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1 Sammanfattning 
Tillsammans med Ingenjörsfirman Bernt Nyberg AB har ett digitalt tidtagningssystem 
konstruerats för att användas på Agilitytävlingar. Agility är en allt populärare hundsport där 
snabbhet är en nyckelfaktor, det är därför extra viktigt att tiden mäts med högsta tänkbara 
precision.

Syftet med detta projekt var att digitalisera det redan existerande analoga 
tidtagningssystemet och även förbättra det med högre precision och utökad funktionalitet. 
Kraven för projektet var bland annat att använda en microprocessor och att tiden skulle 
räknas digitalt. Sluttiden skulle även kunna skickas till en dator där den skulle gå att 
använda i ett resultatprogram där hundens resultat bokförs.

Mycket tid spenderades på att ta fram olika hård- och mjukvarulösningar. Problemen att 
lösa var hur tiden skulle mätas på ett precist sätt, hur dataöverföringen till en dator skulle 
ske, och även hur systemet skulle bli så robust som möjligt utan förseningar och 
borttappade data.

Resultatet av projektet är en komplett, inkluderande både hårdvara och mjukvara, väl 
fungerande labbprototyp som skapats på ett labbkort. Denna prototyp har testats och 
företaget är mycket nöjda med resultatet. Den uppfyller alla krav som sattes upp i början 
av projektet. Den innehåller även en del finesser och smarta lösningar utöver vad som 
sattes upp i den ursprungliga kravspecifikationen.
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3 Inledning
3.1 Bakgrund 
Hundsport är en allt populärare sport inom Sverige och det är framförallt Agility som lockar 
den yngre generationen. I Agility tävlar hundföraren med sin hund på en bana skapad av 
hinder av olika slag. Hundföraren ska sedan styra sin hund genom denna bana och klara den 
utan att riva några hinder och på kortast möjliga tid ta sig i mål. Det ekipaget med minst fel 
och kortast tid vinner, det är därför viktigt att tiden mäts med bästa möjliga precision. Ett 
lopp tar ca 30-50 sekunder för ett ekipage och en tävling kan ha upp mot 1000 startande 
ekipage. 

Familjeföretaget Bernt Nyberg AB [nybergsala] har sedan en längre tid varit verksamma 
inom denna sport och konstruerar och tillverkar utrustning som används vid tävlingar, bland 
annat hinder och tidtagningssystem. De hjälper även till med utrustning och support vid 
tävlingar. 

3.2 Syfte 
Tidigare har företaget använt ett analogt tidtagningssystem som består av två uppsättningar 
fotoceller, så kallade grindar, där en uppsättning vid start och en vid mål känner av när 
hunden passerar genom start- respektive mål-grinden. Tiden mäts sedan med hjälp av en 
pulsgenerator och en LED-display med inbyggd pulsräknare. 

Syftet med detta projekt var att digitalisera detta system och samtidigt förbättra det. 
Systemet är tänkt att använda samma fotoceller för start- och målgrindar då dessa är 
utprovade under en längre tid och fungerar utmärkt. Tidsräkningen ska räknas ut digitalt i 
en microprocessor och samtidigt visas rullande på en digital LED-display. När tiden har 
slutat rulla, dvs när hunden gått i mål, ska den slutliga tiden skickas till en dator och 
användas i ett resultatprogram där hundens resultat bokförs.
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4 Problemställning
Det första man måste göra när man startar ett projekt är att sätta sig in i uppdragsgivarens 
problem och skaffa sig förståelse för vad projektet går ut på. Efter diskussioner med 
uppdragsgivaren kunde en del tydliga mål för projektet sättas:

• Tidtagningen bör vara baserad på det tidigare analoga tidtagningssystemet som 
under ett tiotal år har utvecklats och provats på agiligytävlingar runt hela Sverige. 
Det är ett beprövat koncept som står sig starkt mot konkurrenterna och är både 
noggrant och pålitligt.

• Tidtagningen ska vara digital och använda en microprocessor.
• Tiden ska börja räknas från att en signal har givits från en startgrind av fotoceller. 

Tiden skall sluta räknas när en signal har givits från en målgrind av fotoceller. Även 
en mellantidsgrind kan förekomma och skall om inkopplad kunna ge en mellantid.

• Den genererade tiden ska efter målgång skickas till en dator där den ska läsas in i ett 
resultatprogram som heter SBK Tävling.

• Tre dioduppsättningar ska signalera till domaren om en hund har tillstånd att starta 
loppet, om tiden rullar och om tiden har stoppats. Dessa dioduppsättningar ska vara 
gröna, gula respektive röda liknande ett trafikljus.

• Om möjlighet finns ska support för att skicka domarsignaler till resultatprogrammet 
med en fjärrkontroll implementeras.

Övergripande projektmål var också att se till att den framtagna lösningen överstämmer med 
uppdragsgivarens vision, samt att skapa en robust lösning som klarar tidkritiska uppgifter.
Olika alternativ måste utvärderas och lösningar måste beslutas utifrån detta. Bland annat 
vilken utvecklingsmiljö och vilken processor/hårdvara som ska användas för att stödja den 
funktionalitet vi söker, hur designas hårdvaran på ett optimalt sätt och hur skall mjukvaran 
designas utefter hårdvaran.

I korthet gick projektet ut på att ta fram en prototyp i labbstadiet som uppfyller dessa krav. 
Om sedan tid fanns skulle vi även ta fram en produktprotoyp av ett fungerande 
tidtagningssystem, inklusive ritningar och mjukvara, för att kunna produceras av företaget. 
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5 Problemanalys 
För att få en överblick av systemet, förstå hur det var tänkt att fungera och få en förståelse 
av problemet skapades diagram över både hårdvaru- och mjukvarudelen av systemet.

Figur 1. Blockschema av hårdvarufunktionalitet

Figur 2. Skiss av mjukvarufunktionalitet

När kringutrustningen, som t.ex fotoceller och domarfjärrkontroll i figur 1, skickar signaler 
till systemet kommer signalerna att tolkas av mjukvaran i figur 2 och korresponderande 
mjukvarufunktioner kommer då att köras. 

Till exempel när en hund passerar startfotocellen, benämnd Fotocell Start i figurerna, 
kommer en signal att skickas till PIC-processorn enligt figur 1. När systemet får in denna 
signal kommer den att köra korresponderande programkod som är 'starta tidsräkning' enligt 
figur 2. Mjukvaran hoppar då även samtidigt till nästa state och tidsräkningen kommer att 
göra att vi får ett timerinterrupt var tusendels sekund och kommer då att stega upp 
tidsräknarvariabeln, som benämns som 'tid' i figur 2, och LED-Displayen kommer i sin tur att 
visa denna tidsräknarvariabel. På så sätt visas en rullande tid på LED-Displayen.
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6 Metod 
Den metod som användes i detta projekt var att först konstruera en bas för systemet där 
det gick att programmera en pic-processor och sedan verifiera om vi fått det önskade 
resultatet. Sedan implementerades steg för steg mer funktionalitet där hårdvaru- och 
mjukvaruutveckling gick hand i hand. Mer hårdvara medför mer implementering av 
mjukvara. Innan implementering av nästa steg påbörjas sker optimering för att finna den 
bästa lösningen på det aktuella steget. 

6.1 Hårdvara 
För att hitta de optimala hårdvarulösningarna var hela pic-micro's sortiment, tillverkaren av 
bland annat pic-processorerna, till vårt förfogande. Det gick därför att välja den processor 
som passade systemet bäst. Det gick dock att byta processor inom respektive 
processorfamilj under projektets gång om det skulle ha visat sig att användandet av en 
annan processor skulle passa systemet bättre då olika processorer har stöd för olika 
uppgifter. Till exempel skiljer det sig på hur många hårdvaruingångar/utgångar (I/O-portar) 
de olika processorerna har och vilken funktion var och en av dessa in/utgångar stödjer.

Det fanns även möjlighet att välja vilken typ av fotoceller och andra hårdvarutillbehör som 
skulle användas. Det var dock ett önskemål från uppdragsgivaren att systemet skulle hålla 
sig så nära det analoga systemet som möjligt. Vi behövde även hitta lösningar till hur 
hårdvaran ska kopplas till pic-processorn då den mesta hårdvaruutrustningen drivs med tolv 
volt medan pic-micros processorer jobbar med fem volts signaler.

Hårdvaran konstruerades under projektets gång på ett labbkort. Detta underlättar vid 
testning och utvärdering av olika hårdvarulösningar då det är enkelt att byta och koppla om 
komponenter på labbkortet. En del hårdvarutillbehör som fotoceller och domarfjärrkontroll 
kan till en början simuleras med enkla knappar för att underlätta utvecklingen av systemet. 
Dessa kommer dock att bytas ut mot den riktiga hårdvaran senare i projektet och då testas 
noggrant.

Ett komplett kopplingsschema ritades upp, inkluderandes både hårdvara och tillhörande 
kringutrustning. Detta blir sedan ritningen för hur produktprototypen ska konstrueras och 
hur en bra layout på kretskort och komponenter bör se ut. 

6.2 Mjukvara 
Mjukvaran kan väljas att skrivas i det språk som passar programmeraren bäst. Pic-micros 
egna programmeringsmiljö MPLAB ICD II har dock stöd för språket C med deras C18 
kompilator. Då C valdes som programmeringsspråk för projektet blev C18 ett naturligt val. 
Det går dock att välja andra programmeringsspråk och kompilatorer. En del av programmet 
var dock tvunget att skrivas i assembler-kod då C18 kompilatorns hantering av ISRer 
(Interrupt Service Routines) kräver detta. 

6.2.1 Huvudprogrammet 
Ett program kan skrivas på en mängd olika sätt och stilar. Just detta system är ett inbyggt 
system och då brukar det oftast vara lämpligast att använda ett programmeringssätt som 
kallas "event-driven programming" [Ferg2006], eller "händelsestyrd programmeringsstil" på 
svenska. Denna typ av program lämpas sig bäst för inbyggda system där en microprocessor 
används och som ska utföra beräkningar baserat på yttre omständigheter.
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Event-based programming skiljer sig från andra programmeringssätt på det viset att det 
använder en huvudloop som ligger och gör samma saker om och om igen tills det att 
huvudloopen får nån form av event, eller händelse, från utsidan som gör att programmet 
ändrar sitt beteende och utför andra beräkningar beroende på vilket event som skett. I vårat 
fall är dessa yttre omständigheter när en hund passerar en fotocell och fotocellen skickar då 
en signal till processorn som ses som ett event. Även saker som nedtryckande av 
resetknapp eller domarens användande av sin fjärrkontroll kan ses som yttre händelser vilka 
gör att det skickas signaler till processorn.

6.2.2 Interrupts 
Det som gör detta programmeringssätt så lämpligt för oss är just för att när en händelse 
sker måste programmet reagera omedelbart. Programmet får alltså inte ligga kvar i sin loop 
och göra klart det den håller på med innan den bearbetar de saker som har triggats av ett 
event. Med andra ord, när en hund har hoppat genom startfotocellerna ska tiden börja 
räknas omedelbart, inte efter ett tag när programmet kommit till den programmeringsraden. 
Samma sak gäller när hunden hoppar genom målfotocellerna, då ska tiden stoppas 
omedelbart utan förseningar. 

Detta problem kan lösas med hjälp av interrupts. Ett interrupt består av en bit kod som 
kallas för interrupt-service-routine, eller ISR, samt en interruptsignal. Denna ISR-kod 
kommer omedelbart att exekveras när processorn får in en interruptsignal. Till exempel när 
en startfotocell ger en signal till processorn, då kommer programmet att se denna signal 
som en interruptsignal och kommer då köra den korresponderande ISR'en som är kopplad 
till just den interruptsignalen. I detta fall kommer ISR'en att starta tiden omedelbart utan 
fördröjningar. 

6.2.3 Kommunikation 
När hunden gått i mål och programmet har beräknat tiden så ska denna tid skickas till ett 
program i en dator. Programmet i datorn är ett program där hundens resultat bokförs och 
visualiseras. Detta program heter SBK Tävling [sbktavling] och skapas av en inhyrd 
programmerare hos Svenska Brukshundsklubben. Vi måste därför samkoordinera med den 
programmeraren så systemet blir kompatibelt med SBK Tävling. Systemet ska också kunna 
skicka en del andra signaler till SBK Tävling och därför behövs någon strukturerad form av 
kommunikation mellan systemet och en dator skapas. 

Som standard på de flesta inbyggda system har de flesta pic-processorer stöd för en 
serieport för kommunikation, en så kallad rs232 port. En del processorer har även stöd för 
USB (Universal Serial Bus) som i stort sett har ersatt de äldre rs232 portarna. En rs232 port 
är enklare att implementera än en USB port i pic-processorn. Att använda USB för 
kommunikation med datorn är dock enklare ur användarens perspektiv då den är mer 
användarvänlig. USB kommunikation är även mer mångsidig då den har fler sätt att skicka 
information.   
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7 Lösning 

7.1 Mjukvara 

7.1.1 Huvudprogram 
Mjukvaran är, som tidigare nämnts, ett system som är event-driven. Programmet består av 
en oändlig loop, det vill säga en kodbit som körs hela tiden och väntar på input från 
periferin, den väntar helt enkelt på att ett event ska ske. Denna kodbit kan refereras till som 
huvudloopen. 

Huvudloopen i detta system har enbart till uppgift att uppdatera LED-displayen med vilket 
värde tidsräknarvariabeln har för tillfället samt kolla om det ligger någon data i 
sändningsbufferten. Om det ligger någon data i sändningsbufferten så skickas detta på USB 
bussen. 

7.1.2 Tidsräkning 
Tidsräkningen i systemet sköts av en timer som är inbyggd i processorn. Timern får ett 
overflow, det vill säga att den blir överfull, när den har räknat till 256 pulser och genererar 
då ett interrupt. När den ger ett interrupt så stegas en tidsräknarvariabel upp med ett. 

Genom att använda en kristall som oscillator i systemet och skala kristallen till att ge exakt 
256 pulser på en tusendels sekund kan systemet ge ett interrupt precis var tusendels 
sekund, i motsvarande interrupt service rutin uppräknas tidsräknar-variabeln med ett. På så 
vis räknar programmet upp i tusendels-sekunder. 

Olika kristaller har provats, bland andra 4.0960, 8.1920 samt 12.2880MHz eftersom dessa 
är multipler utav det binära system som skalar timern. Till slut valdes 12.2880MHz kristallen 
då den är kompatibel med både tidsräkningen och USB kommunikationen som kan köras i 
en hastighet motsvarande USB 2. Denna kristall ger också en noggrannhet på tidsräkningen 
med en felmarginal som i sammanhanget är försumbar. 

7.1.3 LED-display  
Styrningen för LED-displayen kallas scanning och fungerar på så vis att man snabbt tänder 
de segment som behövs för att visa en siffra i det första elementet och sedan släcker dem 
igen. Under en väldigt kort tid visas då till exempel siffran 9 i första elementet. Sedan görs 
samma sak för nästa element tills man kommer till det sista elementet och då börjar man 
om på det första elementet igen. Genom att göra det flera gånger i sekunden hinner inte 
ögat se att elementet slocknat och man upplever det som att alla siffrorna lyser hela tiden.

För att ögat ska uppfatta det som att siffrorna lyser konstant behövs en 
uppdateringsfrekvens på minst 50Hz [best-microcontroller-projects], alltså att varje siffra 
tänds och släcks minst 50 gånger per sekund. För att eliminera allt flimmer uppdaterar 
systemet displayelementen ca 400 gånger per sekund, det vill säga klart över den behövda 
frekvensen.
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7.1.4 Kommunikation 
Det första som skulle avgöras var om systemet skulle kopplas via USB eller rs232-port för 
att kommunicera med datorn. Efter övervägande tillsammans med utvecklaren av 
resultatprogrammet föll valet på USB då rs232an ses som föråldrad och många moderna 
datorer inte ens har sådana anslutningar. Detta gäller i synnerhet för laptops, vilka är 
mycket lättare att ta med sig än en stationär dator, och kommer att vara de mest använda i 
tävlingssammanhang.

Kommunikationen mellan tidtagningssystemet och datorprogrammet var först byggt som en 
seriellemulator som kopplades mellan enheterna med USB-kabel och sedan emuleras en 
seriell anslutning mellan dem. Detta visade sig vara ineffektivt på grund av att 
mottagarprogrammet skulle dels behöva ställas in så den "lyssnar" på den emulerade porten 
och inte på någon annan seriellport varje gång programmet startas. Dels skulle även 
programmet behöva ligga i en konstant loop som håller koll på om något händer på 
seriellkommunikationen samt att drivrutiner för seriellkommunikationen måste installeras på 
varje ny dator som ska använda programmet. 

En ny lösning kom i form av så kallade "HID" (Human Interface Device), närmare bestämt 
tangentbordet. Systemet konfigurerades om att emulera ett tangentbord. Då behövs inga 
drivrutiner installeras utan operativsystemets standard drivrutiner kan istället användas och 
systemet blir genom detta "plug and play". En annan fördel med denna omdirigering av 
kommunikationen är att det blir enklare med inmatning av data i resultatprogrammet SBK 
Tävling då man via emulatorn emulerar knapptryckningar som operativsystemet tolkar som 
ett helt vanligt tangentbord. 

Tangentbords-emuleringen fungerar genom att systemet kan skicka 8 stycken samtidiga 
knapptryckningar som representeras av en 8 posters 8 bitars array, dessa 8 poster kan man 
referera till som "fingrar" när du skriver på ett vanligt tangentbord. Anledningen till att man 
vill sända flera knapptryckningar samtidigt är för att man ska kunna skicka kortkommandon 
som till exempel ctrl+alt+del och liknande. Varje knapp på tangentbordet har en kod mellan 
1 och 254 och dessa kan då mappas in på de olika positionerna i arrayen (fingrarna). När en 
knapptryckningssekvens lagts i arrayen och laddats kommer denna array vara det som 
gäller fram till en ny läggs in. Detta betyder att om man inte skickar in en ny array med 
nollor som nollställer alla poster i arrayen så kommer datorn tolka det som att vi fortsätter 
trycker ner de tangenter som redan ligger i arrayen.
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7.1.5 Prefixering  
För att få rätt data på rätt ställe in till resultatprogrammet SBK Tävling går det inte bara att 
mata in tangentbordstryckningar via USB-kabeln på grund av att man då inte har nån koll 
på vart i programmet man skriver in sitt data. Med hjälp av ett prefixsystem går det att se 
till att rätt data hamnar på rätt ställe. Då systemet emulerar ett tangentbord, kan F-
tangenter skickas som prefix för att sätta fokus på de rutor som efterföljande information 
ska beröra. I detta skede skapades ett regelverk tillsammans med skapare av SBK Tävling 
för hur tider och domar-signaler skulle tolkas. 

• När en hund passerar målfotocellerna emulerar systemet en knapptryckningssekvens 
som inleds med F7 och sedan tiden i 4 till 6 siffror beroende på sluttid. Minsta tid 
som kan skickas är 0.001 sekunder och den längsta tid som kan skickas är 999.999 
sekunder. 

• När en hund passerar mellantidsfotocellerna emulerar systemet en 
knapptryckningssekvens som inleds med F9 och sedan följer tiden på samma sätt 
som i sluttiden.

• Domarfjärrkontrollen skickar enbart ut tre olika F-tangenter som också de 
korresponderar till olika händelser i programmet. Om domaren trycker på knappen 
för hinderfel skickar systemet ett F4 tecken till resultatprogrammet som då ger 
hunden hinderfel i programmet. Trycker domaren på knappen för vägran skickas ett 
F6 tecken och programmet registrerar då en vägran. Om hunden blir diskvalificerad 
trycker domaren på diskningsknappen och systemet skickar då ett F8 tecken och 
programmet registrerar hunden som diskad. 

7.1.6 Buffert 
Eftersom detta är ett tidskritiskt system baserat på interrupts så vet man inte när ett 
interrupt utlöser. Därmed vet man heller inte om två utlöser samtidigt eller så nära in på 
varandra att de hinner avbryta varandra vilket kan resultera i felaktigt eller borttappat data.

Detta löstes med att ge alla interrupts samma prioritet, de kan alltså inte avbryta varandra. 
Men för att inte få fördröjningar i systemet så minimeras all kod som finns i ISR'erna så de 
ska kunna exekveras så fort som möjligt. All annan kod som inte behöver vara i ISR'erna är 
utflyttade till andra ställen.

ISR'erna har i princip enbart en uppgift, att skriva data till en buffert. Eftersom interrupt inte 
kan avbryta varandra kan inget som skrivs i bufferten bli korrupt. Om två ISR'er vill skriva 
samtidigt till bufferten måste den som anropades senare bli tvungen att vänta till den först 
ISR'en har skrivit klart. Denna fördröjning ska dock vara minimerad och i praktiken inte ens 
försena systemet med ens en tusendels sekund. När tid finns tillgänglig kommer 
huvudloopen att sända det data som har lagts in i bufferten ut på USB-bussen. Den har då 
en intern markör som håller reda på vart i bufferten den håller på att skicka om en ISR 
skulle avbryta den och lägga in mer data i bufferten. Den återgår sedan till att skicka data 
där den var innan den blev avbruten. Bufferten kan dessutom hålla 25 tecken samtidigt 
vilket är mer än vad som kommer hinna skrivas in till bufferten. I ett teoretiskt ”worst-case 
senario” kommer 19 platser i bufferten att tas upp samtidigt innan huvudloopen får tid att 
skicka iväg data från bufferten. Denna buffert är även cirkulär, det vill säga om hela 
bufferten blivit full kommer den att fyllas upp från början igen.
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7.2 Hårdvara 

7.2.1 Processor och utvecklingsmiljö 
Under projektets gång har flera val stötts på. Det första var vilken utvecklingsmiljö vi skulle 
använda. Valet föll ganska snabbt på picMicros utvecklingsmiljö med deras labbkort 2840 
Development Board och MPLAB ICD II programmerare. Detta valdes med motivationen att 
det är en beprövad utvecklingsmiljö med mycket support för en mängd olika processorer och 
stöd för allt som vi kunde tänka oss, däribland programmeringsspråket C med kompilatorn 
C18. Det är även en utvecklingsmiljö vi kände oss bekväma med och känns som det 
självklara valet för en professionell utveckling av inbyggd mjukvara för pic-prosessorer. 

Nästa steg var att välja vilken pic-processor som skulle användas. Vi upptäckte fort att en 
40-pinnars processor var nödvändig då vi insåg att enbart en LED-display tog upp 14 I/O 
portar och vi behövde även flera interruptportar till fotoceller och annan hårdvara. En 28-
pinnars processor är därför inte tillräcklig. Valet föll då på pic18f processorfamiljen och efter 
lite prövande av olika processorer med olika stöd föll valet slutligen på en pic18f4550 
[microchip2009]. Denna processor hade helt enkelt stöd för allt de vi vill använda inklusive 
USB stöd. 

Figur 3. Labbkort 2840 Development Board.
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7.2.2 Fotoceller 
När en hund startar loppet respektive går i mål passerar den en uppsättning grindar. Dessa 
grindar består av fotoceller som känner av när ett föremål passerar mellan fotogivaren och 
reflektorn och sänder då ut en signal. Dessa fotoceller är även avsedda för snabba förlopp 
med en reaktionstid på under en millisekund och kan därför användas till att mäta tiden med 
en noggrannhet av tusendels sekunder. De fotoceller som används till detta system kommer 
ifrån det gamla analoga tidtagningssystemet. De är därför väl utprovade under ett 10-tal år 
och har vad vi vet aldrig missat passagen av en hund eller givit felaktiga utslag. Grindarna 
består av två stativ med fem fotoceller på vardera grind, de sitter på olika höjder för att 
kunna ta alla storlekar på hundar, när en eller flera fotoceller ger utslag sänds en signal ut 
som triggar ett interrupt i systemet. Signalen passerar även via en optokopplare för att ta 
bort eventuella störningar som kan förekomma. Signalen blir då en helt digital kurva med 
antingen +5v eller ingen signal alls motsvarande noll volt. Inga störningar som kan trigga 
ett falskt interrupt kan därför förekomma. 

Figur 4. Fotocellsgrind med trafiksignal
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7.2.3 Fjärrkontroll 
När systemet redan hade en USB kommunikation med resultatprogrammet SBK-Tävling kom 
vi överens med utvecklaren av SBK-Tävling att vi kunde utöka systemet en aning. Vi 
implementerade då stöd för att kunna skicka domarkommandon från tidtagningssystemet till 
resultatprogrammet. De domarkommandon som en domare har att tillgå under en tävling är 
att ge den tävlande hunden hinderfel, att ge hunden en vägran samt att diska hunden. Vi 
implementerade då att om ett interrupt sker på en viss port skickas ett F4 tecken över USB 
porten till resultatprogrammet som då ger hunden hinderfel. Sker ett interrupt på en annan 
port skickas ett F6 tecken och programmet registrerar då en vägran. Om hunden blir 
diskvalificerad trycker domaren på diskningsknappen och systemet skickar då ett F8 tecken 
och programmet registrerar hunden som diskad.

Dessa interrupt är satta på tre utvalda interrupt-portar och simuleras enbart med hjälp av 
en knapptryckning. I det slutliga systemet är det tänkt att dessa knappar ska sitta på en 
trådlös fjärrkontroll förbunden med systemet via radiokommunikation. 

Figur 5. Fjärrkontrollssimulator med tre knappar.
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7.2.4 Display 
För att kunna visa tiden i systemet behövs en display. En LED-display med åtta element 
konstruerades och testades till systemet. Denna display visas i figur 6 nedan. Då systemet 
enbart ska ha spannet 0.000 till 999.999 sekunder och man kan göra detta men enbart 6 
element, kopplades två element bort. Elementen fick dock sitta kvar under utvecklingen av 
labb-prototypen men utan att vara inkopplade på processorn. 

Figur 6. LED-display

Varje element har en port för varje segment, kallade A-G samt DP i figur 7, dessa används 
för att sätta vilka segment som ska tändas. Varje element har också en signal-port som 
avgör vilket elementet ska tändas med just det segmentet. Genom att seriekoppla 
elementens segment så att alla A-segment går till samma port slipper man ha nio portar för 
varje element. Man får då istället åtta gemensamma och en individuell signal-port per 
element. På så vis minimeras antalet portar som behövs på pic-processorn. Figur 7 nedan 
visar ett kopplingsschema för detta.

Figur 7. Kopplingsschema för LED-element. [Predko2002]
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7.2.5 Trafiksignal 
För att signalera för domaren och publik att hunden har klartecken från sekretariatet att 
starta loppet används en trafiksignal placerad på startgrinden med tre uppsättningar dioder. 
De översta är röda dioder, de mellersta gula dioder och de undre gröna dioder, precis som 
en trafiksignal.

När tidtagningssystemet är nollställt och hunden har klartecken att starta loppet kommer de 
gröna dioderna att lysa på trafiksignalen. När hunden sen passerat startgrinden och tiden 
rullar tänds de gula dioderna och indikerar då att loppet har startat. När hunden sen går i 
mål tänds de röda dioderna och indikerar att hunden har gått i mål och tidsräkningen har 
stoppats.

Funktionärerna i sekretariatet kan då förbereda för nästa hund som ska starta och trycker 
sedan på nollställningsknappen. Då byter trafiksignalen till grönt ljus igen och indikerar för 
domare och publik att hunden har klartecken att starta.
Dessa dioduppsättningar på trafiksignalen styrs ganska enkelt genom att sätta spänning på 
respektive port vid rätt tidpunkt för att tända upp rätt uppsättning dioder. Detta sker i 
samband med att interrupten för respektive händelse körs. Denna trafiksignal användes 
redan av det analoga tidtagningssystemet och återanvänds i detta system. 

För att simulera trafiksignalen under utvecklingen av systemet användes tre dioder, 
kopplade till de korresponderande portarna, istället för trafiksignalen. Byte till den riktiga 
trafiksignalen sker enkelt med hjälp av tre optokopplare för att minimera störningar till 
microprocessorn i produktprototypen. 

Figur 8. Trafiksignal
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8 Resultat 
Resultatet av projektet är en komplett, inkluderande både hårdvara och mjukvara, väl 
fungerande labbprototyp som skapats på ett labbkort. Detta visualiseras i figur 9 nedan. 
Denna labbprototyp har sedan legat till grund för de ritningar och kopplingsscheman som 
gjorts för att sedan kunna konstruera en produktprototyp. Denna produktprototyp är i 
skrivandets stund under konstruktion och ska utförligt testas under tävlingsförhållanden 
under hösten 2010. Tillverkning av den slutliga produkten beräknas till årsskiftet 2010-
2011.

Företaget är väldigt nöjda med den nya funktionalitet detta digitala system möjliggör 
jämfört med det tidigare analoga systemet. Det digitala system medför även andra fördelar 
jämfört med det analoga: det blir både enklare att tillverka och uppskattas få aningen lägre 
tillverkningskostnader trots den ökade funktionaliteten. Anledningen till detta är att det 
digitala systemet inte behöver en extern pulsgenerator och inte heller en dyr LED-display 
med inbyggd pulsräknare. Istället användes en LED-display tillverkad av LED-segment till 
betydligt lägre pris.

Figur 9. Fungerande labbprototyp
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9 Framtida arbete 
En labbprototyp har under projektets gång tagits fram och finns komplett med mjukvara och 
kopplingsschema. Det framtida arbetet består därmed i att utvärdera produktprototypen och 
göra de ändringar som anses vara nödvändiga innan den slutgiltiga produkten skapas utifrån 
denna.

De ändringar som behöver göras är att ta fram en radiokommunikation för den trådlösa 
domarfjärrkontollen. Till detta kan förslagsvis en fjärrkontrollssändare och avkodare från 
ARF18 serien användas, sådan går att hitta på bland annat ELFA [elfa]. Stöd i mjukvara och 
hårdvara för att lägga till denna radiomottagare är redan implementerad.

I övrigt behövs även en bra layout på hårdvaran hittas så alla komponenter är optimalt 
placerade. Detta är något som får utvärderas av företaget själva då de är mer insatta i hur 
de vill att deras produkt ska se ut hårdvarumässigt och vad som lämpar sig bäst för 
produktion av hårdvaran.

Andra områden för framtida arbeten är att utöka stödet mellan tidtagningssystemet och 
resultatprogrammet. Bland annat att skicka så kallade nolltider, det vill säga att en signal 
skickas varje sekund för att i resultatprogrammet kunna ha en rullande tid i sekunder. Detta 
kan sedan visas på en storbildskärm för publiken under loppets gång tillsammans med 
hundens och förarens namn och även eventuella hinderfel. Detta är dock inget vi kan styra 
helt från vårt system så det måste implementeras i resultatprogrammet SBK-Tävling och 
styras från en dator. Det vi kan göra är dock att implementera stöd för att skicka den 
nödvändiga information i tidtagningssystemet om så önskas. 
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