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Förord 

Det här projektet är ett examensarbete utfört för avdelningen Medicinsk 

Teknik Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhuset. Det är ett 

projekt som MTFoU länge haft som utvecklingsprojekt för medicintekniska 

studenter på Umeå Universitet. 

Jag vill tacka framförallt hela MTFoU avdelningen för möjligheten att göra mitt 

examensarbete hos er. Jag vill även tacka stort mina handledare Urban 

Edström och Fredrik Öhberg för all hjälp som jag har fått.  
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Sammanfattning 

I denna rapport beskrivs hur ett befintligt brainball system har modifierats för 

att användas på ett så optimalt sätt som möjligt. Brainball är ett spel som går 

ut på att mäta elektriska hjärnsignaler från två spelare med hjälp av EEG via 

elektroder som är utplacerade på spelarnas pannor för att kunna avläsa den 

ständiga elektriska aktiviteten som pågår i hjärnans nervceller. Dessa signaler 

mäts sedan av en mikroprocessor som jämför hjärnaktiviteten hos båda 

spelarna och baserat på vem av spelarna som har högst hjärnaktivitet, rullar 

en stålkula på ett bord mot den spelaren. När stålkulan når hela vägen fram 

till spelaren med högst hjärnaktivitet får den andra spelaren ett poäng som 

indikerar att han/hon är mer avslappnad. 

Genomförandet av detta projekt innehöll dessa följande steg: 

• Felsökning av vad som var fel med det befintliga systemet. 

• Justera/förbättra de elektroniska felen. 

• Utveckla ett förbättringskretskort till systemet. 

• Förbättra det mekaniska systemet. 

• Justera mjukvaran för drivsystemet.  

Detta projekt utfördes i syfte med att använda systemet i mässor och 

demonstrationer för att locka studenter till medicinsk teknik. Det viktigaste 

resultatet som man har kommit fram till är ett fullt fungerande analogt system 

med förbättringsbar mjukvara. Med det analoga systemet kan man även 

besvara frågeställningen på hur ögonlocket påverkar avslappningen hos 

människor. 
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Abstract 

This report describes how an existing brainball system has been modified to 

be used in the most optimal way possible. Brainball is a game of measuring 

two-player electrical brain signals using EEG through electrodes placed on 

the players' foreheads to read the constant electrical activity going on in the 

brain's nerve cells. These signals are then measured by a microprocessor that 

compares the brain activity of both players and based on which of the 

players that have the highest brain activity, a steel ball rolls on a table 

towards that player. When the steel ball reaches all the way to the player with 

the highest brain activity, the other player gets a point indicating that he/she 

is more relaxed. 

The implementation of this project included these following steps: 

• Troubleshooting what was wrong with the existing system. 

• Adjust/improve the electronic errors. 

• Develop an enhancement circuit board to the system. 

• Improve the mechanical system. 

• Adjust the software for the drive system. 

This project is done for the purpose of using the system in exhibitions and 

demonstrations to attract students to medical technology. The most 

important result that has been achieved is a fully functional analogue system 

with improvable software. With the functional analogue system you can also 

answer the question of how the eyelids affect the relaxation of people. 
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1. Inledning 

Brainball skapades år 1999 och har ställts ut över hela världen i olika 

sammanhang som konst, designutställningar och medicinska mässor. Det är 

ett spel som är väldigt skilt ifrån de allra flesta spelen som finns idag, därför att 

i de flesta spelen uppnås framgång genom någon typ av aktivitet, speltaktik, 

beslutfattande och samordning. I brainball spelar inga av dessa faktorer 

någon roll för spelaren eftersom med det här spelet är målet att göra absolut 

ingenting och bara vara så avslappnad som möjligt. 

Till skillnad från andra spel använder brainball något som är osynligt vilket är 

den elektriska aktiviteten i hjärnan (1). Spelet går ut på att mäta elektriska 

hjärnsignaler från två spelare med hjälp av ett EEG system via elektroder som 

är utplacerade på spelarnas pannor för att kunna avläsa den ständiga 

elektriska aktiviteten som pågår i hjärnans nervceller.  

EEG är en förkortning av elektroencefalografi och genereras i stor sträckning 

av synaptiska strömkällor. Neuroner kommunicerar med varandra genom 

kemiska och elektriska synapser så kallade nervsignaler. Dessa nervsignaler 

består av elektriska impulser som överförs genom nervcellerna med hjälp av 

aktionspotentialer. Aktionspotential är kommunikationen mellan nervcellerna 

och ger information om den snabba förändringen av spänning över nervcells 

cellmembran. 

För att kunna detektera sådan aktivitet används en instrumentförstärkare som 

förstärker potentialskillnaden mellan två elektroder som kan mäta följande 

fyra frekvensband från hjärnan: 

 

1. Delta aktivitet: visar djup- eller medeldjupsömn => 4Hz 

2. Theta aktivitet: visar trött eller deprimerad person => 4Hz – 7Hz 

3. Alpha aktivitet: visar avslappning i hjärnan => 8Hz – 13Hz 

4. Beta aktivitet: visar vaksam aktivitet i hjärnan => 14Hz – 30Hz 

Dessa fyra frekvensbanden är aktionspotentialer från miljontals nervceller 

summerade ihop genom en synkroniserad process till hjärnvågor och av de 
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fyra hjärnvågorna är de två sistnämnda intressanta för detta projekt då spelet 

i princip handlar om att vara mer avslappnad än sin motståndare. 

1.1. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett befintligt brainballsystem så att 

det kan användas i samband med mässor, demonstrationer och 

undervisningar för att kunna locka fler studenter till medicintekniska 

programmet i Norrlands universitetssjukhus.  

Brainballbordet är utrustat med en portabel styrelektronik, mekaniken som 

behövs för att kunna flytta stålkulan fram och tillbaka, och en poängtavla. 

Det som inte är fullt fungerande är signalbehandlingen hos den befintliga 

prototypen och målsättningen med uppdraget är att anpassa systemet så att 

det kan styras på ett optimalt sätt av hjärnaktiviteten hos spelarna. Det ska 

mätas simulerade och verkliga hjärnsignaler för att förbättra den befintliga 

prototypen och även besvara frågeställning: Vad händer med 

hjärnaktiviteten när ögonen är öppna jämfört med när de är stängda? 

Lösningen för detta examensarbete kommer att innehåll följande fyra block: 

1. Felsökning 

2. Analog elektronik 

3. Mekanik 

4. AVR-programmering 

2. Metod 

Denna del innehåller hur problemet med signalbehandlingen löstes. I figur 1 

nedan beskrivs ett förenklat blockschema på den befintliga styrelektroniken: 
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Fig1. Blockschema på det befintliga systemet 

2.1. Felsökning 

Första felet som upptäcktes efter att ha gått igenom kretsschemat (2) i 

förstärkarkortet var kopplingen efter instrumentförstärkaren som var ett 

lågpassfilter på 45Hz vilket i senare skede skulle medföra DC-störningar. Detta 

löstes enkelt med ett passivt högpassfilter på ca 0,5Hz mellan 

instrumentförstärkaren och lågpassfiltret för att slippa DC störningar. 

Sedan gjordes signalundersökning genom att skicka kända simulerade 

signaler in till brainball-systemet för att se hur de signalerna beter sig steg för 

steg över varje delsystem. Det skickades in en sinussignal, på 10Hz i frekvens, 

från en signalgenerator och 50mV i amplitud (figur 2). Eftersom EEG har en 

amplitud på upp till 100 mikrovolt användes en spänningsdelare med en 

faktor på 1000 gånger för att sänka signalen till mikrovoltsområdet, se figur 3. 

 
 Fig2. Signalen från generatorn 
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 Fig3. Resistornät för spänningsdelning 

Det skickades in samma signal till båda kanalerna och redan efter 

instrumentförstärkarna var signalerna olika förstärkta och efter lågpassfiltret 

var det mycket självsvängningar på grund av offset/Gain steget som kom 

efter filtret vilket bestod av potentiometrar som förstärkte och höjde upp 

signalerna i samma steg. Detta medförde att signalernas amplitud inte 

stämde överens med varandra. 

Sedan när de två EEG signalerna överförs vidare till filterkortet så delas de in 

till fyra signaler som går igenom fyra olika bandpassfilter enligt figur 4: 

 

Fig4. Blockschema över filterkortet 

Bandpassfiltrena fungerade väldigt bra med de simulerade signalerna men 

eftersom det inte fanns någon DC komponent efter filtren så låg signalerna in 

till mikroprocessorn runt noll. Se figur 5: 
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Fig5. Signalen in till mikroprocessorn snurrar runt noll 

2.2. Analog elektronik 

Amplitudvariationen i signalerna efter instrumentförstärkarna berodde på 

potentiometrarna som varierade och därför byttes dessa potentiometrar mot 

fasta resistorer med 1 kOhm vilket gav 50 gångers förstärkning till båda 

signalerna (figur 6 och 7). 

 
 Fig6. Innan potentiometrarna byttes ut 
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Fig7. Utbytt mot fasta resistorer på 1 kOhm som de 

blåa pilarna i bilden visar 

Nästa problem att lösa var offset-steget som också hade en förstärkning 

inbygg i samma steg. Första tanken att förbättra denna krets var att byta ut 

potentiometrarna mot fasta motstånd men sedan insåg man att 

förstärkningen och offset påverkar varandra och för att kunna justera båda 

kanalernas insignaler till att matcha varandra på utgången har det valts 

150kOhm fast resistor i R3 i figur 8 som tar emot största delen av 

matningsspänningen och en flervarvig 100kOhm potentiometer i R2 i figur 8 

för att ha stor räckvidd att justera signalerna efter varandra. Se figur 8 och 

figur 9. 

 
 Fig8. Offset- och förstärkningssteget 
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 Fig9. Matchade signaler efter offset steget 

Figur 9 visar hur sinussignalerna från en signalgenerator genom båda 

spelarnas kanaler är matchade i offset och amplitud efter offsetkopplingen 

som bestämmer förstärkningen och upphöjningen av signalerna. 

2.2.1. Referensspänningskort 

För att EEG signalerna in till mikroprocessorn inte ska bottna så infördes ett 

referensspänningskort till systemet (figur 10). Det här kretskortet innehåller en 

referensspänningkomponent, en summator och en inverterare. 

 
 Fig10. Referensspänningskortet 
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2.2.1.1. LM385 

LM385 är en referensspänningskomponent som ger ut en väldigt stabil 

spänning på 2,5V vilket är väldigt bra att jobba med då amplituden på 

signalerna in till processorn har lite spelrum och slår inte upp i taket. LM385 är 

en typ av spänningsregulatordiod som har väldigt låg dynamisk impedans 

och har temperaturtolerans mellan 0 °C upp till 70 °C (figur 11). 

  
 Fig11. Referensspänningskomponentens kretsschema 

100nF kondensatorns funktion är att avkoppla matningsspänningen för att 

minska störningar från likströmmen. 

2.2.1.2. Summator och inverterare 

För att kunna höja upp EEG signalerna summerades de ihop med 

referensspänningskomponenten med hjälp av en summator. 

Summatorkretsen i figuren nedan är en negativt återkopplad 

operationsförstärkare som ger negativa signaler på utgången (figur 12). 
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Fig12. Kretsschemat för LM385 och summator 

Eftersom man vill skicka in positiva signaler till mikroprocessorn så har det 

använts en inverterare för att invertera tillbaka de negativa signalerna från 

summatorn till positiva signaler med hjälp av grundkopplingen i figur 13. 

  
 Fig13. Inverterare 

100nF kondensatorerna är avkopplingskondensatorer för att undvika likströms-

störningar. 1nF kondensatorerna är för att undvika högfrekvensstörningar som 

kom igenom kortet innan de parallellkopplades med 500kOhm och 4kOhm 

motstånden. Detta gav ca 318Hz i gränsfrekvens för 500kOhm och 1nF 

kopplingen och ca 39,8kHz i gränsfrekvens för 4kOhm och 1nF kopplingen. 
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2.2.2. Filterkortet 

Bandpassfiltren på filterkortet var aktiva filter av 8:e ordningen. Andra 

ordningens filter skapades först enligt figur 14 och sedan kaskadkopplades 

fyra sådana med varandra för att uppnå ett 8:e ordningens bandpassfilter 

(2). Detta fungerade väldigt bra när det skickades in rena sinussignaler från 

signalgeneratorn men senare när det istället skickades in verkliga EEG 

signaler, då var det bara efter första filtret som man såg EEG signalerna och ju 

högre man gick i filterordningarna, desto mer självsvängande blev filtren. För 

att enklare kringgå detta problem användes istället bara första 2: a 

ordningens bandpassfiltret genom att koppla utgången från det filtret in till 

referensspänningskortet. 

 
 Fig14. Andra ordningens bandpassfilter 

Efter att ha insett att båda förstärkarkortet och filterkortet saknade 

avkopplingskondensatorer hos alla komponenter som matades med 

matningsspänning så har det korrigerats med att sätta 

avkopplingskondensatorer på de komponenterna. 

2.2.3. Elektrodkablar 

För att slippa ännu fler störningar byttes de vanliga kablarna som medförde 

störningar ut mot helskärmade kablar som är jordade. Se figur 15, 16 och 17 

nedan: 
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 Fig15. Dessa blåa, gula och svarta kablar har bytts ut mot 

kontakter som går till helskärmade kablarna i figuren nedan 

   
 Fig16. Helskärmade kablar 

  
 Fig17. Skärmade elektrodkablar som kopplas upp till 

testpersonerna 
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2.3. Mekanik 

Det ingick en hel del mekanik i det här arbetet. Önskemålet för systemet var 

att ha någon typ av elektroniklåda där alla kretskort satt fast på ett smidigt 

sätt och även minimera kablar och kabeldragningar.  

Istället för att köpa in en färdig elektroniklåda konstruerade jag själv, med 

hjälp av Markus Lindkvist från MT FoU, en enkel låda som man ser i figur 18, 19 

och 20 ovan. 

 

Fig18. Före 
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Fig19. Efter 

Fig20. Efter 

 

2.3.1. Banan för magnethållaren 

Stegmotorn hackade en hel del och det har varit ett stort problem som var 

svårt att hitta i början. Men sedan upptäckte jag att plasthållaren som 

passade i aluminiumprofilen hade väldigt dålig friktion mot banan och det 

var för tungt och svårt för motorn att driva fram och tillbaka. Det förbättrade 

jag genom att borra fast ett slags tyg som gjorde att 

magnethållaren/plasthållaren gled smidigare fram och tillbaka (figur 21). 
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 Fig21. Magnethållaren med fast borrat tyg 

En ytterligare förbättring var också att jag bytte ut Kugghjulet utan kuggar 

mot Kugghjul med kuggar som passade ihop med Kuggremmen. Se figur 22: 

  
Fig22. Kugghjulet med kuggar sitter fast i stegmotorn och kuggremmen som 

driver magnethållaren 

2.4. AVR-programmering 

Efter referensspänningskortet så överförs signalerna in till mikroprocessorn 

Atmega32. Där kommer processorn att sampla positiva signaler från 0 till 5V 

och omvandlar från analogt till digitala värden och den signalberäkningen 

går till på följande sätt: 

Först initierar man 10 bitars AD-omvandlaren sedan samplar man 2000gånger, 

värden från båda spelarnas alfa och beta-vågor och sparar dessa värden i 

fyra olika kanaler. Sedan delar man kanal 2 med kanal 1 vilket ger beta/alfa-
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kvot som ger ett mått på avslappningskvoten och det sparas i variablerna 

kvot 1 och kvot 2 för spelare1 respektive spelare 2. 

Sedan inför man en variabel som heter skillnad som antar skillnaden mellan 

kvot1 och kvot2. Och därefter jämför man variabeln skillnad med 0, så att om 

det är större än 0 då ska stegmotorn åka höger annars om det är mindre än 0 

så ska motorn åka vänster. 

Stegmotorn drivs av en kompakt modul som heter Little Step-U och denna 

modul har inbyggda krafttransistorer och styrelektronik för stegmotorer upp till 

35 volt och 3 ampere vilket gör det enkelt att kunna styra motorn eftersom 

mikroprocessorn själv inte har tillräcklig kraft för att styra motorn. Modulen tar 

in två TTL-signaler från mikroprocessorn som bestämmer riktningen av motorn. 

Dessa signaler som processorn skickar är en fyrkantsvåg mellan 0V och 5V. 

Om den skickar 0V då åker motorn åt ena hållet och om annars 5V då åker 

motorn åt det andra hållet. 

 

3. Resultat 

Figur 23 beskriver en översikt av det slutgiltiga blockschemat över hela 

brainballsystemet. Displayen togs bort för att minimera kabeldragningar. 

 
Fig23. Blockschemat för hela brainballsystemet 

Referensspänningskortet fungerar som det var tänkt. I figur 24 och 25 visar hur 

sinussignalerna höjs upp till ca 2,5V efter referensspänningskortet: 
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Fig24. Sinussignalerna innan referensspänningskortet 

           
Fig25. Sinussignalerna efter referensspänningskortet upphöjda till ca 2,5V 

3.1. Verkliga EEG signaler 

Med hjälp av PC oscilloskopet i MT FoU kunde jag mäta mina egna EEG 

signaler. Följande figurer visar två olika grader av vaksamhet som undersöktes 

genom mätningar med öppna respektive slutna ögon. (figur 26, 27, 28 och 

29). 
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Fig26. Betavågor in i mikroprocessorn med ca 64mV peak to peak vid öppna 

ögon 

                      
Fig27. Betavågor in i mikroprocessorn med ca 48mV peak to peak vid slutna 

ögon 
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Fig28. Alfavågor in i mikroprocessorn med ca 80mV peak to peak vid öppna 

ögon 

 

 

          
Fig29. Alfavågor in i mikroprocessorn med ca 94mV peak to peak vid slutna 

ögon 
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4. Kravspecifikation 

Generella krav som har uppfyllts för hela systemet ser man i tabell 1 här 

nedan. 

Tabell1. Kravspecifikation 

Krav nr 1 

Uppfyllt 

Grundkrav LCD displayen ska monteras bort för att minska 

störningar från kablar 

Krav nr 2 

Uppfyllt 

Grundkrav Täck över alla kablar som hänger med någon 

typ elektroniklåda 

Krav nr 3 

Uppfyllt 

Grundkrav EEG datainsamlingen ska ske med det 

inbyggda systemet som är fast monterat på 

bordet 

Krav nr 4 

Uppfyllt 

Grundkrav Alla kretskort ska vara fastmonterade på någon 

typ av elektroniklåda under bordet 

Krav nr 5 

Uppfyllt 

Grundkrav Samla in EEG signaler vid olika grader av 

vaksam för att se skillnaden mellan när man har 

ögonen öppna eller blundade 

Krav nr 6 

Uppfyllt 

Grundkrav Motorn ska drivas i långsam stigande hastighet 

Krav nr 7 

Uppfyllt 

Grundkrav Mikroprocessorn ska beräkna 

avslappningskvoten mellan beta/alfa-

hjärnvågor från båda spelarna 

Krav nr 8 

Ej uppfyllt 

Valfritt Montera tillbaka LCD displayen för att kunna 

visa signalkurvor på hur spelarnas mentala 

avslappning ser ut 

 

5. Slutsats och diskussion 

Genomförandet av det här examensarbetet har varit väldigt lärorikt och 

intressant. Projektet har riktat sig mot det medicintekniska området där 

människan och maskinen interagerar. Det har varit väldigt roligt och 

motiverande arbete eftersom det har bestått av analog elektronik, lite 

mjukvaruprogrammering och en hel del mekanik. När det gäller analoga 

delen så har det varit lite svårt att dyka in i någon annans konstruktion i början 

eftersom detta projekt är en utveckling av ett befintligt system men med hjälp 

av mina handledare så har fungerat bra. Analoga delen är fullt fungerande 

nu men däremot mjukvaran kan förbättras. 
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Några förbättringsförslag på projektet är att t.ex konstruera om offsetsteget i 

förstärkarkortet eftersom det ställer till så många problem, att ersätta 

filterkortet och att använda RMS (Root Mean Square) för signalbehandlingen i 

processorn. En till viktig förbättring är att statistiskt säkerställa slutsatsen på 

frågeställningen genom att göra fler mätningar med fler testpersoner än bara 

en. 

 

5.1. Frågeställningen 

Enligt beta- och alfa-mätningarna kan man dra slutsatsen att det hjälper 

mycket med avslappningen om man blundar ögonen. I betamätningarna 

kan man se att betavågornas amplitud sjunker när man blundar ögonen 

vilket tyder på att man är mindre aktiv i hjärnan med slutna ögon än med 

öppna ögon. Och i alfavågorna, som är avslappningshjärnvågor, stiger 

amplituden när man blundar vilket tyder på att man är mer avslappnad med 

slutna ögon än med öppna ögon. 
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Bilaga 1 - Referensspänningskort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MT FoU   

Brainball  2018-01-23 

Khalid Sheik 

 

28 
 

Bilaga 2 - Källkod 

#include <avr/io.h> 

#define F_CPU 8000000UL //Klockfrekvensen är 8 MHz 

#include <avr/delay.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <avr/signal.h> 

 

//Definieringar för skiftregistret, vilka pinnar som är vad 

#define clk 0x01 

#define latch 0x02 

#define rst 0x04 

#define data 0x08 

 

//Definieringar för vilken port som ska användas till raderna till display 1 & 2 

#define PORT_RAD PORTD 

#define DDR_RAD DDRD 

#define PIN_RAD PIND 

#define PORT_RAD2 PORTC 

#define DDR_RAD2 DDRC 

#define PIN_RAD2 PINC 

 

//Definieringar för vilken port som ska användas till skiftregistret 

#define PORT_SR PORTB 

#define DDR_SR DDRB 

#define PIN_SR PINB 

 

//Makron för att sätta pinnar höga eller låga 

#define clk_hi() PORT_SR |= clk 

#define clk_lo() PORT_SR &= (~clk) 

#define rst_hi() PORT_SR |= rst 

#define rst_lo() PORT_SR &= (~rst) 

#define latch_hi() PORT_SR |= latch 

#define latch_lo() PORT_SR &= (~latch) 

#define data_hi() PORT_SR |= data 

#define data_lo() PORT_SR &= (~data) 

 

//Makron för att reseta skiftregistret, och för att klocka in en bit 

#define reset_shreg() rst_lo();rst_hi() 

#define clock() clk_hi();clk_lo();latch_hi();latch_lo() 

 

//Hur många kolumner finns i displayen 

#define columns 40 

 

//Hur många gånger ska varje skärm ritas upp innan den skrollas ett steg 

#define scrolltime 20 

#define rate 500; // Uppdateringsfrekvens för displayen. Prescaler är 8, vilket gör att timern räknar 

 // med 1 MHz. Delat med 500 blir 2 kHz, vilket är hastigheten som skiftregistren klockas med 

  

//Funktionsdeklarationer 

void init_interrupt(void); 

void scroll(void); 

void textstr(char *str); 

void fill(void); 

void update(void); 

 

//Globala variabler 

unsigned char kol = 99; 

char text[40]; 

unsigned char text_len; 

unsigned char pos = 0; 

unsigned int reps; 

unsigned int bordrate = 6000; //Frekvensen för signalen till stegmotorn 
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char longtext[256]; //Här sparas hela texten, varje bokstav blir 5 byte 

float kvot1,kvot2,skillnad; 

 

//Teckentabellen 

const unsigned char font[47][5] = { 

 {0x3f, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3f}, //A 

 {0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, //B 

 {0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22}, //C 

 {0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c}, //D 

 {0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41}, //E 

 {0x7f, 0x48, 0x48, 0x48, 0x40}, //F 

 {0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x2e}, //G 

 {0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f}, //H 

 {0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00}, //I 

 {0x06, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7e}, //J 

 {0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41}, //K 

 {0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01}, //L 

 {0x7f, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7f}, //M 

 {0x7f, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7f}, //N 

 {0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e}, //O 

 {0x7f, 0x48, 0x48, 0x48, 0x30}, //P 

 {0x3e, 0x41, 0x45, 0x42, 0x3d}, //Q 

 {0x7f, 0x48, 0x4c, 0x4a, 0x31}, //R 

 {0x31, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46}, //S 

 {0x40, 0x40, 0x7f, 0x40, 0x40}, //T 

 {0x7e, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7e}, //U 

 {0x7c, 0x02, 0x01, 0x02, 0x7c}, //V 

 {0x7f, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7f}, //W 

 {0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63}, //X 

 {0x60, 0x10, 0x0f, 0x10, 0x60}, //Y 

 {0x43, 0x45, 0x49, 0x51, 0x61}, //Z 

 {0x3e, 0x45, 0x49, 0x51, 0x3e}, //0 

 {0x00, 0x10, 0x20, 0x7f, 0x00}, //1 

 {0x47, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31}, //2 

 {0x42, 0x49, 0x59, 0x69, 0x46}, //3 

 {0x08, 0x18, 0x28, 0x7f, 0x08}, //4 

 {0x71, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46}, //5 

 {0x3e, 0x49, 0x49, 0x49, 0x06}, //6 

 {0x40, 0x47, 0x48, 0x50, 0x60}, //7 

 {0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, //8 

 {0x30, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3e}, //9 

 {0x7f, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7f}, //0 

 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f}, //1 

 {0x4f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x79}, //2 

 {0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7f}, //3 

 {0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f}, //4 

 {0x79, 0x49, 0x49, 0x49, 0x4f}, //5 

 {0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x4f}, //6 

 {0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7f}, //7 

 {0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7f}, //8 

 {0x79, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7f}, //9 

 {0x00, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00} //. 

 }; 

 

void main (void) 

{ 

 long int i; 

 long int kanal1 = 0,kanal2 = 0,kanal3 = 0,kanal4 = 0; 

 int k; 

 char kvoten[30]; 

 DDRA = 0x30; 

 DDR_RAD = 0xFF; 

 DDR_SR = 0xFF; 

 //Mata in texten Brainball, så att det står när spelet startar 

 //textstr("BRAINBALL"); 
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 //pos = 53; // Gör så att texten scrollar in från höger, istället för att dyka upp direkt 

 //scroll(); //Uppdatera texten till displayen direkt 

 init_interrupt(); //Initiera interrupten 

  

 for(i=0;i<1400;i++) // En fördröjningsloop som gör att texten brainball hinner scrolla förbi innan spelet startar 

 { 

  

 if(reps>scrolltime) 

 scroll(); 

 _delay_loop_2(25000); 

  

 } 

 

 while(1) //Huvudloopen 

 { 

  

 //initiera AD-omvandlaren 

 ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0); // Prescaler 128. 8MHz/128 = ca 62,5KHz 

  

 //Nollställ alla summor 

 kanal1 = kanal2 = kanal3 = kanal4 = 0; 

 

 //Nollställ countern   

 int Counter = 0; 

  

 for(k=0;k<100;k++) 

 { 

   

  //Countern används som en divisionsfaktor för samplingsfrekvensen 

  if(Counter++ > 399) // 62500/400 = ca 156 som blir samplingsfrekvensen för AD-omvandlingen 

  { 

  

  ADMUX = 0; //Välj kanal 0 

  TIMSK &= ~(_BV(OCIE1B)); //Stäng av bordinterruptet, eftersom inga bitar i samma port får ändras 

under samplingen 

  ADCSRA |= _BV(ADSC); //Starta sampling 

  while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {} //Loopa tills samplingen är klar 

  TIMSK |= _BV(OCIE1B); //Sätt igång bordinterruptet 

  kanal1 += ADCW; //Addera det samplade värdet till kanal1:s summa 

 

  ADMUX = 1; 

  TIMSK &= ~(_BV(OCIE1B)); //Stäng av bordinterruptet 

  ADCSRA |= _BV(ADSC); 

  while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {} 

  TIMSK |= _BV(OCIE1B); //Sätt igång bordinterruptet 

  kanal2 += ADCW; //Addera det samplade värdet till kanal2:s summa 

  

  ADMUX = 2; 

  TIMSK &= ~(_BV(OCIE1B)); //Stäng av bordinterruptet 

  ADCSRA |= _BV(ADSC); 

  while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {} 

  TIMSK |= _BV(OCIE1B); //Sätt igång bordinterruptet 

  kanal3 += ADCW; //Addera det samplade värdet till kanal3:s summa 

 

  ADMUX = 3; 

  TIMSK &= ~(_BV(OCIE1B)); //Stäng av bordinterruptet 

  ADCSRA |= _BV(ADSC); 

  while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {} 

  TIMSK |= _BV(OCIE1B); //Sätt igång bordinterruptet 

  kanal4 += ADCW; //Addera det samplade värdet till kanal4:s summa 

 } 

} 

 

 

 //Förhindra division med 0 

 if(kanal2==0) 
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 kanal2=1; 

 if(kanal4==0) 

 kanal4=1; 

 

 if(kanal1==0) 

 kanal1=1; 

 if(kanal3==0) 

 kanal3=1; 

 

 //Beräkna kvoterna och skillnaden 

 kvot1 = (float)kanal2/(float)kanal1; 

 kvot2 = (float)kanal4/(float)kanal3; 

 skillnad = kvot1-kvot2; 

 

 //Se till att kvoten aldrig skrivs ut som mer än 9.99 eller mindre än -9.99 

 if(kvot1>9.99) 

 kvot1 = 9.99; 

 if(kvot2>9.99) 

 kvot2 = 9.99; 

 

if(kvot1<-9.99) 

 kvot1 = -9.99; 

 if(kvot2<-9.99) 

 kvot2 = -9.99; 

 

 //Gör en textsträng av kvoterna, och mata ut den till displayen 

 //snprintf(kvoten,15,"%.2f %.2f",kvot1,kvot2); 

 //textstr(kvoten); 

 //update(); //Uppdatera texten på displayen utan att behöva scrolla 

 } 

} 

/* 

* Input: En textsträng 

* Output: void 

* Funktion: Omvandlar textsträngen till en array som säger 

* vilka lysdioder som ska lysa i varje kolumn 

*/ 

void textstr(char *str) 

{ 

  

 int i = 0; 

 int j = 0; 

 int k = 0; 

  

 while(str[i] != '\0') //Så länge strängen inte är slut 

 { 

  

 for(j=0;j<5;j++) //Fem pixlar breda tecken 

  

 { 

  

 if(str[i] == ' ') //Om mellanslag 

 { 

  

 longtext[k] = 0x00;//Gör en pixel brett tomrum 

  

 break; 

 } 

  

 else if(str[i] == '.') // Om punkt 

 { 

 

 longtext[k] = 0x01; //Skriv en punkt 

 k++; // Och mata fram kolumnen ett steg 

  

 break; 
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 } 

  

 else if(str[i] >= 0x30 && str[i] <= 0x39) // ascii-tecknen mellan 0x30 och 0x39 är siffrorna 0-9 

 longtext[k] = font[(str[i]-22)][j]; //Hoppa till rätt plats för siffror i teckentabellen 

  

 else if(str[i] >= 0x41 && str[i] <= 0x5A)//mellan 0x41 och 0x5A är A-Z 

 longtext[k] = font[(str[i]-0x41)][j];//Hoppa till rätt plats för bokstäver i teckentabellen 

  

 else 

  

 break; //om det inte är nåt av de tecken vi använder så skippar vi det 

 k++; 

 } 

  

 longtext[k] = 0x00; // Gör ett tomrum efter varje bokstav/siffra 

 k++; 

 i++;//Hoppa fram till nästa tecken i strängen 

  

 } 

 text_len = k-1; //Spara arrayens längd 

} 

 

 

/* 

* Input: void 

* Output: void 

* Funktion: uppdatera displayen med ny text, utan att scrolla 

*/ 

void update(void) 

{ 

 

 int i; 

 for(i=0;i<columns;i++)//Upprepa lika många gånger som det finns kolumner 

  

 { 

  

 if(i<text_len) //Om texten inte är slut 

 text[i] = longtext[i]; //Fyll i med information från texten 

  

 else 

 text[i] = 0x00; //Annars fyller vi ut med tomrum 

 } 

} 

 

 

/* 

* Input: void 

* Output: void 

* Funktion: Scrolla texten en pixel till vänster om texten är för lång för att rymmas 

*/ 

void scroll(void) 

{ 

 char i,j; 

 /* När texten är längre än vad som ryms, 

 och startpositionen är någonstans i texten*/ 

 if(text_len>columns && pos-text_len < 0) 

 { 

 for(i=0;i<columns;i++) 

 { 

 if((i+pos)<text_len) 

 text[i] = longtext[i+pos]; //Fyll i texten, så läge det finns text 

 else 

 { 

 text[i] = 0x00; //Fyll ut resten med tomrum 

 } 

 } 
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 pos++; //Öka startpositionen 

 } 

 

 /* När texten är längre än vad som ryms, 

 och hela texten scrollats igenom så vill man att början på texten ska 

 scrolla in från höger istället för att hoppa direkt längst till vänster*/ 

 else if(text_len>columns && pos - text_len >= 0) 

 { 

 for(i=0;i<((columns-(pos-text_len)));i++) 

 { 

 text[i] = 0x00; //Fyll i mellanrum från vänster fram till där texten ska börja 

 } 

 j=0; 

 while(i<columns) 

 { 

 text[i] = longtext[j]; //Fyll i texten på resten av displayen 

 j++; 

 i++; 

 } 

 pos++; 

 if(pos - text_len + 1 > columns)// Om positionen blir sådan att texten börjar längst till vänster nollställs positionen 

 pos = 0; 

 } 

 else if(text_len<=columns) //Om texten ryms i displayen så uppdateras den ändå 

 update(); 

 reps = 0; 

} 

 

 

/* 

* Input: void 

* Output: void 

* Funktion: Initiera de olika interrupten 

*/ 

void init_interrupt(void) 

{ 

 cli(); 

 //TCCR1A = 0x00; /* inget togglande av OC1A/B vid Output Compare, ingen PWM */ 

 //TIMSK |= _BV(OCIE1A); /* aktivera interrupt på output compare 1A*/ 

 //TIFR = _BV(OCF1A); /* Nollställ Output Compare 1A */ 

 //OCR1A = TCNT1+rate; 

 

 TIMSK |= _BV(OCIE1B); /* aktivera interrupt på output compare 1B*/ 

 TIFR = _BV(OCF1B); /* Nollställ Output Compare 1B */ 

 OCR1B = TCNT1+bordrate; 

 TCCR1B = 0x02; /* starta timern, 8 prescaler */ 

 sei(); 

} 

 

 

/* 

* Input: void 

* Output: void 

* Funktion: Byt till nästa aktiva kolumn i displayen 

*/ 

SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) 

{ 

 if(kol>=19) //Om den aktiva kolumnen är den sista ska vi hoppa tillbaks till den första 

 { 

 reset_shreg(); //Nollställ skiftregistret 

 data_hi(); // Sätt data hög 

 clock(); //Klocka in 1:an 

 data_lo(); //Resten ska vara nollor 

 kol = 0; 

 PORT_RAD = text[kol+15]; // Eftersom skiftregistren skiftar så konstigt måste vi korrigera 

 PORT_RAD2 = text[kol+35]; // Andra displayen är alltid 20 pixlar till höger 
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 reps++; // Öka reps, som berättar hur många gånger skärmen har visat samma bild 

 } 

 else if(kol<4) // De första 5 stegen hamnar på kolumnerna 16-20 

 { 

 kol++; 

 PORT_RAD = text[kol+15]; 

 PORT_RAD2 = text[kol+35]; 

 clock(); 

 } 

 else if(kol>=4 && kol<9) // De nästa 5 stegen hamnar på kolumnerna 11-15 

 { 

 kol++; 

 PORT_RAD = text[kol+5]; 

 PORT_RAD2 = text[kol+25]; 

 clock(); 

 } 

 else if(kol>=9 && kol<14)// De nästa 5 stegen hamnar på kolumnerna 6-10 

 { 

 kol++; 

 PORT_RAD = text[kol-5]; 

 PORT_RAD2 = text[kol+15]; 

 clock(); 

 } 

 else if(kol>=14 && kol<19)// De sista 5 stegen hamnar på kolumnerna 1-5 

 { 

 kol++; 

 PORT_RAD = text[kol-15]; 

 PORT_RAD2 = text[kol+5]; 

 clock(); 

 } 

 OCR1A = TCNT1+rate; // Ställ in interruptet så att det triggar igen om ett visst antal klockcykler 

} 

 

 

/* 

* Input: void 

* Output: void 

* Funktion: Skicka signalen till motorn i brainballbordet 

*/ 

SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1B) 

{ 

//signed char stopp = 0; 

 

 unsigned char pins; 

 pins = (PINA&0xC0); // Läs av pinnarna som visar i vilket läge spelet är 

  

 if(pins != 0xC0) // || stopp != 1) //Om inte stoppläge eller om avslappningskvoterna är samma ska en fyrkntvåg 

skickas ut till motorn 

 { 

  

 if(PORTA&0x10) 

 PORTA &= ~0x10; // Om pinnen är låg, går den hög 

 else 

 PORTA |= 0x10; // Och tvärtom 

  

 } 

 

 if(pins == 0x00) //Om signalen in är 00 så är vi i brainball-läge 

 { 

  

 if(skillnad < 0)//{ //Riktning beroende på skillnad 

 PORTA &= ~0x20; // Vänster 

 //stopp = 0; 

 //} 

 

 else if(skillnad > 0)//{ 
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 PORTA |= 0x20; // Höger 

 //stopp = 0; 

 //} 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 /*else if(skillnad >= -1 && skillnad <= 1 ) 

 { 

  stopp = 1; 

 } */ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 //Hastighet beroende på skillnad  

 //if( (int)(fabs(skillnad)*4000) > 5000) // Om skillnaden är för hög så måste vi justera värdet till ett maxvärde 

  

 bordrate = (30000 - (fabs(skillnad)*(25000/9.99))); 

  

 //else 

 //bordrate = 15000 - ((int)(fabs(skillnad)*4000)); //Minimalt värde blir 5000 och maximalt 10000, högre värde ger lägre 

//hastighet 

 } 

 if(pins == 0x80)//Vänster-läge, åk snabbt till vänster 

 { 

 PORTA &= ~0x20; 

 bordrate = 5000; 

 } 

 

 if(pins == 0x40)//Höger-läge, åk snabbt till höger 

 { 

 PORTA |= 0x20; 

 bordrate = 5000; 

 } 

 OCR1B += bordrate; //Ställ in så interruptet körs igen "bordrate" klockcykler efter att det triggades förra gången 

} 

 


