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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete i Robotik och Mekatronik som omfattar 15 hp. Examensarbetets uppgift var 
att konstruera en enhet för att presentera en videoström från en kameramodul. Kameramodulen sitter 
på en mekatronisk mast på en båt, denna båt kan även dyka ner till 40m. Kommunikation skall ske 
genom en videoserver via Ethernet. Enheten är mobil och skall kunna användas ner till runt 40m djup. 
Projektet har fokuserat på förstudie och konstruktion. Inget förarbete fanns, så projektet började från 
grunden med att konstruera ett chassi och välja komponenter som passade kravspecifikationen från 
företaget DCE AB. 
Ritningar av det chassi som konstruerats presenteras i 3D med tillhörande beskrivning. I förstudien finns 
information om de komponenter som valts för integration i enheten. Ett program har skapats i 
Microsoft Visual Studio 2010 för att kunna presentera den information som en videoserver 
vidarebefordrar från en kameramodul. Kameramodulen ger videoservern video genom ett lokalt nätverk 
via Ethernet. 

Nyckelord 
SINC - Steering Information Navigation Communication 
CAD - Computer aided design 
PSU - Power supply unit 
BMS - Battery management system 
HCI - Human-computer interface 
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Abstract 
This is a thesis in Robotics and Mechatronics which comprises 15 credits. The assignment was to design 
a device for presenting a videostream from a cameramodule . The cameramodule is located on a 
mechatronic mast of a boat, this boat can dive down to 40m . Communication is done through a video 
server via Ethernet. The unit is mobile and can be used down to around 40m deep . 
The project has focused on the feasibility study and construction. No previous work was found, so the 
project started from scratch to design a chassi and choose components that fit the specifications from 
the company DCE AB. 
Drawings of the chassi that were constructed are presented in 3D with accompanying description. In the 
feasibility study provides information on the components selected for inclusion in the unit. A program 
was created in Microsoft Visual Studio 2010 in order to present the information to a video server that 
transmits to the cameramodule . The cameramodule provides a  video stream to the server across a 
local network via Ethernet. 
The project build a testmodule to replace the cameramodule since it was not available duringthe work. 
Great part of the specification is based on parameters from the cameramodule so it was important to 
create this physical simulation. 
 
Key-words 
SINC - Steering Information Navigation Communication 
CAD - Computer aided design 
PSU - Power supply unit 
BMS - Battery management system 
HCI - Human-computer interface 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Defence Consulting Europe AB har till sin nästa version av undervattensfarkosten SEAL Carrier 
funnit ett behov av en mobil arbetsstation för manövrering av farkostens mast. En av mastens 
funktioner är att hålla två kameror för att förse manskapet i farkosten med videoövervakning. 
James Fisher Defence som konstruerar denna videokamera skall integrera videokameran med 
värmekamera och förbereda för rotation i horisontell och vertikal led så att manskapet kan 
undersöka valfritt område såväl under natt som dag. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 
Videoströmmen från farkostens mast skall integreras till navigationssystemet SINC (Steering, 
Information, Navigation, Communication) och blir då endast tillgängligt för det manskap som 
styr farkosten. Detta är ett problem eftersom det manskap som styr farkosten har begränsad 
möjlighet att undersöka området ovanför vattnet. Den uppgiften måste då annat manskap 
ansvara för så det behövs en mobil arbetsstation som ger dem tillgång till videoinformationen. 

 

1.3 Mål 
 
 Konstruera ett elsystem som kan ta in videoströmmen från masten och presentera det på 

en skärm. 
 Upprätta kommunikation med masten via Ethernet så att man från arbetsstationen kan 

luta och rotera kameran. 
 Konstruera en prototyp som kan användas i önskad miljö, dvs. under och ovanför 

vattenytan. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
 Arbetet skall inte behandla de mekaniska krav som ställs för undervattensanvändning. Så 

som krav på t.ex. arbetsstationens chassi, kontakter eller kablar. Dessa beräkningar och 
rekommendationer av komponenter kommer tillgodoses av  
Defence Consulting Europe AB. 
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1.5 Lösningsmetod 
 

1.5.1 Litteraturstudie 
 
För att lösa de tekniska och elektroniska krav som ställs på arbetsstationen kommer information 
att sökas i litteratur och elektroniska dokument. 

1.5.2 CAD (Computer Aidid Design) 
 
För att få fram en prototyp kommer CAD-programmet SolidWorks 2010 att användas. 

1.5.3 Experiment och test 
 
För att utvärdera om en lösning är fördelaktig och fungerande enligt rådande kravspecifikation 
kommer experiment och tester att genomföras på såväl utvalda moduler som prototypen i sin 
helhet. 

1.5.4 Beräkningar 
 
Beräkningar kommer att göras på den elektroniska konstruktionen för att säkerställa dess 
funktion. 

 

1.6 Kravspecifikation 

1.6.1 Nödvändiga funktioner 
 
 Arbetsstationen skall kunna arbeta med systemet SeaCross. 
 Manskapet skall ha dessa möjligheter till styrning av mast och kamera 

 Höja och sänka masten 
 Rotera kameran i horisontellt och vertikalt plan 

 Arbetsstationen skall kunna tas i och ur båtens system utan att det påverkar båtens 
befintliga system men arbetsstationen skall kunna integrera med farkostens befintliga 
elsystem SINC. 

1.6.2 Tekniska krav 
 
 Man skall kunna ändra skärmens ljusstyrka. 
 Skall bygga på en industridator med Windows XP som operativsystem. 
 För integrering med arbetsstationen skall dessa komponenter användas: 

 Laserkula 
 Knappar med halleffektswitch 

 Arbetsstationen skall alternativt kunna drivas av ett batteri. 
 24 Volt likströms system  
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2 Förstudie 

2.1 Nödvändiga tekniker och komponenter 
I detta avsnitt presenteras tekniker, standarder och teorier relevanta för projektet. Syftet med 
denna undersökande förstudie är att läsaren skall få en mer detaljerad inblick och samt ge 
projektet nödvändig kunskap. 

2.2 Dator 
Den enkortsdator som valts till arbetsstationen är en ETX-8X90 från Viaembedded och 
utseendet av denna kan studeras i figur 2.2c. Denna dator har tillräckligt med beräkningskapacitet 
och minneskapacitet för att kunna köra Windows XP med Seacross. Med denna dator medföljde 
en expansionsplatta för att enklare kunna använda in och utgångar. Med expansionsplattan får 
datorn en bredd på 170 mm och en längd på 170 mm och detta är tillräckligt litet för att passa för 
arbetsstationens maximala mått (Viaembedded, 2013). De ingångar och utgångar som kommer 
utnyttjas är USB och Ethernet. 

Specifikationen för datorn presenteras här under i figur 2.2.a och 2.2b. 

Figur 2.2a Specifikation för ETX-8X90. Skärmklipp: (Viaembedded, 2013) 
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Figur 2.2b Specifikation för ETX-8X90. Skärmklipp (Viaembedded, 2013) 

 

Figur 2.2c Viaembedded ETX-8X90. Skärmklipp: (Viaembedded, 2013). 
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2.2.1 PSU (Power Supply Unit) 
En liten PSU från Mini-box har valts eftersom den har en ATX kontakt för utspänning och klarar 
en inspänning på upp till 24VDC. Se figur 2.2.1a för en enklare illustration av ATX standarden 
som finns på denna enhet.24VDC är den specificerade inspänningen så denna PSU faller inom 
kravspecifikationens ramar. Denna PSU kan ge en kontinuerlig effekt på max 125 W, och under 
en kort tid maximalt 150 W, se bilaga 5 (Mini-box, 2013). 125 W är nog för att driva datorn med 
god säkerhetsmarginal då datorn förbrukar en kontinuerlig effekt på ungefär 15W i Idle 
(Viaembedded Processors, 2013). Vid test av PSU har det visat sig att effekten är tillräcklig för att 
också driva skärm, hårddisk och HCI som är kopplat till datorn. Hela enheten drar i genomsnitt 
21 W i idle-läge och 30 W när kommunikation eller beräkningar i dator sker. 

 

 
Figur 2.2.1a Pico-PSU. Skärmklipp: (Mini-box, 2013). 

 
Figur 2.2.1 b och c. Foto: Robin Haag. 

Figur 2.2.1 b och c visar den digitala display som finns på spänningsaggregatet, på displayen kan 
man läsa av den spänning som enheten får, i mitten syns den ström som går genom enheten och 
längs underst syns den effekt i watt som enheten drar.  
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2.3 Seriell kommunikation via RS-485 
RS-485 är en standard för balanserad dataöverföring i multinodiga system. Kommunikationen 
mellan noder  kan fås stabil även om kabeln är lång eller utsätts för störningar. RS-485 kan 
schematiseras som full duplex vilket innebär att en sändare och en mottagare båda kan skicka och 
ta emot data samtidigt (se bilaga 1, Manny Soltero, Jing Zhang, Chris Cockril, 20020601) 

I RS-485 förekommer det en inverterande ingång A och en icke inverterande ingång B samt en 
referenspunkt där spänningspotentialen är noll. Referenspunkten används för att mäta 
spänningsnivån i A och B. I ett datornätverk används ofta kontaktinterfacet RJ-45 som 
kontaktinterface för att ta emot och skicka signaler med RS-485 kommunikation. 
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2.4 Ethernet via RJ-45/8P8C 
RJ-45/8P8C är ett kontaktinterface för dataöverföring. Den består av åtta kontaktpunkter som 
alla kan agera ingång eller utgång, enligt bilaga 2 (Larry F. Byard, 20010620). Se figur 2.4b och c 
där ett par anges av en färg, den ena kabeln är heltäkt av den färg som den andra endast bara har 
ett streck av. Två trådar med gemensam färg bildar ett par. 

 

Figur 2.4a Illustration av kontaktdon RJ-45. Skärmklipp: (Karl shoemaker) 

 

Figur 2.4b och c, figurerna visar hur kabel paren är placerade i ett RJ-45 kontaktdon. Skärmklipp: (Larry F. 
Byard, 20010620) 

Figur 2.4b och c beskriver hur kablarna placeras i RJ-45 med t.ex. en Ethernet CAT-6 eller CAT-
5 kabel med valfri hastighetsspecifikation 10/100/1000BASE-TX. Ethernet CAT-6 kabel har 
stöd för högre överföringshastighet än CAT-5 eftersom den har en skiljevägg mellan varje 
kabelpar för att minska störningar. Figur 2.4b Illustrerar standardkontaktdonet för Ethernet 
CAT-5 och CAT-6 kabel. 
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2.6 Halleffekt 
Halleffekten beskrivs av den spänning som uppstår då man skickar en ström genom en platta och 
samtidigt riktar ett magnetfält vinkelrät mot plattan. A1101 är en halleffekt-brytare som fungerar 
enligt denna princip. Mer om denna brytare kan läsas i bilaga 3 (Allegro MicroSystems, LLC, 
2006). I figur 2.6a ser man hur strömmen (I) är vinkelrätt mot magnetfältet. Beroende på hur 
magnetfältet ändrar sig ändras spänningen och på så sätt kan man använda detta som en brytare 
som blir hög eller låg beroende på om magnetfältet påverkar plattan. 

 

Figur 2.6a Illustration av magnetfältets påverkan i halleffekt-brytare. Skärmklipp: ( Olof Beckman, 2013) 

 

2.7 Video och styrsignal 
Eftersom videosignalen kommer att skickas via Ethernet RJ54/8P8C kan fyra signaler skickas 
momentant, t.ex. (video, IR-video, "luta kamera", "rotera kamera"). Det beror på att det finns 
fyra kabelpar, och för varje kabelpar  finns det en tråd för att skicka och en för att ta emot data. 
Det ger totalt åtta trådar i denna kabel. Ethernet 8P8C lämpar sig då bra eftersom maximalt fyra 
signaler behöver skickas simultant från eller till arbetsstationen. (Geoff Bains, 2013) 

2.8 Seacross 
Seacross är ett system i båten där all information samlas och presenteras. Det som Seacross 
presenterar skall hjälpa föraren att navigera båten under och ovan vatten. En version av Seacross 
skall installeras på den mobila arbetsstationen och den skall kunna interagera med båtens system 
på samma sätt som Seacross gör på huvuddatorn. Den mobila arbetsstationen kommer att initiera 
en egen IP-adress i nätverket och denna skall användas för kommunikation utifrån Seacross till 
t.ex. kameran i masten. Seacross är ett program konstruerat för operativsystemet Windows XP 
(Tobias Westling, 2013) 
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2.9 Videoserver Axis Q704 
Axis Q704 är den videoserver som kommer att förmedla en videoström via Ethernet till den 
mobila arbetsstationen. Axis Q704 kommer även att ta in styrsignaler för att luta och rotera 
kameran och sedan förmedla dem vidare till kameramodulen. (Axis Communications, 2012) 

2.11 Subconn Power Ethernet kontaktdon  
Med ett Subconn PowerEthernet kontaktdon skapas en vattentät kontakt som klarar  att 
kommunicera via RS-485. Den är standardiserad för de hastigheter som ryms inom standarden 
för CAT-5 kabel. Detta är ett kontaktdon som kan kopplas i och ur undervattnet, figur 2.11a 
visar hur hona och hane ser ut för denna kontakttyp. (SubConn, 2013) 

 

Figur 2.11a Subconn Ethernet kontakt och kabel. Skärmklipp: (Subconn, 2013) 

2.12 BMS (Battery Management System) 
BMS är ett system vars uppgift är att kontrollera laddnings och urladdningsförlopp hos ett batteri. 
BMS ger ett skydd mot att batterierna blir överladdade eller  för mycket urladdade. Man kan 
balansera laddningsförlopp och urladdningsförlopp genom kontinuerlig kontroll av spänningen i 
varje battericell. I figur 2.12a ses en komplett BMS med individuella anslutningar för varje enskild 
cell samt en positiv pol och en negativpol som kan kopplar till lasten. 

 

Figur 2.12a Kort för balansering vid laddning av fler än en batteri cell, figuren är tagen från den produkt som 
används i enheten. Foto: Robin Haag 

Förkortningen EXT i Figur 2.12a står för extern spänningskälla, förkortningen BAT står för 
batteri och syftar på batteriets gemensamma poler GND (negativ pol eller jord) och VCC (positiv 
pol). "CELL 1-5" betyder att det är här de enskilda cellernas positiva pol ska kopplas in. 
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2.13 Styrkula 
Användaren behöver ett fysiskt interface för att använda operativsystemet Windows XP och en 
lämplig komponent till interfacet är då en styrkula. Styrkulans uppgift är att möjliggöra navigering 
i det grafiska gränssnittet. Styrkulan måste vara vattentålig och inte påverkas av det tryck som 
uppstår 40m under vattnet. Den styrkula som kommer att användas är speciellt konstruerad för 
marint bruk (Figur 2.13a). Mer om denna styrkula kan läsas i bilaga 4 (NSI-BEBA, 2013) 

 

Figur 2.13a Styrkula från NSI. Skärmklipp: (NSI-BEBA, 2013) 

2.14 Aluminiumchassi 
Den mobila arbetsstationen måste klara av vattentrycket under ytan men också tåla de 
påfrestningar användningen ger som t.ex. stötar och korrosion. Materialet måste även vara lättare 
än stål och aluminium är ungefär tre gånger lättare än stål. Densiteten för aluminium är 2 698 
kg/kubikmeter (John Ågren, Jörgen Albertsson, 2013) och densiteten för ett konstruktionsstål är 
i genomsnitt 7850 kg/kubikmeter (Björn Åstedt, 2013). Den aluminium standard som kommer 
att användas är EN AW 5083 (Alumeco Sverige AB, 2013). Aluminiumchassit kommer även att 
anodiseras för att öka korrosionsmotståndet. Anodisering skapar ett ytskikt på den behandlade 
metallen genom att man kopplar metallen till en spänningskälla samtidigt som den befinner sig i 
ett bad av vanligtvis utspäd svavelsyra. På grund av att metallen är kopplad till en spänningskälla 
sker en elektrokemisk reaktion som gör att ytan på metallen oxiderar och bildar det skikt som 
man kallar anodiseringsskikt.(Spa group, 2013) 
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2.15 Litiumpolymerbatteri 
Den mobila enheten kommer att vara ansluten till en 24V spänningskälla och skall ibland kunna 
frånslutas denna spänningskälla och då krävs det ett batteri. Litiumpolymerbatterier har den bästa 
kända kvoten mellan energi och vikt av alla batterityper, så det är den batteritypen som kommer 
att användas. Figur 2.15a visar två kontakter varav den en består av en positiv och en negativ pol, 
den andra av fem trådar vilka alla är kopplade till en varsin cell. Cellerna är seriekopplade för att 
uppnå en total medelspänning på 18,5 VDC. Medelspänningen i varje cell uppgår till 3,7VDC. 
3,7V * 5 = 18,5V. Den minsta spänningen som krävs i enheten är 12VDC så batteriets kapacitet 
ligger inom den gränsen. 

 

Figur 2.15a Litiumpolymerbatteri. Skärmklipp: (Hobbyking, 2013) 
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2.17 LVDS 
LVDS är en standard för dataöverförning av bildinformation. Förkortningen LVDS står för Low 
Voltage Differential Signaling (Leroy Davis, 20120226). Med ett LVDS interface blir signalbruset 
lägre än med SCSI. Det möjliggör användning av längre kablar men i denna enhet är  längden på 
kabeln försumbar då den endast uppgår till 0,2m. Upp till 12m är standarden testad för. Det som 
ger minskat brus är att signalen för en hög signal mäts relativt signalen för en låg signal och inte 
relativt jord som för t.ex. SCSI. Mottagaren bestämmer en hög signal genom 
spänningsdifferensen av en hög signal och en låg signal, där av namnet Low Voltage Differential 
Signaling (Computer Desktop Encyclopedia, 2013). Interfacehirarkin av LVDS presenteras i figur 
2.17a. 

 

Figur 2.17a Flödesdiagram på interfacehirarki med LVDS som sista steg. Skärmklipp: (Computer Desktop 
Encyclopedia, 2013). 
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För att ansluta en TFT LCD skärm med LVDS finns det en anslutning med 40-pin och en med 
28-pin. Anslutningen med 28-pin kräver en extern anslutning för bakgrundsljuset vilket med 
fördel är LED, se figur 2.17b. Anslutningen med 28-pin är den som kommer att användas i 
arbetsstationen då den standarden har brett stöd i enkortsdatorer och TFT LCD skärmar för 
industribruk. 

 

Figur 2.17b 12.1" TFT LCD skärm med LVDS kontakt och LED kontakt. Foto: Robin Haag 
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3 Genomförande och produktbeskrivning 

3.1 Översiktsshema 
I Figur 3.1a visas ett flödesschema som ger en översikt av hela enhetens konstruktion inklusive 
externa komponenter. Avsikten är att tydliggöra vad enheten består av och visa vilka andra 
enheter den kommunicerar med. 

 
Figur 3.1a Flödesschema som ger översikt av konstruktionen. Illustration: Robin Haag 
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3.1.1 Förklaring av flödesschema 
 

 Ljusstyrka - knappar för att öka eller minska ljusstyrkan 

 LVD - Skärm för att presentera video i programmet SeaCross 

 V/H Knapp - Vänster och höger-klick knappar 

 Trackball - Styrkula för att navigera i SeaCross 

 Styrknappar - Knappar för att navigra mast och kamera 

 SINC - Kommunikation med systemet (Steering, Information, Navigation, 
Communication) 

 Videoserver - Enhet som omvandlar analogvideosignal till digitalsignal 
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3.2 Kommunikationsschema 

 

Figur 3.2a Flödesschema för kommunikation. Illustration: Robin Haag 

3.2.1 Förklaring av Kommunikationsschema 
 Kamera - Videokamera och IR-kamera med sammanflätad bildström 

I figur 3.2a kan läsaren se att Ethernet skall användas för att kommunicera med den externa 
kameramodulen, vilken innehåller kameror och mekanik för lutning och rotation av kamerorna. 
Detta kommer att lösas genom att man tilldelar arbetsstationen och kameramodulen en var sin 
IP-adress. Mellan dessa två IP-adresser kan man sedan kommunicera seriellt. 
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3.3  Presentation av ritningar i SolidWorks 
I detta avsnitt kommer 3D ritningar av enheten att presenteras och förklaras. Alla bilder i detta 
avsnitt är tagna från de färdigställda ritningarna med hjälp av funktionen PhotoWorks i 
Solidworks. Bilderna är tagna av Robin Haag. 

 

Figur 3.3a Chassi ovansida. Skärmklipp: Robin Haag 

För att ge en uppfattning om hur stort chassit är presenteras mått härunder: 

 Längd 440 mm 

 Bredd 330 mm 

 Höjd 70 mm 

 Medeltjocklek på ytterväggar 5 mm 

Se figur 3.3a för en översikt av ovansidan på chassit. Alla mått i ritningarna som presenteras i 
kapitel 3 är gjorda för att passa för de komponenter som skall användas i chassit.. Hänsyn är även 
tagen till att en verkstad skall kunna fräsa chassit från en aluminiumbas med konventionella 
verktyg. Antalet infästningar som måste göras vid bearbetning är två och anledningen till att detta 
har begränsats är att fler infästningar skulle öka kostnaden och förlänga tiden för att tillverka 
chassit. 

I botten av insidan kan man också se två hål vilka är till för att fixera datorn. 



18 
 

3.3.1 HCI 

 

Figur 3.3.1a Chassi framsida HCI. Skärmklipp: Robin Haag 

I figur 3.3.1a syns infästningshål för knappar och styrkula. Styrkulan och knapparna kommer 
först att fixeras mot ovandelen med hjälp av inbyggda förband och sedan kommer gjutmassa att 
fylla utrymmet under komponenterna för att säkerställa att det inte kommer in något vatten bland 
komponenternas vattenkänsliga delar. Gjutmassan består av Epoxi. 
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3.3.2 Baksidan 

 

Figur 3.3.2a Chassi undersida. Skärmklipp: Robin Haag 

På undersidan av chassit enligt figur 3.3.2a har ett rutmönster skapats för att minska vikt och 
volym, men behålla önskad hållfasthet. Här syns även den yttre lådan för HCI och det hål som 
kommer att koppla ihop HCI-sidan med elektronik-sidan. 

Här kan man också se de avfasningar som gjorts på handtagen för att göra dem mer 
ergonomiska. 
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Figur 3.3.2b Chassi Undersida kontakt. Skärmklipp: Robin Haag 

Eftersom denna enhet skall interagera med omvärlden via digitala signaler och alternativt drivas 
av en extern spänningskälla så krävs det kontaktdon. Dessa kontaktdon måste vara vattentäta och 
blir då stora och långa, och därför har en inbyggnad gjorts i chassit för att undvika att kontakter 
skadas vid ett fall. Två kontakter finns i chassit och de gängas i de två hålen som syns i figur 
3.3.2b, en kontramutter  användas för att skruva fast kontaktdonen så att de i viss utsträckning tål 
vibrationer och stötar utan att gänga ur sig och förlora kontakten med den o-ring som gör 
kontaktdonet vattentätt. 
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3.3.3 Skärmfixering 

 

Figur 3.3.3a Chassi skärmfäste. Skärmklipp: Robin Haag 

En skärm placeras i chassits ovandel och denna fixeras med hjälp av de flänsar som är inbyggda i 
chassit. I figur 3.3.3a ser vi en av flänsarna som sitter i hörnet. Hålen på flänsarna innehåller en 
M2 gänga, och skärmen kommer att fixeras med försänkt M2 skruv. Plexiglaset kommer att 
anläggas ovan skärmen, så att den kommer att bidra med ytterligare fixering. 
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3.3.4 Tätningar 

 

Figur 3.3.4a Chassi Plexiglas montering. Skärmklipp: Robin Haag 

Ett plexiglas förseglar komponentlådan så att inget vatten kommer in. De hål som syns i den yta 
som plexiglaset kommer anlägga är försedd med M5 gängor, hålen och utskärningen för 
plexiglaset kan ses i figur 3.3.4a. Hålens centrum är placerade 300 mm ifrån varandra för att 
säkerställa att man uppnår en jämn kompression på den o-ring som ligger i det inre spåret. I figur 
3.3.4a ses att hålen ligger linjärt i förhållande till varandra. Spårbredden är 4 mm och spårdjupet 
är 3,25 mm. Spåret är dimensionerat för att passa en o-ring som har tvärsnittsdiametern 2,95 mm. 
Omkretsen i spåret är 1035 mm. O-ringens längd dimensioneras med hänsyn till omkrets, 
förkomprimering och sträckning. O-ringen kommer att tillverkas av en elastomer som är lämplig 
för saltvatten. En elastomer är en polymer med egenskapen att kunna deformeras mycket utan 
plastisk deformation. (Lundgrens AB, 2013) 
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3.3.5 Tvärsnitt och längdsnitt 

 

Figur 3.3.5a Tvärsnitt av chassi. Skärmklipp: Robin Haag 

 

Figur 3.3.5b Längdsnitt av chassi. Skärmklipp: Robin Haag 

Tvärsnitten i figurerna 3.3.5a och  3.3.5b ger en uppfattning om väggarnas tjocklek. Som tidigare 
nämnts är medeltjockleken 5mm, men på vissa delar av chassit är medeltjockleken betydligt 
grövre. Det beror dels på bearbetningssvårigheter och dels på att det behövs mer material för att 
uppnå önskad hållfasthet på vissa delar, som för t.ex. handtagen. 
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3.3.6 Sammanställning av chassi 

 

Figur 3.3.6a Sammanställning av chassi med komponenter. Skärmklipp: Robin Haag 

Sammanställning enligt figur 3.3.6a visar hur komponenter skall placeras i och på chassit. För 
enklare avläsning kan läsaren notera denna färgkodning för identifiering av komponenter: 

 Lila - Dator 

 Turkos - Batteri 

 Grön - Styrkula 

 Gul - LCD/TFT skärm 

 Ljus rosa - Plexiglas 
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3.3.7 Alternativ lösning av HCI 

 

Figur 3.3.7a Alternativ lösning av chassi med separat HCI del. Skärmklipp: Robin Haag 

Ett alternativ till att bygga in HCI delen i chassit är att göra den separat vilket illustreras i figur 
3.3.7a. Man fixerar sedan de två delarna med skruvförband och kommunikationen sker via 
inbäddade kontaktdon. Fördelen med denna konstruktion är att det enkelt går att byta ut HCI 
delen ifall det blir fel när man gjuter undertill. Det sparar tid och minskar kostnader eftersom 
man ej behöver beställa ett komplett chassi. Detta alternativ skapar också en önskvärd 
moduläritet i konstruktionen, kunder kan t.ex. själva önska vad de vill att HCI delen skall 
innehålla. Detta gör produkten mer attraktiv och flexibel. Men att gör flera olika HCI moduler 
skulle öka kostnaden eftersom mer tid måste läggas på att konstruera dessa i SolidWorks. 
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3.3.8 Beräkningar av flytkraft 
För att arbetsstationen skall kunna användas under vatten måste hänsyn till flytkraft tas i 
konstruktionen. Beräkningar har gjorts utifrån Arkimedes princip. Där man använder den totala 
massan och volmen för att beräkna flytkraften (Thore Kahlmeter, 2013). Även komponenternas 
vikt har tagit med i beräkningar av flytkraften. 

Vikt komponenter: 1800g 
Vikt chassi: 5500g 
Vikt totalt: 7300g 

Uppskattad volym: 6L 

Vikten för komponenter har fåtts genom mätning i våg. Vikt för chassi är teoretiskt beräknat i 
SolidWorks för Aluminium 5083. Volymen är uppskattad utifrån godtyckliga värden på bas, höjd 
och längd. Volym fås av B*H*L och anges i Liter. Arkimedes princip säger att ett föremål är 
neutralt om beloppet av vikten i Kilogram är ekvivalent med beloppet av Volymen i Liter. Med 
en vikt på 7,3kg och en volym på 6L kommer enheten i sin helhet ha en svag negativ flytkraft 
vilket är önskvärt i detta fall.  
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3.4  Presentation av elektronik 
I detta avsnitt presenteras elektronik som varit nödvändig för att säkerställa önskad funktion 
utifrån den givna kravspecifikationen. 

3.4.1 Strömförsörjning 
Enheten skall kunna drivas av en extern spänningskälla på 24 VDC eller av det interna batteriet 
på 18,5 VDC. Den externa spänningskällan skall kunna ladda det interna batteriet och detta sker 
genom en BMS. Eftersom det finns en intern spänningskälla som är parallell med den externa 
spänningskällan relativt lasten kommer det i kontaktdonet att ligga en spänning då man kopplar 
ur den externa källan och det är inte önskvärt. Det är ej önskvärt eftersom enheten skall användas 
i vatten och denna spänning kan skapa galvanisk korrosion på kontaktdonet eller skada 
användaren. Figur 3.4.1b visar en metod där man endast använder en diod för att undvika att 
backström når till kontaktdonet när kabeln är urkopplad. Backströmmar kan heller ej nå den 
externa spänningskällan vilket har varit ett krav från DCE AB. 

 

Figur 3.4.1b Förslag med endast diod som skydd. Illustration: Robin Haag 

3.4.2 HCI 
Användaren kommer att kunna interagera med enheten via en styrkula och sju knappar. Tre av 
dessa knappar kommer att kopplas till styrkulan och agera vänster, höger och mittenknappt likt 
en vanlig pc-mus. De resterande fyra knapparna skall användas för att styra kamerarotation och 
lutning.  
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3.5  Presentation av datorteknik 
I detta avsnitt presenteras den datorteknik som har använts för att säkerställa att man har uppfyllt 
kravspecifikationen vad gäller datortekniken. Microsoft Visual studio 2010 har använts för att 
skriva en applikation som kan kommunicera med videoservern Q704 över Ethernet för att visa 
den videoström som finns tillgänglig på nätverket. Applikationen ska även kunna skicka signaler 
för lutning och rotation av kameran som vidarebefordras genom videoservern till kameramastens 
styrsystem. 

 

Figur 3.5a Skärmbild av programmet för at styra kameramodulen från arbetsstationen. Skärmklipp: Robin 
Haag 

Applikation som presenteras i figur 3.5a skall köras självständigt på den Windows XP plattform 
som installerats på enhetens dator. Varje knapp i det grafiska interfacet har en motsvarande fysisk 
"halleffektknapp" på enheten som alternativt kan användas. 

För att presentera videoströmmen från videoservern (Axis Q704) har denna programkod 
använts: 

// webBrowser1 
            //  
            this.webBrowser1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Left; 
            this.webBrowser1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); 
            this.webBrowser1.MinimumSize = new System.Drawing.Size(20, 20); 
            this.webBrowser1.Name = "webBrowser1"; 
            this.webBrowser1.Size = new System.Drawing.Size(496, 466); 
            this.webBrowser1.TabIndex = 2; 
            this.webBrowser1.Url = new 
System.Uri("http://www.aftonbladet.se", System.UriKind.Absolute); 

Att anmärka i denna programkod är att den text som finnes mellan de två citattecknen måste 
ändras till den adress som kameramodueln tilldelats från videoservern. Adreseen är en IP-adress 
med formen 192.168.1.1 System.Uri("ADRESS FÖR KAMERA", 
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System.UriKind.Absolute);. Om inte rätt adress anges kan inte programmet leverera en 
videoström från kameramodulen. 

För varje knapp finns en speciell programkod enligt: 

// left 
            this.left.Location = new System.Drawing.Point(576, 357); 
            this.left.Name = "left"; 
            this.left.Size = new System.Drawing.Size(54, 47); 
            this.left.TabIndex = 0; 
            this.left.Text = "Left"; 
            this.left.UseVisualStyleBackColor = true; 
            this.left.Click += new System.EventHandler(this.left_Click); 
 
Detta är den specifika koden för vänsterknappen och denna kod gör så att knappen finns i det 
grafiska användarsnitt som finns i applikationen. Någon programkod för koppling till en fysisk 
knapp via seriellkommunikation har ej skrivits ännu. 

I bilaga 7 (Microsoft Visual kod) finns en fullständig version av programkoden.  
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4 Testprocessen 

4.1  Test av delprototyp 
För att säkerställa funktionen hos den slutgiltiga produkten genomförs ett antal tester. Eftersom 
tillgång till den kameramodul som skall sitta på masten saknas, byggdes en enhet som liknar 
kameramodulen. Denna modul kan ses i figur 4.1a. 
 

 

Figur 4.1a Översiktsbild över testsystemet för mastfunktion. Foto: Robin Haag 

Testsystemet består av 

 Ett kretskort med fyra stycken reläer 

 En enhet för att rotera och luta en kamera 

 En transformator för matningsspänning till enheten för att luta och rotera en kamera. 
 
Systemet består i övrigt av 

 Tangentbord med mus 

 Enkortsdator från Viaembedded 

 Hårddisk 

 PSU 
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Testsystemt drivs med ett program som skapats i mjukvaruplatformen Arduino. 

Programmet är består av en del initiering av digitalaportar till utgångar och en del där värden 
ansätts till digitala portar.  

Kodraden pinMode(8, OUTPUT); initierar port 8 till en utgång. 
Kodraden digitalWrite(8, HIGH); ger en hög signal på digitalport 8. Den digitala porten är 
kopplad till reläkortet. En hög signal gör att reläet byter pol. Kodraden delay(1000); gör att den 
höga signalen på port 8 är hög i 1000ms. En fullständig version av koden finns i bilaga 6 
(Arduino kod). 
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5 Slutsats 
Under projektets förstudie samlades mycket kunskap som behövdes under 
genomförandeprocessen. Förstudien bidrog med att man undvek många fallgropar, som att t.ex. 
anpassa komponenter till fel standarder, eller till standarder som inte lever upp till 
kravspecifikationen . I arbetet valdes standarder för bland annat batteri, skärm, dator, chassi, 
kontaktdon. Standarder för kommunikation från och till enheten undersöktes också. 

Tidigt i projektet ställdes två flödesscheman upp för att illustrera enhetens konstruktion och 
kommunikation. Kommunikationsschemat var ett användbart arbetsdokument under projektet 
och utgör även en korrekt beskrivning av hur enheten slutligen kommunicerar med den externa 
anordning som lutar och roterar kameran. Översiktsschemat fyller rimligen en stor funktion för 
läsarens förståelse av arbetsstationen i sin helhet. 

Examensarbetets mest tidskrävande uppgift var att omvandla idéer till ritningar i programmet 
SolidWorks. Det som inte syns i presentationen av ritnigne är alla tidigare versioner av ritningen. 
Men de var nödvändiga då slutresultatet var svårt för konstruktören att greppa, så att arbeta fram 
lösningar i små steg hjälpte. Anpassningen till vad som är fysiskt möjligt för en normal verkstad 
att tillverka, har starkt bidragit till chassits utformning. Vissa konstruktionselement har anpassats 
till verkstadens maskiner och verktyg, och det har i hög grad bidragit till förenkling av olika 
detaljer. Det bidrog också till att noggranna beräkningar  genomfördes för att bland annat 
kontaktdon, knappar, dator, batteri och skärm skall passa vid montering. 

En duglig prototyp slutfördes aldrig eftersom det fans starka incitament att fortsätta 
vidareutveckla konstruktionen. De konstruktionslösningar som arbetet har presenterat har tagits 
emot väl av beställaren och genom att uppfylla ändringar av HCI enligt kapitel 3.3.7 kan en duglig 
prototyp tillverkas. 

Den testutrustning som användes enligt kapitel 4.1 var mycket användbar i arbetet med att välja 
rätt komponenter och testa hypoteser som fans.  
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6 Rekommendationer 
Eftersom detta är ett projekt som ej bygger på något tidigare utvecklings projekt finns det mycket 
som kan utvecklas och undersökas. Rent formellt skulle det vara önskvärt med en bred 
marknadsundersökning för att veta vad användarna har för krav och förväntningar på en mobil 
enhet som skall förmedla video i dessa båtar. Det skulle ge tydligare kravspecifikation och mer 
verklighetsförankrad målbild. 

Konstruktionsmässigt finns det mycket att utveckla i form av design av chassi och val av 
komponenter. För chassit har två lösningsförslag presenteras och förslaget med separat HCI och 
komponentdel borde undersökas och utvecklas vidare då det gör att enheten byggs upp av 
moduler som kan konfigureras efter kundens önskan. Att konstruera chassit i moduler underlättar 
servicearbete eftersom man kan byta ut en modul istället för en hel enhet om något går sönder 
hos kunden. Detta gäller även för tillverkning och montering. 

I ett framtida skeende borde en omfattande analys göras om hur man kan utforma produkten så 
att den kan tillverkas mindre hantverksmässigt, dvs. att man standardiserar tillverkningsprocesser 
och skapar dokumentation som gör att vem som helst på företaget kan ta sig an uppgiften att 
montera eller beställa komponenter. En del är också att konstruera ett chassi så att det får kort 
ledtid och låg tillverkningskostnad. 

Vad gäller materialval borde det undersökas om aluminium är att föredra framför t.ex. polymeren 
ABS eller någon polymer med likartade egenskaper. Man bör då undersöka materialet utifrån 
korrosionsegenskaper, hållfasthet och utifrån vad det kostar att tillverka. Kanske kan andra 
tillverkningsmetoder användas, t.ex. kan man gjuta ett chassi istället för att fräsa det. 

En omfattande analys bör genomföras på enhetens strömförbrukning och energieffektivitet. 

Då detta är första projektet för denna enhet har man eftersträvat en produkt med hög robusthet, 
så därför har man valt enkla och välkända lösningar. Det gäller främst för försegling av plexiglas 
med skruvförband och o-ring. Sannolikt kan nya metoder  utvecklas för fixering av plexiglaset, 
t.ex. skulle man kunna integrera en bygel som spännes över plexiglaset. Även för HCI finns det 
stora förbättringsmöjligheter. Knapparna sticker just nu ut från chassit vilket kan göra att de kan 
skadas så en variant med touchknappar eller någon annan typ av knapp som integreras utan att 
sticka ut från tvärsnittet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Manny Soltero, Jing Zhang, Chris Cockril, 
(20020601) Texas Instruments 
1 Introduction 

The RS-422 and RS-485 standards, as they are known today, are balanced data-transmission 
schemes that offer robust solutions for transmitting data over long distances and noisy 
environments. The official titles for these two standards are ANSI TIA/EIA-422 and TIA/EIA-
485, respectively, and are revised periodically by the TR-30.2 DTE-DCE Interfaces and Protocols 
Subcommittee to the Telecommunications Industry Association (TIA) TR-30 Data Transmission 
Systems and Equipment Committee. For identification, RS-422 and RS-485 suffice. This 
application report offers an overview of the RS-422 and RS-485 standards. While many 
specifications are described in the official ANSI documents, only the most prevalent are 
discussed in this application report. The purpose of this application report is to not duplicate the 
official documents, but to outline basic differences and similarities between the RS-422 and RS-
485 standards. Major specifications are described in detail and the two standards are compared. 
Because impedance matching is an important aspect of differential data transmission in 
minimizing line reflections due to transmission-line effects, techniques for terminating different 
system applications are presented. Also, typical system configurations are taken into 
consideration for optimal application performance and cost constraints. 

2 Overview of RS-422 and RS-485 Standards 

Officially, the RS-422 standard's title is Electrical Characteristics of Balanced Voltage Digital 
Interface Circuits, and is published by the ANSI Telecommunication Industry 
Association/Electronic Industries Association (TIA/EIA). In the industry, the term RS-422 is 
commonly used rather than the official name, and this document does the same. RS-422 is 
specified as a simplex multidrop standard, which means only one driver and up to ten receivers 
can be attached to a bus. The RS-485 standard's title is Electrical Characteristics of Generators 
and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems. RS-485 is commonly used, rather 
than its official title. If more than one driver is required, devices conforming to RS-485 are 
recommended. RS-485 specifications allow only one driver to send data at a time, and up to 32 
unit loads (U.L.) can be placed on the bus. The U.L. concept is described in this application 
report in the Selected RS-485 Electrical Specifications section. RS-422 and RS-485 initially might 
appear to be similar, but are distinct, and interchangeability is determined by the bus architecture. 
The RS-485 standard is written to be electrically compatible with RS-422. To illustrate their basic 
differences, a condensed description of each standard is presented in the following subsections. 
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Bilaga 2 Larry F. Byard, (20010620) Dux Computer Digest 
The Difference Between the T568A and T568B Wiring Standards 
Last updated: 6/20/2001 

Q.  What is the difference between the ANSI/TIA/EIA T568A and T568B color code wiring 
standards? 

A.  T568A and T568B are the two color codes used for wiring eight-position RJ45 modular 
plugs.  Both are allowed under the ANSI/TIA/EIA wiring standards.  The only difference 
between the two color codes is that the orange and green pairs are interchanged.   T568A wiring 
pattern is recognized as the preferred wiring pattern for this standard because it provides 
backward compatibility to both one pair and two pair USOC wiring schemes.  The T568B 
standard matches the older ATA&T 258A color code and is/was(?) the most widely used wiring 
scheme.  It is also permitted by the ANSI/TIA/EIA standard, but it provides only a single pair 
backward compatibility to the USOC wiring scheme.  The U.S. Government requires the use of 
the preferred T568A standard for wiring done under federal contracts.  The following diagrams 

look at the jacks from the front.  The wiring at the rear of the jack varies by manufacturer and 
may not be in the same sequence as the front.  However, compliance with the color codes is 
maintained by routing the connections at the back to the proper sequence at the front of the 
jack.  That is usually done by a small printed-circuit board in the jack assembly.  CAT 5e jacks 
(right) may have a twist inside the jack to reduce crosstalk. 
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Bilaga 3 Allegro MicroSystems, LLC, (2006) Allegromicro 
Description 

The Allegro™ A1101-A1104 and A1106 Hall-effect switches are next generation replacements 
for the popular Allegro 312x and 314x lines of unipolar switches. The A110x family, produced 
with BiCMOS technology, consists of devices that feature fast power-on time and low-noise 
operation. Device programming is performed after packaging, to ensure increased switchpoint 
accuracy by eliminating offsets that can be induced by package stress. Unique Hall element 
geometries and lowoffset amplifiers help to minimize noise and to reduce the residual offset 
voltage normally caused by device overmolding, temperature excursions, and thermal stress. The 
A1101-A1104 and A1106 Hall-effect switches include the following on a single silicon chip: 
voltage regulator, Hall-voltage generator, small-signal amplifier, Schmitt trigger, and NMOS 
output transistor. The integrated voltage regulator permits operation from 3.8 to 24 V. The 
extensive on-board protection circuitry makes possible a ±30 V absolute maximum voltage rating 
for superior protection in automotive and industrial motor commutation applications, without 
adding 

OPERATION 
The output of these devices switches low (turns on) when a magnetic field (south polarity) 
perpendicular to the Hall element exceeds the operate point threshold, BOP. After turn-on, the 
output is capable of sinking 25 mA and the output voltage is VOUT(SAT). When the magnetic 
field is reduced below the release point, BRP , the device output goes high (turns off). The 
difference in the magnetic operate and release points is the hysteresis, Bhys, of the device. This 
built-in hysteresis allows clean switching of the output, even in the presence of external 
mechanical vibration and electrical noise. Powering-on the device in the hysteresis region, less 
than BOP and 
higher than BRP, allows an indeterminate output state. The correct state is attained after the first 
excursion beyond BOP or BRP. 
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Bilaga 4 NSI-BEBA 
Utilizing the latest and most advanced laser tracking technology, the HALO Series laser  
Trackerball™ is an extremely high specification, contact-less device, ideal for use in low  level 
light environments where accurate cursor control is critical. The trackball incorporates an 
illuminated ring around the ball to enable the user to  locate the trackball in low light 
environments and offers an ideal solution for  applications where a backlit ball would be too 
obtrusive. The HALO feature can also be  used to compliment other backlit features 
incorporated within a user interface panel  and is available in a wide range of colours. The laser 
tracking engine provides accurate  cursor motion at all speeds and on virtually any ball, 
combining the benefits of solid  state sensing (no moving parts except the ball) The design also 
incorporates a removable top ring as standard to allow for easy cleaning, decontamination,  
sterilisation and maintenance - ensuring continued optimum performance and  operation under 
the harshest of conditions. The trackball has been designed to be  back of panel mounted as part 
of OEM keyboards and consoles. 
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Bilaga 5 Pico-PSU Mini-box 
Introduction 

The picoPSU-120-WI-25 is a small yet powerful and fully compliant  ATX power supply 
designed to power a wide variety of motherboard  from a single 12-25V unregulated power 
source. The picoPSU-120-WI-25 is the only “plug-in” wide input range power  supply solution 
for general purpose low power motherboards.  Compatible with most VIA C3/C7 CPUs M/B 
and with Pentium-M /  Core Duo boards, picoPSU-120-WI-25 provides cool, 100% silent  
power for your system. The PICOPSU-120-WI-25 has many  advantages over a regular power 
supply. 
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Bilaga 6 Arduino koden för simulering av videomodul 
void setup() {                 

  // Initiera digitala kanaler som utgångar 

  pinMode(8, OUTPUT);      

  pinMode(9, OUTPUT);      

  pinMode(10, OUTPUT);      

  pinMode(11, OUTPUT); 

//Initiera startvärde på kanaler 

  digitalWrite (8, LOW); 

  digitalWrite (9, LOW); 

  digitalWrite (10, LOW); 

  digitalWrite (11, LOW); 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(8, HIGH);     // Ger hög signal så att reläet går högt 

  delay(1000);               // Vänta, denna anger hur länge relät skall gå hög 

  digitalWrite(9, HIGH);     // Andra relä 

  delay(1000);                

  digitalWrite(10, HIGH);    // Tredje relä 

  delay(1000);                

  digitalWrite(11, HIGH);    // Fjärde relä 

  delay(1000);                

  digitalWrite (8, LOW);     // Sätt alla relä låga 

  digitalWrite (9, LOW); 

  digitalWrite (10, LOW); 

  digitalWrite (11, LOW); 

  delay(1000);  

} 
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Bilaga 7  Microsoft Visual kod 
namespace WindowsFormsApplication1 
{ 
    partial class Form1 
    { 
        /// <summary> 
        /// Required designer variable. 
        /// </summary> 
        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Clean up any resources being used. 
        /// </summary> 
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 
disposed; otherwise, false.</param> 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing && (components != null)) 
            { 
                components.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 
        #region Windows Form Designer generated code 
 
        /// <summary> 
        /// Required method for Designer support - do not modify 
        /// the contents of this method with the code editor. 
        /// </summary> 
        private void InitializeComponent() 
        { 
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1)); 
            this.left = new System.Windows.Forms.Button(); 
            this.right = new System.Windows.Forms.Button(); 
            this.webBrowser1 = new System.Windows.Forms.WebBrowser(); 
            this.up = new System.Windows.Forms.Button(); 
            this.down = new System.Windows.Forms.Button(); 
            this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit(); 
            this.SuspendLayout(); 
            //  
            // left 
            //  
            this.left.Location = new System.Drawing.Point(576, 357); 
            this.left.Name = "left"; 
            this.left.Size = new System.Drawing.Size(54, 47); 
            this.left.TabIndex = 0; 
            this.left.Text = "Left"; 
            this.left.UseVisualStyleBackColor = true; 
            this.left.Click += new System.EventHandler(this.left_Click); 
            //  
            // right 
            //  
            this.right.Location = new System.Drawing.Point(648, 357); 
            this.right.Name = "right"; 
            this.right.Size = new System.Drawing.Size(54, 47); 
            this.right.TabIndex = 1; 
            this.right.Text = "Right"; 
            this.right.UseVisualStyleBackColor = true; 
            this.right.Click += new System.EventHandler(this.right_Click); 
            //  
            // webBrowser1 
            //  
            this.webBrowser1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Left; 
            this.webBrowser1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); 
            this.webBrowser1.MinimumSize = new System.Drawing.Size(20, 20); 
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            this.webBrowser1.Name = "webBrowser1"; 
            this.webBrowser1.Size = new System.Drawing.Size(496, 466); 
            this.webBrowser1.TabIndex = 2; 
            this.webBrowser1.Url = new 
System.Uri("http://www.aftonbladet.se", System.UriKind.Absolute); 
            //  
            // up 
            //  
            this.up.Location = new System.Drawing.Point(614, 304); 
            this.up.Name = "up"; 
            this.up.Size = new System.Drawing.Size(54, 47); 
            this.up.TabIndex = 3; 
            this.up.Text = "Up"; 
            this.up.UseVisualStyleBackColor = true; 
            this.up.Click += new System.EventHandler(this.up_Click); 
            //  
            // down 
            //  
            this.down.Location = new System.Drawing.Point(614, 410); 
            this.down.Name = "down"; 
            this.down.Size = new System.Drawing.Size(54, 47); 
            this.down.TabIndex = 4; 
            this.down.Text = "Down"; 
            this.down.UseVisualStyleBackColor = true; 
            this.down.Click += new System.EventHandler(this.down_Click); 
            //  
            // pictureBox1 
            //  
            this.pictureBox1.Image = 
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox1.Image"))); 
            this.pictureBox1.InitialImage = 
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBox1.InitialImage"))); 
            this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(550, 12); 
            this.pictureBox1.Name = "pictureBox1"; 
            this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(167, 79); 
            this.pictureBox1.TabIndex = 5; 
            this.pictureBox1.TabStop = false; 
            this.pictureBox1.Click += new 
System.EventHandler(this.pictureBox1_Click); 
            //  
            // Form1 
            //  
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(753, 466); 
            this.Controls.Add(this.pictureBox1); 
            this.Controls.Add(this.down); 
            this.Controls.Add(this.up); 
            this.Controls.Add(this.webBrowser1); 
            this.Controls.Add(this.right); 
            this.Controls.Add(this.left); 
            this.Name = "Form1"; 
            this.Text = "Form1"; 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit(); 
            this.ResumeLayout(false); 
 
        } 
 
        #endregion 
 
        private System.Windows.Forms.Button left; 
        private System.Windows.Forms.Button right; 
        private System.Windows.Forms.WebBrowser webBrowser1; 
        private System.Windows.Forms.Button up; 
        private System.Windows.Forms.Button down; 
        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1; 
    } 
} 


