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SAMMANFATTNING  
Detta examensarbete är framtaget av SSAB:s ingenjörer i fabriken SSAB Oxelösund. 

Uppdraget består i att konstruera en ny hård- och mjukvara för en befintlig valsningsklocka. 

Examensarbetet består av flera delar, där den första delen är att konstruera och välja 

komponenter till en prototyp av ny hårdvara till klockan. När delarna är valda kommer dem 

att testas med ett laborationskort med den valda processorn för att utvärdera att delarna är 

kompatibla innan den slutliga hårdvaran beställs. 

Den andra består i att programmera mjukvara till processorn som kommer att vara kärnan 

till klockan. Processorn kommer att styra samt beräkna alla in- och utsignaler till alla 

komponenter som finns i klockan. 

Den tredje och avslutande delen består av konstruera den slutgiltiga produkten med hjälp av 

CAD-verktyg. En layout med alla valda komponenter produceras. 

Tanken med projektet är att man ska uppdatera äldre komponenter till nyare som är 

lättillgängligare att införskaffa. Det ska vara lättare att felsöka med hjälp av en enkel meny 

genom att ansluta kortet mot en dator. Man ska kunna använda samma mjuk- och hårdvara 

oavsett vilken av de två klocktyper som används. 

Jag har fått olika resultat av skapandet av det nya prototypskortet. Det har varit mycket 

laborerande att hitta komponenter till hårdvaran för att få en fungerande prototyp till 

klockorna. Programmeringen av mjukvaran har varit lite varierande beroende på vilken A/D-

omvandlare som har använts. I övrigt har de mesta arbetet gått åt att skapa en väl fungerande 

meny som ska fungera för båda klockorna. Tillverkning av en slutversion av prototypen är 

beställd men inte levererad. Programmeringen av Ethernet-kontrollen har inte hunnits med.  

Fördelarna med det nya systemet är att det är lättare att hitta ersättningskomponenter vid 

reparation samt att menystyrd felsökning är snabb och enkel. Till exempel kan man med 

menystyrd felsökning se om A/D-omvandlarna får något värde eller om det är dålig 

anslutning mellan komponenterna. Med det nya systemet är det också möjligt att 

implementera ny mjukvara. 



SUMMARY  
This thesis has been developed by SSAB´s engineers in the fabric SSAB Oxelösund. The 

assignment is to design a new hardware and software for a roller clock. 

The thesis has several parts, where the first part is to construct and choose components to a 

prototype of the hardware to the watch. When the parts are chosen, they will be tested with an 

elaboration card with the chosen processor to be evaluated that the parts are compatible before 

the final hardware is ordered. 

The second part is to program software for the processor that will be the core for the watch. 

The processor will be controlling and calculate all in signals and out signals to all components 

there is in the watch.  

The third and the ending part are to construct the final product with help of CAD tools. A 

layout with all the chosen components produced.  

The thought with the project is to update older components to newer ones that are more 

easily accessible to get. It shall be easier to debug with help of one simple menu by 

connecting the card against a computer. It will be able to use the same software and hardware 

to any kind of the two clock types that is in use. 

I have got different results by creating the new prototype card. It has been a lot of 

elaborations to find the components to the hardware to get a functional prototype for the 

watches. Programming of the software has been a bit varying depending on what kind of A/D-

converter has been used. Otherwise the most work of programming has been to create a 

functional menu that is functional for the both watches. The production of the final product of 

the prototype has been ordered but not yet delivered. Programming of the Ethernet control has 

not yet been managed. 

The advantages with the new systems are it´s easier to get replacement parts at reparation 

and with the menu controlled error seeking it gets easier and quicker to find the errors. For an 

example it’s possible with menu controlling to see if the A/D-converters gets any values or if 

there is bad connections between the components. With the new system it is also possible to 

implement new software. 

 
 

 

 

 



FÖRORD 
Detta examensarbete är framtaget som ett uppdrag av teknikavdelning hos SSAB 

Oxelösund. Examensarbetet består i att konstruera en ersättare till det befintliga styrsystemet 

och ska baseras på Atmels AT91SAM7x256 integrerande mikroprocessor, samt vid mån av 

tid ska även Ethernet-kommunikation läggas till utöver den nuvarande strömslingan. 
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1 - INLEDNING  
Detta kapitel behandlar bakgrund, syfte och vilken metod som har använts för skapandet av 

examensarbetet. 

1.1 - Bakgrund 

SSAB Oxelösund är ett stort företag som är en av medlemmarna i svensk stål aktie bolag 

SSAB. De är ledande med att producera sin nischprodukt som är höghållfast och kylt stål och 

har en global marknad som sträcker sig över många länder i hela världen.  

SSAB Oxelösund hade först en mekanisk klocka för visning av valsgapet på sitt kvartoverk. 

Klockorna var kopplade direkt på valsarna vid valsgapet och de hade antiglapp kuggar för att 

klockan inte skulle påverkas under månader av slitage. De mekaniska reservdelarna för 

reparationer och underhållet för klockorna var dyra.  

När elektroniken avancerades bestämde SSAB:s ingenjörer, under början av 80-talet, att 

tillverka egna elektroniska klockor, som var mycket billigare att tillverka och underhålla. 

Displayen är i form av en stor klocka med lysdiodsindikeringar (ses i figur 1.a) och styrs 

idag av ett numera utgånget styrsystem av typen PSS 7000. 

Det finns två olika typer av klockor som inte skiljer sig mycket åt. En av klocktyperna tar in 

en analog insignal på ±20 mA som omvandlas och visar resultatet med en ring av dioder samt 

ett sjusegments display i mitten. Den andra klocktypen har två styckena ±20 mA insignaler 

där ena styr en yttre ring som liknar den första klockan och den andra insignalen styr en inre 

ring samt en sju segments display i mitten, som kan ses i figur 1.a. 
 

 

Figur 1.a – Klocka med två ringar 
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1.2 - Syfte 

Uppgiften till detta examensarbete är att konstruera en ersättare till det befintliga 

styrsystemet som ska baseras på Atmels AT91SAM7x256 integrerande mikroprocessor. Vid 

mån av tid ska även en Ethernet-kommunikation läggas till utöver den nuvarande 

strömslingan.  

En del av examensarbetet bestod av att studera hur de äldre systemen fungerade och göra en 

liknande bearbetning av insignalen som ska visa resultatet likadant på samma klocktyper.  

Resultat jag ville uppnå var att det inte skulle märkas att systemen var utbytta. Skillnaderna 

skulle vara att underhållarna ska kunna koppla om klockorna med t.ex. en laptop för att lättare 

kunna felsöka med hjälp av de nya menyerna. 

1.3 - Metod 

Jag började med att uppdatera mina kunskaper om vad jag behövde kunna till detta 

examensarbete, genom att läsa grundläggande elektronik- och programmerings böcker. Där 

efter undersökte jag hur de äldre klockorna fungerade för att kunna använda en liknande 

bearbetning av insignalerna. Där kunde jag också se vilka komponenter jag fortfarande kan 

använda eller vilka som behövde förnyas. Innan jag började arbetet tog jag en diskussion med 

handledarna för att få tips på vilka för- och nackdelar den äldre konstruktionen hade.  

Jag gjorde en enkel skiss över vilka komponenter som behövdes för att klara uppgiften. 

Komponenter som drivare, A/D-omvandlare och strömkällor. Därefter byggde jag ut skissen 

med mindre komponenter som resistorer, kondensatorer och andra komponenter för att driva 

de större delarna. Efter att ha valt och laborerat med alla delar för att se att de är funktionella, 

började jag med att vira ihop dem på ett laborationskort som innehöll AT91SAM7x256- 

processorn. Laborationskortet hade alla sorters spänningskällor för att kunna driva alla 

komponenter som jag har valt. 

När prototypkortet var klart kunde man börja programmera funktioner för styrning av A/D-

omvandlarna, bearbetning av insignaler och utstyrning av resultat till dioder. Det färdiga 

prototypkortet kunde man koppla till en av klocktyperna för testkörning. 

Efter att ha valt alla delar som man vill använda och gjort tester med klockan kunde man 

börja göra en layout av det slutgiltiga kortet. Jag tog upp en ny diskussion med handledarna 

och började på nytt analysera de äldre systemen för att kunna göra en hårdvara så bra som 

möjligt.  

När man har fått den slutgiltiga produkten kunde man göra de sista finjusteringar av 

programmet samt testa alla komponenter så att de fungerade som de ska göra. 
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2 - ELEKTRONIKKONSTRUKTION  
Detta kapitel beskriver hur skapandet av prototypkortet har gått till.  

2.1 - Elektronikkonstruktion  

Innan man gör en CAD-layout för det slutgiltiga kortet, måste man konstruera ett 

prototypkort för att kunna prova alla valda komponenter så att de är kompatibla med varandra 

och att alla beräkningar man har gjort stämmer överens med praktiken. Först beskriver man 

en översiktligt vilka komponenter som behövs för att hårdvaran ska klara sina uppsatta mål, 

vilket kan ses i figur 2.a. Därefter jobbar man med att lösa den problematik som finns vid den 

delen av schemat, exempelvis för att få A/D-omvandlarna att fungera genom att skaffa 

strömkällor, resistorer o.s.v. till komponenterna. 

 

Figur 2.a – En enkel skiss av prototypen 

2.2 - Processor 

Atmels AT91SAM7x2561  är en högintegrerad flash/microkontroller-baserad 32-bit 

ARM/RISC-processor. Den har 256 Kbyte flash och 64 Kbyte SRAM och ett antal med 

kringutrustningar, exempelvis A/D-omvandlare, timer, 802.3 Ethernet MAC o.s.v. Processorn 

har ett komplett set av systemfunktioner för att minimera externa komponenter. 

Inbyggda flash-minnet kan programmeras i systemet via JTAG/ICE-kontakt eller via en 

parallellkontakt med en utvecklingsmiljö som heter IAR Embedded Workbench. 

 
 
 

                                                           
1
 https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07382344.pdf  
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2.3 - A/D-omvandlare 

Först började jag med att kontrollera vilka A/D-omvandlare som var mest intressanta. 

Komponenterna som jag sökte efter ska vara singelmatade, minimum 12-bitar upplösning och 

klara av att hantera insignaler som är mellan ±20mA. Det finns två olika klocktyper som 

slutgiltiga kortet ska fungera på, där ena använder bara en A/D-omvandlare medans den andra 

klocktypen använder två stycken.  

A/D-omvandlarna som satt på kortet var gamla, svåra att hantera, samt svårtillgängliga på 

marknaden. Den som fanns i processorn hade inte tillräkligt bra upplösning. Dessutom 

behövde jag två styckena. 

Jag hittade A/D-omvandlaren, AD7898-32 som passade perfekt till mina krav. En A/D-

omvandlare som behöver 5 V matning samt har en möjlighet att ha en 3 V kommunikation 

direkt med processorn. AD7898-3 är en 12-bitars som klarar av att omvandla signaler med 

hastigheten av 220kSPS. 

Jag kopplade en resistor på 125ohm mellan ledningarna för att få en spänningsdelning ±2.5 

V till omvandlarna samt en kondensator på 10nF för att ta bort eventuella störningar hos den 

analoga insignalen. Därefter kopplade jag A/D-omvandlarna direkt till AT91SAM7x256- 

processorn för att kunna styra komponenterna och ta hand om information som omvandlarna 

skickar, om kan ses i figur 2.b. 

 Figur 2.c förklarar hur man ska ställa in clock- och chipselect-signalerna för att få 

omvandlarna att konvertera analoga insignaler till digitala som skickas till processorn. 

 

Figur 2.b – Kopplingsschema för A/D-omvandlare 

                                                           
2
 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7898.pdf  
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Figur 2.c – Signalschema för AD7898-3 

 
 

2.4 - Drivkrets 

Det fanns två olika typer av drivkretsar som tänder dioderna i de äldre klockorna. Jag 

återanvände de två drivarna, som heter UDN 29823 och ULN 28034, för att de har inte 

förändrats genom tiden sen klockorna blev konstruerade.  

UDN2982 är en PMOS-krets som är kopplad med drain till +12 V och source till en diod. 

Efter dioden sitter en resistor för att begränsa strömmen genom dioden. Mellan jord och 

resistorn sitter ULN2803-kretsen som också är en PMOS-krets. För att dioden ska kunna lysa 

så måste både kretsarna aktivas med insignaler, se figur 2.d. 

 

Figur 2.d – Kopplingsschema till drivkrets för diod 

 
 

 

 
                                                           
3
 https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07313356.pdf 

 
4
 https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07313307.pdf  
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2.5 – Prototyp 
 

Efter har valt alla komponenter och prövat att alla delar fungerar som de ska göra, virade jag 

ihop alla delar med en laborationskort med den valda AT91SAM7x256-processorn. Där fanns 

även alla sorters matningsspänningar till alla komponenter som behövdes. Med 

laborationskortet finns även en JTAG kontakt som man kan koppla ihop med en laptop och 

med utvecklingsprogrammet IAR Embedded Workbench kan man programmera processorn 

som sitter på kortet. Figur 2.e är en förenklad beskrivning hur alla komponenter blev 

ihopkopplade. Insignalerna är kopplade till A/D-omvandlarna som omvandlar alla analoga 

insignaler till digitala signaler som skickas till processorn. Om kortet är kopplat till 

klocktypen med en ring så behövs bara en A/D-omvandlare. Den andra blir då passiv. När 

signalerna har blivit bearbetade hos processorn skickas de sedan vidare till de specifika 

dioderna (se figur 2.f) för att kunna visa resultatet på klockan. Den färdiga prototypen som är 

ihopkopplad med utvecklingskortet, där AT91SAM7x256 processorn är monterad, kan ses i 

figur 2.g  

 

 

Figur 2.e – Kopplingsschema över prototypen 
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Figur 2.f – Ett schema över dioderna 

 

 

Figur 2.g – Prototypkortet 
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3 - MJUKVARA  
Detta kapitel beskriver hur skapandet av mjukvaran till hårdvaran har gått till. 

3.1 - Hantering av in- och utsignaler 
Programmet som ska utvecklas ska fungera till två olika klocktyper. Skillnaderna mellan 

dessa är att en av klocktyperna använder bara en A/D-omvandlare och lite annorlunda 

hantering av insignalerna. Vid start av programmet känner mjukvaran av om en pinne är 

byglad med 3.3 V eller jord, för att kunna välja vilken inställning till den klocktyp man vill 

använda. När en 12-bitars A/D-omvandlare får en analog insignal omvandlas det till en digital 

signal med ett värde mellan 0-4097, (212-1 bitar). Beroende vilket värde man får ska olika 

dioder lysas. Värdena man får av A/D-omvandlarna bearbetas olika mellan de två olika 

klocktyperna.  

En av klockorna har bara en ring och en sjusegments-display som använder en A/D-

omvandlarna, vilket ses i figur 3.a. Det tar 100 steg för att visarna ska gå runt ett varv hos 

klockan. Max-värdet på klockan ska visas med en 5:a på sjusegmentsdisplayen som det gjorde 

på det gamla systemet. Det tar alltså 100*5=500 steg från att visa minsta värde till det största 

värdet på klockan. Jag tog 4095/500=8.19 som är största värdet på A/D-omvandlaren/antal 

steg = skalning till klockan. När jag får ett värde från omvandlaren, tar jag detta värde och 

delar det med skalningensvärdet. Ett exempel är om A/D-omvandlare får in ett värde på 2000, 

det leder till värdet delas med skalningsvärde 2000/8.19=243. Av det nya värdet bestäms nu 

vilken diod som kommer att tändas. Tvåan av 243 kommer bli den värdet som visas på 

sjusegment displayen i mitten av klockan (se figur 3.a). Fyran kommer att visa vilken sektion 

i ringen som kommer att visas. Fyran betyder alltså att dioden kommer att lysa någonstans i 

400-området på klockan. Trean kommer alltså visa vilken diod i den hundrade sektionen som 

lyser upp. För att dessa ska kunna lysa måste man hantera signalerna i två olika steg. Genom 

att växla dessa steg ser det ut som att de är aktiverade samtidigt.  

I figuren 2.f visas var man ska skicka signaler för att få dioderna att lysa upp. Första steget 

för att få en visare av dioder att lysa upp i ringen, genom att skicka en etta till en av de övre 

linjerna samt en till de undre linjerna. Det andra steget tänder sjusegmentsdisplayen som 

aktiveras av en eller flera av de övre linjerna samt linjen som är kopplad som nummer 17 i 34-

poliga porten.  

Den andra versionen av klockan hanterar insignalerna på ett liknande sätt fast där har man 

två stycken A/D-omvandlare. Ena omvandlaren hanterar signaler för yttre ringen medans den 

andra omvandlaren hanterar den inre ringen och sjusegmentsdisplayen. För att visa värdena 

måste man tända dioderna i tre olika steg. Det första steget, för att visa yttre ringen, använder 

en av de övre trådarna och en av de tio översta av de undre trådarna (se figuren 2.f). Det andra 

steget tänder inre ringen genom att tända en av de översta trådarna som är kopplad som 
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nummer 15 i 34-poliga kontakten. Sist tänds sjusegmentsdisplayen som man använder en eller 

flera av de övre trådarna och nummer 17 i den 34-poliga kontakten. 

För att tända dioderna kodmässigt skickar jag en etta på den pinne som symboliserar den 

valda dioden. Den tänds genom att använda en boolesk OR-funktion med en etta eller en nolla 

på den plats i det register som symboliserar diodernas position, som sedan blir maskade ut till 

alla pinnar som tänder dioderna. På detta sätt kan jag smidigt tända en eller flera dioder 

samtidigt. 

 
Figur 3.a – Klocka med en ring.   

3.2 - Menyer 

Menyerna är till för att lättare kunna felsöka i hårdvaran på plats, exempelvis se om det är 

något fel på kabel till dioderna eller om någon komponent på kortet har gått sönder. Med en 

enkel knapptryckning kan man se om man får in något värde från A/D-omvandlarna samt se 

om processorn bearbetar värdena rätt innan de skickas till dioderna. Figur 3.b visar hur menyn 

ser ut vid start av klockan. Den visar vilket värde A/D-omvandlaren har omvandlat till digitalt 

värde samt resultatet från processorn vid bearbetning av det digitala värdet som ska skickas ut 

till klockan. 

 

Figur 3.b – Meny för en A/D-omvandlare 
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Om man skulle bygla fel på hårdvaran när klockan startas och fel inställningar startas upp, 

kan man ändra detta i menyn. Genom att trycka på knappen (S) kan man ändra inställningarna 

som ses i figur 3.c. 

 

Figur 3.c – Inställningsmeny  

I figur 3.d kan man nu se att inställningarna har ändrats och nu är det två A/D-omvandlare 

som används. 

 

Figur 3.d – Meny för två A/D-omvandlare 

Med knappen (X) provar man om alla dioder på klockan fungerar. När denna rutin körs 

tänds dioderna en efter en och återgår därefter till huvudmenyn.  

För mer detaljerad test kan man trycka på knapparna (C) eller (V) beroende vilken A/D-

omvandlare man vill ha mer information av. Figur 3.e kan man se när man har tryckt på 

knappen (C) för att få mer information vad som skickas till registret för att tända de olika 

dioderna. Denna meny är en stillbild som tar in ett värde och visar resultatet av bearbetningen 

av insignalen i 20 sekunder. Under denna tid tänds också de specifika dioderna för att visa 

resultat på klockan. 

 

Figur 3.e – Meny för övrig information av A/D-omvandlare under körning 
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4 - HÅRDVARUKONSTRUKTION  
Detta kapitel beskriver hur designen av kortet har gått till. 

4.1 - CAD 

Innan jag började konstruera layouten till korten var jag tvungen att ta reda på kortens 

storlek, vilka komponenter som skulle vara med och hur vissa komponenter ska placeras. Jag 

var tvungen att fundera på hur jag skulle få de spänningar jag ville ha till kortet. Jag 

konstruerade en del av hårdvaran som kunde omvandla från 5V till 3.3V för att kunna driva 

vissa komponenter (se figur A.a i bilagor A).  

Som uppgift fick jag också att vid mån av tid lägga till en Ethernet-kommunikation. Jag tog 

de komponenter som behövdes för att bygga en Ethernet-kommunikation från en tidigare 

konstruktion som ses i figur A.b. 

I figur A.c finns alla komponenter som behövs för att kunna styra klockan. 

Jag började rita layouten på storleken 160*100 mm för att den skulle få en euro-standard 

storlek, som kan ses i figur 4.a. För denna storlek var det lättare att hitta en byggsats för 

kretskortet som är enkelt att sätt dit på en skena i klockorna. 

Jag placerade alla filterkondensatorer så nära processorerna som möjligt och såg till att alla 

kontakter ligger vid kanten, för att det ska bli lättare att koppla alla kablar utifrån. Jag såg 

också till att digitala jordplan är kopplade ihop bara i en punkt med analoga jordplan för att 

eliminera eventuella störningar. 

 

Figur 4.a – Slutproduktens layout 
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5 - AVSLUTANDE DEL  
Detta kapitel behandlar de avslutande delarna i rapporten. 

5.1 - Resultat 

Vad har jag kommit fram till under mitt examensarbete? Har jag lyckats att skapa en bra 

produkt både hårdvaru- och mjukvarumässigt till kunderna? 

Uppgiften till detta examensarbete var att konstruera en ersättare till det befintliga 

styrsystemet och ska baseras på Atmels AT91SAM7x256 integrerad mikroprocessor, samt vid 

mån av tid skulle en Ethernet kommunikation installeras. 

Tillverkning av en slutversion av prototypen är beställd men har ännu inte blivit levererad. 

Prototypen som har blivit konstruerad fungerar lika bra som de äldre systemen som används 

idag. 

 En mjukvara finns men den är fintjusterad efter prototypen och en Ethernet-kontroller har 

jag inte hunnit programmera. 

Hård- och mjukvaran är gjord för att de ska fungera till de två olika klocktyperna som väljs 

genom en bygling. 

5.2 - Slutsatser 

Detta examensarbete har jag visat hur jag har uppdaterat de äldre valsklockorna med enkla 

lösningar genom att analyserat problemet och laborerat mycket för att få en fungerande 

prototyp. Tyvärr han inte jag prova den slutgiltiga hårdvaran för att se om det blev några 

brister under konstruktion av CADning samt att se hur mjukvara fungerar bra med kortet. 

En vidare utveckling av detta examensarbete tror jag inte blir nödvändig förrän nästa 

uppdatering av klockorna sker i framtiden. En komplettering till detta examensarbete skulle 

dock kunna vara att finjustera mjukvaran till kortet samt programmera en Ethernet-funktion. 
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BILAGOR  A – SCHEMA ÖVER H ÅRDVARAN  
 

 

 

 Figur A.a – Schema över omvandling från 5V till 3.3V 
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 Figur A.b – Schema över Ethernet kontrollen 
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Figur A.c – Schema över kärnan av klockan 
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BILAGOR  B - KÄLLKOD     
 

 
/* Include filer */ 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <project.h> 
#include <lib_AT91SAM7X256.h> 
#include "mii.h" 
#include "Emac.h" 
#include <odd_clock.h> 
 
#pragma language=extended 
 
static void init_rs232(); 
static char poll_serial_port(); 
void print_statistics_screen(char update); 
void print_setup_screen(); 
void noop(void); 
void delay (int wait); 
void AT91F_DisplayIpPacket(AT91PS_IPheader pIpHeader); 
extern void AT91F_EMAC_HANDLER (void); 
extern void AT91F_Enable_Mdi(AT91PS_EMAC pEMAC); 
extern void AT91F_Disable_Mdi(AT91PS_EMAC pEMAC); 
extern void write_phy(AT91PS_EMAC pEMAC, unsigned char phy_addr, unsigned char address, 
unsigned int value); 
extern void read_phy(AT91PS_EMAC pEMAC, unsigned char phy_addr, unsigned char address, 
unsigned int *value); 
extern int AT91F_EmacEntry(void); 
extern void AT91F_disable_interrupt(void); 
extern void AT91F_enable_interrupt(void); 
 
 
unsigned short AD_read1(); 
unsigned short AD_read2(); 
unsigned short yttre_ring(unsigned short ad_omv_yttre); 
unsigned short innre_ring(unsigned short ad_omv_innre); 
unsigned short innre_diod(unsigned short result_innre);  /* tänder 0,0-9,9 dioderna*/ 
unsigned short yttre_diod(unsigned short result_yttre);  /* tänder 10-99 dioderna */ 
unsigned short sju_seg_disp(unsigned short sju_seg);                   /* 7-seg displayen*/ 
void print_clock_screen(char update); 
void clock_setup(); 
void init_ports(); 
unsigned short get_data();              //hämtar data och matar ut data 
void test_clock();                      //testfunktion 
 
void print_bits(unsigned int porta); 
void print_bits2(unsigned int porta); 
void print_bits_update(unsigned int porta); 
 
// system timer counter 
extern AT91PS_RxTdDescriptor RxtdList; 
extern AT91PS_TxTdDescriptor TxtdList; 
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  char MsgBuffer[256]; 
 
unsigned char edit_enable; 
 
unsigned short ad_omv_yttre, result_yttre; 
unsigned short ad_omv_innre, result_innre; 
unsigned int porta, sju_seg_porta, innre_porta, yttre_porta; 
int time=20, yttre_hundra_tal, yttre_tio_tal, yttre_en_tal, innre_tio_tal, innre_en_tal; 
unsigned short sju_seg, ad_omv_innre_res, ad_omv_yttre_res; 
double i, x = 1; 
char val_klocka; 
 
#define AT91C_ID_EMAC_B  16 
#define EMAC_IRQ 
 
 
#define dip_10_100  0x10000 
#define dip_FD_HD   0x20000 
#define dif_autoneg 0x40000  
 
//__no_init NetSettings ROMSettings; 
NetSettings MySettings; 
  
int main() 
{ 
  unsigned int m,k; 
  signed char menu_state, l; 
   
  AT91F_PMC_EnablePeriphClock( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOB); 
  AT91F_PMC_EnablePeriphClock( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA); 
  AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_EMAC ); 
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWER = 0xFFFFFFFF; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWSR = 0xFFFFFFFF; 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_OWER = 0xFFFFFFFF; 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_OWSR = 0xFFFFFFFF; 
 
  init_rs232();    
   
  printf("%c[2J",27);             //Clear screen 
  printf("\n\n\n\r S Y S T E M   S T A R T   AT91SAM7X256"); 
  printf("\n\n\r SibbClock ruleZ!!\n\n\r"); 
   
  init_ports();       //initsiera utgångerna till dioderna 
//  test_clock();     //test för dioderna 
     
  if(AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & valklocka) 
  { 
    val_klocka=val_klocka | 1; 
  }  
   
  if(val_klocka == 1) 
    val_klocka = '1'; 
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  else if(val_klocka == 0) 
    val_klocka = '2'; 
     
 
   
  print_statistics_screen(0); 
  edit_enable=m=0; 
  menu_state=state_stat; 
   
  while(1) 
  {  
    if(menu_state==state_stat) 
    { 
      get_data();               
      if(l=='R' || l=='r')        // för uppdateringen på skärm för felsökning 
      { 
        for(time=0;time<50;time++) 
          print_statistics_screen(1); 
      } 
    } 
   
    for(k=1000;k>0;k--) 
    { 
      if(k==250 || k==500 || k==750) 
      { 
        l=poll_serial_port(); 
        if(l) 
        { 
          m=0; 
          break; 
        } 
      } 
      delay(10); 
    } 
     
    if(l=='S' || l=='s') 
    { 
      clock_setup(); 
      menu_state=state_setup; 
    } 
    else if(l=='C' || l=='c') 
    { 
      if(l!='?') 
      print_clock_screen(0);  
      menu_state=state_setup; 
    } 
    else if(l=='V' || l=='v') 
    { 
      if(l!='?') 
      print_clock_screen(1);  
      menu_state=state_setup; 
    } 
    else if(l=='X' || l=='x') 
    { 
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      if(l!='?') 
      print_clock_screen(1); 
      test_clock(); 
      menu_state=state_setup; 
    } 
    else if(l=='?') 
    { 
      print_statistics_screen(0); 
      menu_state=state_stat; 
    } 
/*    else if((l=='T' || l=='t') && edit_enable) 
    { 
      menu_state=state_test; 
      print_test_screen(); 
    } 
*/    else if(l==20)              //ctrl-t 
    { 
      if(!edit_enable) 
      { 
        edit_enable=1; 
        //printf("%c[%i;%iH",27,21,10); 
        printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+20,y_offset+7);         
        printf("Edit enabled \n\r"); 
      } 
      else 
      { 
        edit_enable=0; 
        //printf("%c[%i;%iH",27,21,10); 
        printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+20,y_offset+7);         
        printf("Edit disabled\n\r"); 
         
      } 
    } 
    m++; 
    if(m>5000)    //timeout i halvsekunder 
    { 
      m=0; 
      menu_state=state_stat; 
      print_statistics_screen(0); 
      edit_enable=0; 
    } 
  }     
} 
 
void print_statistics_screen(char update) 
{ 
  int y_offset_stats=10,x_offset_stats=2; 
//  AT91PS_EMAC    pEMAC = AT91C_BASE_EMAC; 
 
  if(!update) 
  { 
    printf("%c[2J",27);                             //Clear screen 
 
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset,y_offset+11);    //pos cursor 
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    printf("%c[%im",27,7);                          //invert video 
    printf("Clock Status\n");                        //print 
    printf("%c[%im",27,0);                          //invert of 
 
         
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+13,y_offset_stats); 
    printf("A/D 1 data: \n"); 
   
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+14,y_offset_stats); 
    printf("ut yttre: \n"); 
     
    if(val_klocka == '1') 
    { 
      printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+15,y_offset_stats); 
      printf("ut sju_seg display: \n");        
    } 
     
    if(val_klocka == '2') 
    { 
      printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+13,y_offset_stats+35); 
      printf("A/D 2 data: \n"); 
   
      printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+14,y_offset_stats+35); 
      printf("ut innre: \n"); 
     
      printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+15,y_offset_stats+35); 
      printf("ut sju_seg display: \n"); 
    } 
     
     
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+17,y_offset+6);   
    printf("(R) Hämta data\n"); 
     
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+18,y_offset+6);   
    printf("(X) Lamp test\n"); 
     
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+19,y_offset+6);   
    printf("(S) Val klocka\n"); 
   
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+20,y_offset+6);   
    printf("(C) Visa A/D 1 data\n"); 
 
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+21,y_offset+6); 
    printf("(V) Visa A/D 2 data\n"); 
 
   
  printf("%c[?25l",27);                    //Cursor off 
  }   
 
 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+22,y_offset+6); 
  if(edit_enable) 
    printf("(T) Test menu\n"); 
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  get_data(val_klocka); 
 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+13,y_offset_stats+12); 
  printf(" %d  ", ad_omv_yttre_res); 
  get_data(); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+14,y_offset_stats+10); 
  printf(" %d ", yttre_en_tal); 
  get_data(); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+14,y_offset_stats+12); 
  printf(" %d ", yttre_tio_tal); 
  get_data(); 
  if(val_klocka == '1') 
  { 
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+15,y_offset_stats+19); 
    printf(" %d ", sju_seg); 
  } 
  else if(val_klocka == '2') //2 ringar 
  { 
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+13,y_offset_stats+46); 
    printf(" %d  ", ad_omv_innre_res); 
    get_data(); 
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+14,y_offset_stats+45); 
    printf(" %d ", innre_en_tal); 
    get_data(); 
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset_stats+15,y_offset_stats+54); 
    printf(" %d  ", sju_seg); //innre_tio_tal 
 
  } 
 
  get_data(); 
//  AT91F_Disable_Mdi(pEMAC); 
} 
void clock_setup() 
{ 
  printf("%c[2J",27);  //clear screen 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+4,y_offset+6); 
  printf("typ skalning \n"); 
   
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+14,y_offset+6); 
  printf("byt klocka?\n"); 
   
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+15,y_offset+6); 
  printf("Med 1 ring, tryck (1) \n\r"); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+16,y_offset+6); 
  printf("Med 2 ringar, tryck (2) \n\r"); 
  val_klocka = '0'; 
   
  while(val_klocka != '1' & val_klocka != '2') 
    val_klocka = poll_serial_port(); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+17,y_offset+6); 
  printf("tryck på (?) för att återvända"); 
} 
 



 30

 
void print_clock_screen(char update) 
{ 
  printf("%c[2J",27);  //clear screen 
 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset,31); 
  printf("%c[%im",27,7); 
  printf("Clock menyn\n"); 
  printf("%c[%im",27,0); 
   
  printf("%c[?25l",27); 
     
  if(!update) 
  { 
    AD_read1(); 
    yttre_ring(ad_omv_yttre); 
    yttre_diod(result_yttre); 
     
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+3,y_offset+6); 
    printf("Insignal AD-omvandlare yttre: %d \n", ad_omv_yttre_res); 
     
    if(val_klocka == '1') 
    { 
      printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+4,y_offset+6); 
      printf("utskrift 7-seg-disp: %d \n", sju_seg); 
    } 
     
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+5,y_offset+6); 
    printf("utskrift yttre ring: %d %d \n", yttre_tio_tal, yttre_en_tal); 
         
    print_bits_update(sju_seg_porta); 
    print_bits(yttre_porta); 
  } 
  else if(update) 
  { 
    AD_read2(); 
    innre_ring(ad_omv_innre); 
    innre_diod(result_innre);  
    sju_seg_disp(result_innre);     
     
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+3,y_offset+6); 
    printf("Insignal AD-omvandlare innre: %d \n", ad_omv_innre_res);         
 
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+4,y_offset+6); 
    printf("utskrift 7-seg-disp: %d \n", sju_seg); 
     
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+5,y_offset+6); 
    printf("utskrift yttre ring: %d \n", innre_tio_tal); 
     
    printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+6,y_offset+6); 
    printf("utskrift innre ring: %d \n", innre_en_tal); 
         
    print_bits(yttre_porta); 
    print_bits2(innre_porta); 
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    print_bits_update(sju_seg_porta);       
  } 
   
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+19,y_offset+6); 
  printf("(?) Tillbaka till status menyn\n"); 
   
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+20,y_offset+6);   
  printf("(S) Val av klocka\n"); 
   
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+21,y_offset+6); 
  printf("(C) Visa A/D 1 data\n"); 
   
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+22,y_offset+6); 
  printf("(V) Visa A/D 2 data\n"); 
} 
 
void init_rs232() 
{ 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = PIOA_PORT_RXD0 | PIOA_PORT_TXD0;  
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = PIOA_PORT_RXD0 | PIOA_PORT_TXD0;   
  AT91C_BASE_US0->US_MR = 0x08C0;   
  AT91C_BASE_US0->US_BRGR = 312; 
  AT91C_BASE_US0->US_TTGR = 1; 
  AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTTX | AT91C_US_RSTRX; 
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_US0);  
  AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_TXEN | AT91C_US_RXEN;  
} 
 
char poll_serial_port() 
{ 
  //while(!((AT91C_BASE_US0->US_CSR)&AT91C_US_RXRDY)){} 
  if((AT91C_BASE_US0->US_CSR)&AT91C_US_RXRDY) 
    return((AT91C_BASE_US0->US_RHR)&0xFF);   
  else 
    return 0; 
} 
 
void delay ( int wait) 
{ 
  //* Set in Volatile for Optimisation 
  unsigned int    i ; 
  //* loop delay 
  for ( i = 0 ;(i < wait );i++ ) ; 
} 
 
 
unsigned short AD_read1() 
{  
  int i,t = 1000; 
   
  ad_omv_yttre=0; 
   
        //  konfigurera in/ut-gångar på PIOA 
  AT91F_PIO_CfgOutput (AT91C_BASE_PIOB, ad1_cs | ad1_clk); 
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  AT91F_PIO_CfgInput (AT91C_BASE_PIOB, ad1_do);  
   
        //  start condition 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad1_cs; 
  delay(t); 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad1_cs; 
   
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad1_clk;      
  delay(t); 
   
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad1_clk; 
  delay(t); 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad1_clk; 
  delay(t); 
   
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad1_clk; 
  delay(t); 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad1_clk; 
  delay(t); 
   
   
        //  Ignore NullBit 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad1_clk; 
  delay(t);   
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad1_clk; 
  delay(t); 
        //  hämta värde  
  for(i=0;i<12;i++) 
  { 
        //  skifta in data till vänster 
    ad_omv_yttre=ad_omv_yttre<<1;  
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad1_clk; 
    delay(t); 
    if(AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDSR & ad1_do) 
    { 
        //  port och ad1_do = 1 
      ad_omv_yttre=ad_omv_yttre | 1;   
    }   
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad1_clk; 
    delay(t); 
  } 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad1_clk;   
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad1_cs; 
  delay(t); 
  return ad_omv_yttre; 
} 
 
 
unsigned short AD_read2() 
{ 
  int i, t = 1000; 
   
  ad_omv_innre=0; 
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         //  konfigurera in/ut-gångar på PIOA 
  AT91F_PIO_CfgOutput (AT91C_BASE_PIOB, ad2_cs | ad2_clk); 
  AT91F_PIO_CfgInput (AT91C_BASE_PIOB, ad2_do);  
   
        //  start condition 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad2_cs; 
  delay(t); 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad2_cs; 
   
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad2_clk; 
  delay(t); 
   
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad2_clk; 
  delay(t); 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad2_clk; 
  delay(t); 
   
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad1_clk; 
  delay(t); 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad1_clk; 
  delay(t); 
       
        //  Ignore NullBit 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad2_clk;   
  delay(t); 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad2_clk; 
  delay(t); 
        //  hämta värde  
  for(i = 0;i<12;i++) 
  { 
    ad_omv_innre=ad_omv_innre<<1;  //skifta in data till vänster 
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad2_clk; 
    delay(t); 
    if(AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDSR & ad2_do) //port och ad2_do = 1 
      ad_omv_innre=ad_omv_innre|1; 
   
      AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad2_clk; 
      delay(t); 
  } 
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=ad2_clk;   
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=ad2_cs; 
  delay(t); 
  return ad_omv_innre; 
} 
 
 
unsigned short yttre_ring(unsigned short ad_omv_yttre) //skalning till yttre ringen 
{ 
  int skalning = 41;        // skalning= antal bitar 4096 / antal steg för visar att röra sig från min till max 
värdet. 
  double skalning2 = 8.19; 
 
  // convertering från den gamla ad_omv. till den nya ad_omv. 
  if(ad_omv_yttre < 2048) 
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    ad_omv_yttre = 4096 - ad_omv_yttre;  
  else if (ad_omv_yttre >= 2048) 
    ad_omv_yttre = ad_omv_yttre - 2048; 
   
  ad_omv_yttre_res = ad_omv_yttre; 
   
  if(val_klocka == '2') 
    result_yttre = ad_omv_yttre / skalning; 
  if(val_klocka == '1') 
    result_yttre = ad_omv_yttre / skalning2; 
   
  return result_yttre; 
  
} 
 
unsigned short innre_ring(unsigned short ad_omv_innre) //skalning till innre ringen 
{ 
  double skalning = 58.51; 
  result_innre = ad_omv_innre / skalning; 
 
  if(ad_omv_yttre < 2048) 
    ad_omv_yttre = 4096 - ad_omv_yttre; 
  else if (ad_omv_yttre >= 2048) 
    ad_omv_yttre = ad_omv_yttre - 2048; 
 
  ad_omv_innre_res = ad_omv_innre; 
   
  return result_innre; 
} 
 
 
unsigned short yttre_diod(unsigned short result_yttre) 
{ 
  int temp_hundra = 0, temp_tio = 0, temp = 0; 
  AT91F_PIO_CfgOutput (AT91C_BASE_PIOA, porta); 
  porta=0; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta; 
  yttre_porta = 0; 
   
  if(val_klocka == '2') 
  { 
    yttre_tio_tal = result_yttre / 10; 
   
    yttre_en_tal = yttre_tio_tal*10;  //ta ut 1 talen 
    yttre_en_tal = result_yttre - yttre_en_tal; 
  } 
  else if(val_klocka == '1')                     //1 ring 
  { 
    if(result_yttre >= 100) 
      sju_seg = result_yttre / 100;               // resultat för sju_seg 
    else if(result_yttre < 100) 
      sju_seg = 0; 
     
    temp_hundra = sju_seg * 100;                //få ut rena hundra tals 
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    temp_tio = result_yttre - temp_hundra; 
    yttre_tio_tal = temp_tio/10; 
   
    temp = yttre_tio_tal*10; 
    yttre_en_tal = temp_tio - temp; 
   
   } 
   
  if(yttre_tio_tal >= 0 && yttre_tio_tal <= 9) 
  { 
    if(yttre_en_tal <= 0)   //behandling av ental 
        porta |= n_pin0;   
    else if (yttre_en_tal == 1) 
        porta |= n_pin1;    
    else if (yttre_en_tal == 2) 
        porta |= n_pin2;   
    else if (yttre_en_tal == 3) 
 porta |= n_pin3;   
    else if (yttre_en_tal == 4) 
 porta |= n_pin4;   
    else if (yttre_en_tal == 5) 
 porta |= n_pin5;   
    else if (yttre_en_tal == 6) 
 porta |= n_pin6;   
    else if (yttre_en_tal == 7) 
 porta |= n_pin7;   
    else if (yttre_en_tal == 8) 
 porta |= n_pin8;   
    else if (yttre_en_tal == 9) 
 porta |= n_pin9;   
    
    if(yttre_tio_tal <= 0) 
 porta |= p_pin0;   
    else if(yttre_tio_tal == 1) 
 porta |= p_pin1;   
    else if(yttre_tio_tal == 2) 
 porta |= p_pin2;   
    else if(yttre_tio_tal == 3) 
 porta |= p_pin3;   
    else if(yttre_tio_tal == 4) 
 porta |= p_pin4;   
    else if(yttre_tio_tal == 5) 
 porta |= p_pin5;   
    else if(yttre_tio_tal == 6) 
 porta |= p_pin6;   
    else if(yttre_tio_tal == 7) 
 porta |= p_pin7;   
    else if(yttre_tio_tal == 8) 
 porta |= p_pin8;   
    else if(yttre_tio_tal == 9) 
 porta |= p_pin9;    
  
  }   
  else if(yttre_tio_tal > 9) 
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  { 
    porta |= n_pin9;    
    porta |= p_pin9;    
  } 
 
  yttre_porta = porta; 
   
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta;      // mata ut bitarna parallellt 
   
  return yttre_porta; 
} 
 
unsigned short innre_diod(unsigned short result_innre) 
{ 
  int temp; 
  AT91F_PIO_CfgOutput (AT91C_BASE_PIOA, porta);  
  porta=0; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta; 
  
  if(result_innre >= 10) 
  temp = result_innre -10;          //ta bort den negativa skalan som ej används (-20mA 
- (-14mA)) 
  else if(result_innre < 10) 
      temp = 0; 
  innre_tio_tal = temp / 10; 
  sju_seg = innre_tio_tal; 
   
  innre_en_tal = innre_tio_tal*10;          //ta ut 1 talen 
  innre_en_tal = temp - innre_en_tal; 
   
  porta |= innre_ring_disp;                       //tänder innre ringen  
  
 
  if(innre_en_tal <= 9 && innre_tio_tal >= 0 && innre_tio_tal <= 9)  //sortera ut 1 
talen till pinnar 
  { 
    if(innre_en_tal <= 0) 
    { 
 porta |= n_pin0; 
        innre_en_tal = 0; 
    } 
    else if(innre_en_tal == 1) 
 porta |= n_pin1;   
    else if (innre_en_tal == 2) 
 porta |= n_pin2;   
    else if (innre_en_tal == 3) 
 porta |= n_pin3;   
    else if (innre_en_tal == 4) 
 porta |= n_pin4;   
    else if (innre_en_tal == 5) 
 porta |= n_pin5;   
    else if (innre_en_tal == 6) 
 porta |= n_pin6;   
    else if (innre_en_tal == 7) 
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 porta |= n_pin7;   
    else if (innre_en_tal == 8) 
 porta |= n_pin8;   
    else if (innre_en_tal == 9) 
 porta |= n_pin9;    
  
  }   
  else if(innre_tio_tal < 0) 
  { 
    porta |= n_pin0; 
    innre_tio_tal = 0; 
  } 
  else if(innre_tio_tal > 9) 
  { 
    porta |= n_pin9;  
    innre_tio_tal = 9; 
  }  
  
    
  innre_porta = porta; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta;         // mata ut bitarna parallellt 
  return 0; 
} 
 
unsigned short sju_seg_disp(unsigned short sju_seg) 
{ 
  AT91F_PIO_CfgOutput (AT91C_BASE_PIOA, porta); 
  porta = 0; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta; 
  
  porta |= sju_seg_pin;                   //sju_seg_pin = 1; 
 
  if (sju_seg <= 0)       //tända 7-segments displayen 
  { 
    sju_seg = 0; 
    porta = porta | n_pin0 | n_pin1 | n_pin2 | n_pin3 | n_pin4 | n_pin5; 
  } 
  else if (sju_seg == 1) 
  { 
    porta = porta | n_pin1 | n_pin2; 
  } 
  else if (sju_seg == 2) 
  { 
    porta = porta | n_pin0 | n_pin1 | n_pin3 | n_pin4 | n_pin6; 
  } 
  else if (sju_seg == 3) 
  { 
    porta = porta | n_pin0 | n_pin1 | n_pin2 | n_pin3 | n_pin6; 
  } 
  else if (sju_seg == 4) 
  { 
    porta = porta | n_pin1 | n_pin2 | n_pin5 | n_pin6; 
  } 
  else if (sju_seg == 5) 
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  { 
    porta = porta | n_pin0 | n_pin2 | n_pin3 | n_pin5 | n_pin6; 
  } 
  else if (sju_seg >= 6) 
  { 
    sju_seg = 6; 
    porta = porta | n_pin0 | n_pin2 | n_pin3 | n_pin4 | n_pin5 | n_pin6; 
  } 
 
  sju_seg_porta = porta; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta;      // mata ut bitarna parallellt 
   
  return 0; 
} 
 
void print_bits(unsigned int porta) 
{ 
  int i; 
   
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+12,y_offset+6); 
  printf("Satta pinnar till yttre ringen"); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+13,y_offset+6);         
  printf("xxxxxxxxSi98765432109876543210\n"); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+14,y_offset+6); 
  for(i=31; i>=0; --i) 
    printf("%d",(porta&(1<<i))>0); 
    printf("\n\n"); 
} 
 
void print_bits2(unsigned int porta) 
{ 
  int i; 
   
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+16,y_offset+6); 
  printf("Satta pinnar till innre ringen"); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+17,y_offset+6);         
  printf("xxxxxxxxSi98765432109876543210\n"); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+18,y_offset+6); 
  for(i=31; i>=0; --i) 
    printf("%d",(porta&(1<<i))>0); 
    printf("\n\n"); 
} 
 
void print_bits_update(unsigned int porta) 
{ 
  int i; 
         
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+8,y_offset+6); 
  printf("Satta pinnar till sjusegment displayen"); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+9,y_offset+6);         
  printf("xxxxxxxxSi98765432109876543210\n"); 
  printf("%c[%i;%iH",27,x_offset+10,y_offset+6); 
  for(i=31; i>=0; --i) 
    printf("%d",(porta&(1<<i))>0); 
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    printf("\n\n"); 
} 
unsigned short get_data() 
{ 
   
  AD_read1(); 
  yttre_ring(ad_omv_yttre); 
  yttre_diod(result_yttre); 
  if(val_klocka == '2') 
  { 
  AD_read2(); 
  innre_ring(ad_omv_innre); 
  innre_diod(result_innre); 
  delay(30000); 
  sju_seg_disp(sju_seg); 
  } 
  else if(val_klocka == '1') 
  { 
  delay(30000); 
  sju_seg_disp(sju_seg);  
  } 
  return 0; 
} 
 
void test_clock() 
{ 
  int test=0, testb=0, testc=0; 
  porta=0; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta; 
  delay(5000000); 
   
  if(val_klocka == '1') 
  { 
    for(test=0; test < 820; test++) 
    { 
      yttre_ring(test); 
      yttre_diod(result_yttre); 
      delay(100000); 
    } 
  } 
  porta=0x00; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta; 
  delay(5000000); 
   
  if(val_klocka == '2') 
  { 
    for(test=0; test < 4096; test++) 
    { 
      yttre_ring(test); 
      yttre_diod(result_yttre); 
      delay(10000); 
    } 
    porta=0x00; 
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta; 
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    delay(5000000); 
     
    for(testb=0; testb < 580; testb++) 
    { 
      innre_ring(testb); 
      innre_diod(result_innre); 
      delay(100000); 
    } 
  porta=0x00; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta; 
  delay(5000000); 
  } 
   
  for(testc=0; testc < 7; testc++) 
  { 
    sju_seg_disp(testc); 
    delay(5000000); 
  } 
  porta=0x00; 
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR=porta; 
  delay(5000000); 
    
} 
 
void init_ports() 
{ 
                        // initsiera utgångarna 
  AT91F_PIO_CfgOutput (AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA2| AT91C_PIO_PA3 | 
AT91C_PIO_PA4 |  
                       AT91C_PIO_PA5 | AT91C_PIO_PA6 | AT91C_PIO_PA7 | AT91C_PIO_PA8 | 
                       AT91C_PIO_PA9 | AT91C_PIO_PA10 | AT91C_PIO_PA11 | AT91C_PIO_PA12 | 
                       AT91C_PIO_PA13 | AT91C_PIO_PA14 | AT91C_PIO_PA15 | AT91C_PIO_PA16 | 
                       AT91C_PIO_PA17 | AT91C_PIO_PA18 | AT91C_PIO_PA19 | AT91C_PIO_PA20 | 
                       AT91C_PIO_PA21 | AT91C_PIO_PA22 | AT91C_PIO_PA23); 
   
                        //initsiera ingång 
    AT91F_PIO_CfgInput (AT91C_BASE_PIOA, valklocka);  
 
} 
 
void noop(){} 
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