc.SelectObject(&newpen);
UpdateData(TRUE);

// Ritar signalcirkel 2
dc.Arc((int)(m_PosX2 - hGK2),(int)(m_PosY2 - hGK2),(int)(m_PosX2 + hGK2),

 (int)(m_PosY2 + hGK2),(int)(m_PosX2 - hGK2),(int)(m_PosY2 - hGK2),
 (int)(m_PosX2 - hGK2),(int)(m_PosY2 - hGK2));

UpdateData(FALSE);
break;

case 5:
newpen.CreatePen(PS_DASH, 1, m_crColors[1]);
oldpen = dc.SelectObject(&newpen);
dc.MoveTo((int)m_PosX3, (int)m_PosY3); // Förflyttas till fyr 3:s position.
dc.LineTo((int)m_PosGKX, (int)m_PosGKY); // Ritar hypotenusan till

//  gräsklipparen.
UpdateData(FALSE);

break;

case 6:
newpen.CreatePen(PS_DASH, 1, m_crColors[1]);
oldpen = dc.SelectObject(&newpen);
UpdateData(TRUE);
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// Ritar signalcirkel 3
dc.Arc((int)(m_PosX3 - hGK3),(int)(m_PosY3 - hGK3),(int)(m_PosX3 + hGK3),

 (int)(m_PosY3 + hGK3),(int)(m_PosX3 - hGK3),(int)(m_PosX3 - hGK3),
 (int)(m_PosX3 - hGK3),(int)(m_PosX3 - hGK3));

// funktionen som skriver ut GK:s x-position enligt cirkelns ekvation
OnUpdateCirekvx();

// funktionen som skriver ut GK:s y-position enligt cirkelns ekvation
OnUpdateCirekvy();
UpdateData(FALSE);

break;

case 7:
newpen.CreatePen(PS_DASH, 1, m_crColors[6]);
oldpen = dc.SelectObject(&newpen);
if(m_PosX4 > 0.001)
{

dc.MoveTo((int)m_PosX4,(int) m_PosY4); // Förflyttas till fyr 4:s position.
dc.LineTo((int)m_PosGKX, (int)m_PosGKY); // Ritar hypotenusan till

 // gräsklipparen.
}
UpdateData(FALSE);

break;

case 8:
newpen.CreatePen(PS_DASH, 1, m_crColors[6]);
oldpen = dc.SelectObject(&newpen);
UpdateData(TRUE);

// Ritar signalcirkel 4
if(m_PosX4 > 0.001)
{

dc.Arc((int)(m_PosX4 - hGK4),(int)(m_PosY4 - hGK4),(int)(m_PosX4 + hGK4),
 (int)(m_PosY4 + hGK4),(int)(m_PosX4 - hGK4),(int)(m_PosY4 - hGK4),
 (int)(m_PosX4 - hGK4),(int)(m_PosY4 - hGK4));

}
UpdateData(FALSE);

break;

case 9:
UpdateData(TRUE);
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

break;

case 10: // Förflyttar gräsklipparen till testområdesgräns

//  Om testområdet är en rektangel
if(pWnd->m_bRectangle==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
hGKO = pWnd->m_EGKMeter ;
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//  gräsklippare placerad på vänstra sidan av rektangeln
if(m_PosGKX < (RecX - (pWnd -> m_ETestRect* pWnd -> m_skala/2)))
{

// riktningskoefficient
/* kgk = (RecY-((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2 )-
  m_PosGKY)/ ((RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd ->
  m_skala)/2)-m_PosGKX );*/

// Vinkeln mellan gräsklippare och testområdets övre vänstra hörn
V5 = atan2(((RecY- (pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala)/2) –

m_PosGKY), ((RecX- (pWnd->m_ETestRect*pWnd->
m_skala)/2) – m_PosGKX));

// nx och ny är gräsklipparens nya position
nx = m_PosGKX + (hGKO * cos(V5)*pWnd->m_skala);
ny = m_PosGKY + (hGKO * sin(V5)*pWnd->m_skala);
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
UpdateData(FALSE);

//ritar ut ny position på gräsklippare
Invalidate();

// Skriver ut nya koordinater på gräsklippare och nya radier
// från fyrar till gräsklippare
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);

// om gräsklipparens position är större än vänstra sidan av testområdet
if(m_PosGKX  >= (RecX-(pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)))
{

/*gräsklipparen placeras 5 pixel från testområdets vänstra och övre
   kant*/

m_PosGKX = (RecX-(pWnd->m_ETestRect * pWnd->m_skala/2) + 5);
m_PosGKY = (RecY-(pWnd->m_ETestRectY* pWnd->m_skala/2)+ 5);
//ritar ut ny position på gräsklippare
Invalidate();

/* Skriver ut nya koordinater på gräsklippare och nya radier
från fyrar till gräsklippare*/
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();
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// dödar timer 10
KillTimer(10);

UpdateData(FALSE);

// installerar timer 11
iInstallResult = SetTimer(11,pWnd->m_EGKMeter/

     pWnd->m_EGKFart*1000,NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
UpdateData(FALSE);

}
}
//  höger sida av rektangel
if(m_PosGKX >(RecX + ((pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala)/2)))
{

UpdateData(TRUE);

// riktningskoefficient som inte används
/*kgk = (RecY-((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2 )-

m_PosGKY)/(m_PosGKX-(RecX - (pWnd -> m_ETestRect *
pWnd -> m_skala)/2) );*/

hGKO = pWnd->m_EGKMeter ;
V5 = atan2((RecY-((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2)

       -m_PosGKY),((RecX + pWnd -> m_ETestRect *
        pWnd -> m_skala/2)-m_PosGKX));

nx = m_PosGKX + (hGKO * cos(V5)*pWnd -> m_skala);
ny = m_PosGKY + (hGKO * sin(V5)*pWnd -> m_skala);
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);

// när gräsklipparen nått testområdet
if(m_PosGKX <= (RecX + (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)))
{

// gräsklipparen placeras 5 pixel från testområdets vänstra och övre
// kant
m_PosGKX=(RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) + 5);
m_PosGKY= RecY - (pWnd -> m_ETestRectY *pWnd -> m_skala/2)  + 5;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
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pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

KillTimer(10);

// installerar timer 11
iInstallResult = SetTimer(11,pWnd->m_EGKMeter/

     pWnd->m_EGKFart*1000,NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
UpdateData(FALSE);

}
}
//  om gräsklipparen är ovanför rektangelns övre kant
if(m_PosGKX <(RecX + ((pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala)/2))&&
    m_PosGKX >(RecX - ((pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala)/2)) &&
    m_PosGKY < (RecY - ((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2)))
{

UpdateData(TRUE);
/*kgk = (RecY-((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2 )

   - m_PosGKY)/(m_PosGKX-(RecX - (pWnd -> m_ETestRect
 * pWnd -> m_skala)/2) );*/

hGKO = pWnd->m_EGKMeter ;
V5 = atan2((RecY-((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2)

        -m_PosGKY),((RecX - pWnd -> m_ETestRect *
        pWnd -> m_skala/2)-m_PosGKX));

nx = m_PosGKX + (hGKO * cos(V5)*pWnd -> m_skala);
ny = m_PosGKY + (hGKO * sin(V5)*pWnd -> m_skala);
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);

// när gräsklipparen nått testområdets vänstra kant
if(m_PosGKX <= (RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)))
{

m_PosGKX=(RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) + 5);
m_PosGKY= RecY - (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd ->m_skala/2) + 5;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
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pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

// dödar timer 10
KillTimer(10);

// installerar timer 11
iInstallResult = SetTimer(11,pWnd->m_EGKMeter/

        pWnd->m_EGKFart*1000,NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

UpdateData(FALSE);
}

}

//  om gräsklipparen är nedanför rektangelns nedre kant
if(m_PosGKX <(RecX + ((pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala)/2))&&
    m_PosGKX >(RecX - ((pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala)/2))&&
    m_PosGKY > (RecY + ((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2)))
{

UpdateData(TRUE);
/*kgk = (RecY-((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2 )

  - m_PosGKY)/(m_PosGKX-(RecX - (pWnd -> m_ETestRect
  * pWnd -> m_skala)/2) );*/

hGKO = pWnd->m_EGKMeter ;
V5 = atan2((RecY+((pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala)/2)

        -m_PosGKY), ((RecX - pWnd -> m_ETestRect * pWnd ->
        m_skala/2)-m_PosGKX));

nx = m_PosGKX + (hGKO * cos(V5)*pWnd -> m_skala);
ny = m_PosGKY + (hGKO * sin(V5)*pWnd -> m_skala);
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();

UpdateData(FALSE);

// när gräsklipparen nått testområdets vänstra kant
if(m_PosGKX <= (RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2)))
{

m_PosGKX=(RecX - (pWnd -> m_ETestRect * pWnd -> m_skala/2) + 5);
m_PosGKY= RecY - (pWnd -> m_ETestRectY * pWnd -> m_skala/2) + 5;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();



IQ-mower – Simulering av positionsbestämning i programspråket C++
2003-12-12

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

- 92 -

pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

// dödar timer 10
KillTimer(10);

// installerar timer 11
iInstallResult = SetTimer(11,pWnd->m_EGKMeter/

     pWnd->m_EGKFart*1000,NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
UpdateData(FALSE);

}
}

}

//Cirkel--------------------------------------------------------
if(pWnd->m_bCircle==TRUE )
{

// gräsklippare utanför cirkel
if((_hypot((cirX-m_PosGKX),(cirY-m_PosGKY))) >
      (pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala))
{

UpdateData(TRUE);

// riktningskoefficient till cirkelnsgräns
kgk = (cirY-m_PosGKY)/((cirX-pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)

 - m_PosGKX);
hGKO = pWnd->m_EGKMeter*pWnd->m_skala ;

// vinkeln
V5 = atan2((cirY-m_PosGKY),

      ((cirX-pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)-m_PosGKX));

nx = m_PosGKX + (hGKO * cos(V5));
ny = m_PosGKY + (hGKO * sin(V5));
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();

OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);
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if((_hypot((cirX-m_PosGKX),(cirY-m_PosGKY)))
<= (pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala))

{
m_PosGKX = (cirX-(pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala));
m_PosGKY = cirY;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

KillTimer(10);
UpdateData(FALSE);

}
}
if((m_PosGKX == (cirX - (pWnd -> m_ETestCircle * pWnd -> m_skala))&&
     m_PosGKY == cirY))
{

int iInstallResult;
iInstallResult = SetTimer(11,(pWnd->m_EGKMeter/

        pWnd->m_EGKFart*1000),NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

}
UpdateData(FALSE);

}
break;

case 11:

// Testområdet är en rektangel
if (pWnd->m_bRectangle==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);

// dödar timer 14
KillTimer(14);

//  om gräsklipparens position är över rektangelns undre sida
if(m_PosGKY<=(RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2) - 5))
{

UpdateData(TRUE);
hGKO= pWnd->m_EGKMeter*pWnd->m_skala ;
nx  = m_PosGKX + hGKO;
ny  = m_PosGKY;
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
UpdateData(FALSE);

Invalidate();
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pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);

// då GK:s position blir större än rektangelns högra sida
if(m_PosGKX  > (RecX+(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) - 5))
{

UpdateData(TRUE);
hGKO= pWnd->m_EGKMeter*pWnd->m_skala ;

// gräsklipparen intar sin position vid höger kant
nx  = RecX+(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) - 5 ;
ny  = m_PosGKY;
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
UpdateData(FALSE);
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);

// då gräsklipparen står vid högra kanten
if(m_PosGKX == RecX+(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) - 5)
{

UpdateData(TRUE);

// dödar timer 11 och sätter m-flagga till 1
KillTimer(11);
m++;

// installerar timer 13
iInstallResult = SetTimer(13,2000,NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
UpdateData(FALSE);
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if(m_PosGKY>=(RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2)
    - 5))
{

// dödar timer 11, 12, 13, och 14
KillTimer(11);
KillTimer(12);
KillTimer(13);
KillTimer(14);

// ritar om skärm
Invalidate();

UpdateData(FALSE);
}

}
}

}
}

//testområde en cirkel --------------------------------------------------------
if(pWnd ->m_bCircle)
{

UpdateData(TRUE);
kgk = (cirY - m_PosGKY)/((cirX+pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)-m_PosGKX);
// hGKO =(pWnd->m_EGKMeter*pWnd -> m_skala) ;
int V6;
if(m_PosGKY<=(cirY+(pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala))&&
    m_PosGKX>=(cirX-(pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)))
{

UpdateData(TRUE);
hGKO= pWnd->m_EGKMeter*pWnd->m_skala ;
nx  = m_PosGKX + hGKO;
ny  = m_PosGKY;
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
UpdateData(FALSE);
Invalidate();

pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);

// då GK:s position blir större än cirkelns högra sida
if((_hypot((cirX-m_PosGKX),(cirY-m_PosGKY))) >=
    (pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala))
{

UpdateData(TRUE);
hGKO= pWnd->m_EGKMeter*pWnd->m_skala ;
nx  = m_PosGKX;
ny  = m_PosGKY;
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
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UpdateData(FALSE);
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);

if(nx>=cirX+(pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala))
{

KillTimer(11);
int iInstallResult;
iInstallResult = SetTimer(12,(pWnd->m_EGKMeter/

     pWnd->m_EGKFart*1000),NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
if(m_PosGKX>=(cirX ) &&
    m_PosGKY>=(cirY+(pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)))
{

KillTimer(11);
KillTimer(12);
UpdateData(FALSE);

}
}

}
}

}
break;

case 12:
// Testområdet är en rektangel
if (pWnd->m_bRectangle==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);

// dödar timer 13
KillTimer(13);

// GK är till vänster om rektangelns högra sida och över dess nedre sida
// m- flagga större än 0
if(m_PosGKX<=(RecX +(pWnd -> m_ETestRect/2 * pWnd -> m_skala) - 5)&&
    m_PosGKY<=(RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2)) && m>0)
{

UpdateData(TRUE);
hGKO= pWnd->m_EGKMeter*pWnd->m_skala ;
nx = m_PosGKX;
ny = m_PosGKY;
m_PosGKX= nx;
m_PosGKY= ny ;
Invalidate();
UpdateData(FALSE);
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// GK är till vänster om rektangelns högra sida och skild från nedre sidan
if(m_PosGKX<=(RecX +(pWnd -> m_ETestRect* pWnd -> m_skala/2) - 5)
    &&m_PosGKY!=(RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2) - 5))
{

UpdateData(TRUE);
nx = m_PosGKX-hGKO;
ny = m_PosGKY;
m_PosGKX= nx;
m_PosGKY= ny;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

// GK är till vänster om rektangelns vänstra sida
if(nx<=(RecX - (pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) + 5))
{

UpdateData(TRUE);

m_PosGKX= (RecX -(pWnd -> m_ETestRect* pWnd -> m_skala/2)
 + 5);

m_PosGKY= m_PosGKY ;
Invalidate();
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();

UpdateData(FALSE);

// dödar timer 12 och sätter flagga till 0
KillTimer(12);
m--;

// installerar timer 14
iInstallResult = SetTimer(14,2000,NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

UpdateData(FALSE);
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/* GK är till höger om rektangelns vänstra sida och under den nedre
   sidan*/
if(m_PosGKX>=(RecX - (pWnd -> m_ETestRect* pWnd ->
    m_skala/2) + 5)&&m_PosGKY>=
    (RecY+(pWnd->m_ETestRectY* pWnd->m_skala/2) - 5))
{

// dödar timer 11, 12, 13 och 14
KillTimer(11);
KillTimer(12);
KillTimer(13);
KillTimer(14);

// ritar om skärmen
Invalidate();

UpdateData(FALSE);
}

}
UpdateData(FALSE);
}

}
}

// Testområdet är en cikel-------------------------------------------------
if (pWnd->m_bCircle==TRUE )
{

if(m_PosGKX>=cirX+(pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)&&
     m_PosGKY<=(cirY+(pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)))

{
UpdateData(TRUE);
hGKO= pWnd->m_EGKMeter*pWnd->m_skala ;
nx  = m_PosGKX-5;
ny  = m_PosGKY+5;
m_PosGKX = nx;
m_PosGKY = ny;
Invalidate();
UpdateData(FALSE);
if(m_PosGKX>(cirX -(pWnd -> m_ETestCircle* pWnd -> m_skala )) &&
    m_PosGKY!=(cirY+(pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)))
{

UpdateData(TRUE);
int V6;
V6 =atan2((cirY-m_PosGKY),

     ((cirX-pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala)-m_PosGKX));
m_PosGKY= m_PosGKY+5;
m_PosGKX= m_PosGKX-((pWnd->m_ETestCircle*pWnd->m_skala*2)

-10);
pWnd->OnUpdateEkoorgk();
pWnd->OnUpdateEkoorgky();
pWnd->OnUpdateEradie1();
pWnd->OnUpdateEradie2();
pWnd->OnUpdateEradie3();
pWnd->OnUpdateEradie4();
OnUpdateCirekvx();
OnUpdateCirekvy();
KillTimer(12);
iInstallResult = SetTimer(11,(pWnd->m_EGKMeter/

         pWnd->m_EGKFart*1000),NULL);
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if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
UpdateData(FALSE);

}
}

}
break;

case 13: // timer som fördröjer gräsklipparen vid höger kant och flyttar ned den 5 pixel
// om testområdet är en rektangel
if (pWnd->m_bRectangle==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);
// om gräsklipparen inte är närmare nedre kanten än 5 pixel
if(m_PosGKX == RecX+(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) - 5 && m>0

&& RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2) - m_PosGKY > 5)
{

m_PosGKX  = RecX+(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) - 5 ;
m_PosGKY  = m_PosGKY+5;
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

// installerar timer 12
iInstallResult = SetTimer(12,(pWnd->m_EGKMeter/

       pWnd->m_EGKFart*1000),NULL);
if(iInstallResult == 0)

{
MessageBox("cannot install timer!");

}

Invalidate();
UpdateData(FALSE);

}
else
{

// om gräsklipparens avstånd till nedre kanten är mindre än 5 pixel
m_PosGKX  = RecX+(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) - 5 ;
m_PosGKY  =  RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2) -5;
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

// installerar timer 12
iInstallResult = SetTimer(12,(pWnd->m_EGKMeter/

        pWnd->m_EGKFart*1000),NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

}
}

break;
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case 14: // timer som fördröjer gräsklipparen vid vänster kant och flyttar ned den 5 pixel

// om testområdet är en rektangel
if (pWnd->m_bRectangle==TRUE )
{

UpdateData(TRUE);

// om gräsklipparen inte är närmare nedre kanten än 5 pixel
if(m_PosGKX == RecX-(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) + 5 && m==0
    && RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2) - m_PosGKY > 5)
{

m_PosGKX  = RecX-(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) + 5 ;
m_PosGKY  = m_PosGKY+5;
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

// installerar timer 11
iInstallResult = SetTimer(11,(pWnd->m_EGKMeter/

       pWnd->m_EGKFart*1000),NULL);

if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

}
else
{

// om gräsklipparens avstånd till nedre kanten är mindre än 5 pixel
m_PosGKX  = RecX+(pWnd->m_ETestRect*pWnd->m_skala/2) - 5 ;
m_PosGKY  =  RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2) -5;
Invalidate();
UpdateData(FALSE);

// installerar timer 11
iInstallResult = SetTimer(11,(pWnd->m_EGKMeter/

                   pWnd->m_EGKFart*1000),NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

}
}

break;
}

CDialog::OnTimer(nIDEvent);
}
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void CPaintDlg::OnDestroy()
{

CDialog::OnDestroy();

// TODO: Add your message handler code here

// dödar alla timerar när programmet avslutas
KillTimer(1);
KillTimer(2);
KillTimer(3);
KillTimer(4);
KillTimer(5);
KillTimer(6);
KillTimer(7);
KillTimer(8);
KillTimer(9);
KillTimer(10);
KillTimer(11);
KillTimer(12);
KillTimer(13);
KillTimer(14);

}

void CPaintDlg::OnBpstart() // knapp som inte syns men aktiveras genom startknappen
{

// TODO: Add your control notification handler code here

CFYRVer5Dlg *pWnd = (CFYRVer5Dlg*)GetParent();
int iInstallResult;

// då gräsklipparen är utanför testområdet
if(m_PosGKX<=(RecX -(pWnd -> m_ETestRect* pWnd -> m_skala/2 ))
    ||m_PosGKX>=(RecX +(pWnd -> m_ETestRect* pWnd -> m_skala/2 ))
    ||m_PosGKY<(RecY-(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2))
    ||m_PosGKY>=(RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2)))
{

// installerar timer 10
iInstallResult = SetTimer(10,((pWnd->m_EGKMeter/pWnd->m_EGKFart*1000)),NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

}

// då gräsklipparen är innanför testområdet
if(m_PosGKX>=(RecX -(pWnd -> m_ETestRect* pWnd -> m_skala/2 ))
   &&m_PosGKX<=(RecX +(pWnd -> m_ETestRect* pWnd -> m_skala/2 ))
   &&m_PosGKY>=(RecY-(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2))
   &&m_PosGKY<=(RecY+(pWnd->m_ETestRectY*pWnd->m_skala/2)))
{

UpdateData(TRUE);

// gräsklipparen skall fortsätta att gå till höger
if(m==0)
{

// installerar timer 11
iInstallResult = SetTimer(11,((pWnd->m_EGKMeter/pWnd->m_EGKFart*1000)),NULL);
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if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

}

// gräsklipparen skall fortsätta att gå till vänster
if(m>0)
{

// installerar timer 12
iInstallResult = SetTimer(12,((pWnd->m_EGKMeter/pWnd->m_EGKFart*1000)),NULL);
if(iInstallResult == 0)
{

MessageBox("cannot install timer!");
}

}
}

}

void CPaintDlg::OnUpdateCirekvx() // uppdaterar cirkelns ekvations x-koordinat
{

// TODO: Add your control notification handler code here
CFYRVer5Dlg *pWnd = (CFYRVer5Dlg*)GetParent();
UpdateData(TRUE);

m_cgkx = (((radie1*radie1) + (pWnd->m_EKoor2*pWnd->m_EKoor2) - (radie2*radie2)) /
        (2*pWnd->m_EKoor2));

UpdateData(FALSE);
}

void CPaintDlg::OnUpdateCirekvy() // uppdaterar cirkelns ekvations y- koordinat
{

// TODO: Add your control notification handler code here
CFYRVer5Dlg *pWnd = (CFYRVer5Dlg*)GetParent();
UpdateData(TRUE);

m_cgky = (((radie1*radie1) - 2*pWnd->m_EKoor3*((radie1*radie1)
          + (pWnd->m_EKoor2*pWnd->m_EKoor2) - (radie2*radie2))
           / (2*pWnd->m_EKoor2) + (pWnd->m_EKoor3*pWnd->m_EKoor3)
          + (pWnd->m_EKoorY3*pWnd->m_EKoorY3)  - (radie3*radie3) ) /

 (2*pWnd->m_EKoorY3));
UpdateData(FALSE);

}

void CPaintDlg::OnCir() // nollställer rutorna vid reset
{

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData(TRUE);
m_cgkx = 0;
m_cgky = 0;
UpdateData(FALSE);

}


