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Útdráttur 

Lagður er grunnur í þessari ritgerð að kerfi fyrir bifreiðar sem hefur þann möguleika að koma 

mismunandi aukabúnaði inn á eitt notendasvið, sem dæmi ljósabúnað, loftpúðakerfi, 

rofaþarfir og mælingar. 

Kerfið er byggt á að örtölvum sem er við hvern aukabúnað sem er verið notast við, sem nota 

svo samskiptalínu til að taka við upplýsingum eða koma þeim til 

notandasviðs/notandaviðmóts sem er snertiskjár. Örtölvurnar gefa þann möguleika á að bæta 

aukabúnaði inn á samskiptalínurnar, snertiskjárinn býður svo uppá að hafa valmöguleika 

sem hentar fyrir hvern aukabúnað fyrir sig. 

Farið er yfir þarfir kerfisins (þarfagreining), útfrá þarfagreiningu  er örtölvan AT90CAN64-

15MZ frá Atmel, snertiskjárinn uLCD-43PT frá 4D SYSTEMS og I2C samskipti bestu kostir 

fyrir verkefnið. Hönnun er framkvæmd á grundvelli þarfagreiningar, fyrir loftpúðastýringu, 

ljósastýringu og aðalstýringu kerfisins. 

Gerð er frumgerð af kerfinu og settar upp prófanir til að skoða samskipti milli notentasviðs 

og örtölva.  

Niðurstöður sína fram á að kerfið er virkt, er einfalt í uppsetningu og samskipti fara á milli 

örtölva og notendasviðs án vandræða. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Abstract 

In this thesis, a basis for a control system for automotive is set, which allows the connection 

of different automotive accessories in one user interface, as for example light´s and air 

suspension control, additional switches and measurements. 

The system is built on microcontrollers which control individual groups of accessories, 

which in turn use a data bus to exchange information between them and to the user interface 

(touchscreen). The microcontrollers give the possibility of connecting additional accessories 

to the data bus, to which the touchscreen would offer its relevant control interface. 

A requirement analysis is carried, out of which the AT90CAN64-15MHz microcontroller by 

Atmel, the uLCD-43PT touchscreen by 4D SYSTEMS and I2C data bus protocol are 

selected as most suitable for this project. The design is developed based on the requirement 

analysis for air suspension, light control and main control systems. 

A prototype of the system is built and tests are carried to investigate the communications 

between the user interface and the microcontroller. 

The results prove that the system functions as desired, it is easy to configure and the 

communications bus performs satisfactorily. 
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1 Kynning 

Eitt af vinsælustu áhugamannasportum hér á landi til margra ára eru fjallaferðir á breyttum 

bifreiðum. Fjallaferðir er stór atvinnugrein sem stækkar með hverju árinu í tengslum við ört 

vaxandi ferðaþjónustu. Breytingarverkstæði sem sérhæfa sig í breytingum á bifreiðum til 

fjallaferða framkvæma breytingar sem fela það í sér að hækka og styrkja grindur í 

bifreiðunum og gera aksturinn á bifreiðinni sem öruggastan. Við undirbúningsvinnu fyrir 

verkefnið kom í ljós að ekki er hröð þróun á sérútbúnum tölvubúnaði fyrir breyttar bifreiðar 

þar sem sá markaður er meira sérsniðinn. Margt getur fallið undir breytingar t.d. 

ljósabúnaður, loftpúðakerfi með tilheyrandi loftþjöppu o.fl. tilfallandi sem felur í sér 

breytingar.   

 

Þegar kemur að viðbættum rafbúnaði hefur þróunin verið hæg og oftar en ekki farið einfaldar 

leiðir gagnvart stýribúnaði fyrir aukahluti, t.d. þegar verið er að bæta við ljósabúnaði er þörf 

á að bæta við rofum. Koma þarf  raflögnum fyrir að ljósbúnaði til að virkja eða afvirkja 

búnað og sama felst í því að bæta öðrum búnaði við. Við aukin fjölda af aukabúnaði fylgir 

aukning í rofafjölda og mæla, er takamarkað pláss til boða í flestum bifreiðum. Þetta er hvati 

til að hagræða því plássi sem er til boða. 

 

Á síðustu árum hefur þróunin verið mikil og hröð í tæknigeiranum á sviði örtölva sem hefur 

gert það að verkum að möguleikar til þróunar á mörgum sviðum hafa opnast á að einfalda 

rafkerfi bifreiða mikið sem ekki var hægt áður án mikils tilkostnaðar [1, p. 85]. 

Bílaiðnaðurinn hefur tekið þessari þróun með opnum örmum og gert bifreiðar öruggari og 

hagkvæmari í rekstri. Vöntun er hins vegar á búnaði sem hefur þá eiginleika að taka við 

aukabúnaði og koma stýringunni fyrir á einn stað til að lágmarka óreiðu af rofum og mælum. 

 

Í þessu verkefni er markmiðið að sýna fram á hönnun og gera prófanir á kerfi sem getur stýrt  

aukabúnaði í breyttum bifreiðum. Verða öll skref í þróun á kerfinu tekin fyrir og farið ofan 

í alla þá þætti sem snúa að þarfagreiningu og hönnun. 

1.1  Núverandi stýribúnaður 

Vegna takmarkaðar þróunar á þessu sviði þ.e.a.s. að geta stjórnað aukarafbúnaði í bifreiðum 

með einföldu notandasviði er hér verið að fara slóð sem ekki er hægt að miðast við útfærslur 

frá öðrum framleiðendum. Á markaði  er til búnaðir sem sérstaklega er gerður fyrir viss 

stýrikerfi og sem dæmi um slíkann búnað má sjá á mynd 1. Þessi búnaður stjórnar 

ljósabúnaði með takkaborði en  einnig er hægt að tengjast við android stýrikerfi sem  hefur 

sama notandasvið og takkaborðið,  ekki er gert ráð fyrir að notast við annað en ljósabúnað 

til tengingar við þennan búnað. Á mynd 2 má sjá búnað sem er ætlaður er í að stjórna 

loftpúðakerfi í bifreiðum og er þetta til að stýra stillingum loftpúðakerfa.  Þessum búnaði 

fylgir oftast mikill kostnaður við kaup og uppsetningu í bifreiðar og þ.a.l er eftirspurnin ekki 

mikil. 
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Mynd 1: Sýnidæmi um búnað til að stjórna ljósabúnaði 

á bifreiðum. Uppspretta: http://www.feniex.com/product.php?prod_id=247 

(sótt þann 23.03.2015) 

 

 

 
Mynd 2: Sýnidæmi um búnað til að stjórna loftpúðakerfi í bifreiðum. Uppspretta: 

http://www.classicindustries.com/product/1955/truck/parts/30318000.html (sótt þann 23.03.2015) 

 

1.2 Markmið 

Takmarkað úrval finnst af búnaði sem hefur þá eiginleika að taka við mismunandi 

aukabúnaði og setja það undir sama notendasvið. Markmiðið er að hanna búnað sem getur 

tekið við mismunandi aukabúnaði og stýrt með einu stýrikerfi en einnig er markmið að 

stýrikerfið sé einfalt í uppsetningu og notkun. 

 

Áætlað er að hanna búnað sem hefur eftirfarandi eiginleika og kosti. 

  

 Notendavænt umhverfi til stjórnunar 

 Einfalt í uppsetningu 

 Öruggt til notkunnar 

 Kostnaður lágmarkaður 
 

Notast verður við örtölvu fyrir vinnunna og samskipti á milli skynjara, hreyfibúnaðs, 

ljósabúnaðs og notendasviðs.  
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1.3 Afmarkanir  

Við hönnun á búnaði þar sem möguleikarnar eru miklir er þörf á að setja upp afmarkanir 

fyrir verkefnið: 

 Hönnun á  frumgerð á búnaði 

 Smíði á frumgerð búnaðar 

 Afmarka við hönnun og skilning á rafmagnhluta verkefnis þ.e. skynjörum, 

hreyfibúnað , rafrásum og íhlutum þar sem á við.  

 Rofar fyrir ljósabúnað  haldast við þá tölu út frá meðaltali í könnun (sjá kafla 3.1) 

þ.e.a.s. 6 rofar.  

 Geta stjórnað loftpúðakerfi. 

 Getu til að fylgjast með þrýsting í loftpressu eða áfylltum þrýstikúti. 

 

Var settur saman verkáætlun sem farið var eftir sem er hægt að sjá í viðauka G. 

 

1.4 Skýrsluyfirlit 

Kafli 2, Bakgrunnur. Kynning á íhlutum, hreyfihlutum  og öðrum aðferðum sem tilheyra 

verkefninu og komið upp skilning á virkni og þekkingu um það svið sem fjallað er um. 

Kafli 3, Þarfagreining. Farið er yfir greiningu á íhlutum sem  standast þær kröfur sem þarf 

fyrir verkefnið. 

Kafli 4, Hönnun. Stjórnkerfi fyrir verkefnið hannað með tilheyrandi rafrásum og flæðiritum. 

Kafli 5, Prófanir. Tekin eru fyrir lykilatriði kerfisins og gerðar prófanir. 

Kafli 6, Umræða. Farið yfir verkefnið í heild og lagt fram kosti og galla sem komu í ljós við 

vinnuferli verkefnis 

Kafli 7, Framtíðamöguleikar.  Farið yfir nokkra punkta, möguleg framtíðar verkefni og tekin 

fyrir  óformleg umræða um það sem hægt er að laga eða bæta við verkefnið. 

Kafli 8, Niðurstöður. Farið yfir prófanir og verkefnið í heild niðurstöður fengdar.    
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2 Bakgrunnur 

Til að koma upp stjórnstöð og stýrikerfi fyrir verkefni er þörf á að notast við örtölvur, 

skynjara, hreyfibúnað og rafrásir til að koma samskiptum á milli búnaðs og íhluta. Þörf er á 

þekkingu á hverjum íhlut fyrir sig fyrir þ.e. hvernig virknin er og hvernig notkunin fellur að 

verkefninu.  

 

Sambyggt stýrikerfi eins og er í þessu verkefni þar sem örtölva er aðalstýring stýrikerfisins 

sem er ætlað að stjórna nemum og hreyfibúnaði eftir tilskipuðum vinnslu og uppsetningu 

hönnuðar er oft tilgreint sem ígreypt kerfi. 

 

Ætlunin er að skoða  bakgrunn íhluta, búnaðar og kanna samskiptaleiðir í þessum kafla sem 

eru taldir eru vera stærri þættir verkefnis en einnig farið yfir möguleika þeirra og tæknilegrar 

virkni. 

2.1  Ígreypt kerfi 

Þegar talað er um ígreypt kerfi er oftast takmarkaður almennur skilningur á því, þó eru þessar 

gerðir af stýrikerfum það sem almenningur notast við á hverjum degi. Stýrikerfin eru oftast 

lokuð þ.e.a.s. þeim er ætlað einhverju verkefni eins stjórn á ísskápum, hraðastilli í bíla og 

vélarma ef dæmi skal taka. Stýrikerfið getur verið lokað og gert verkin sjálfvirkt eða unnið 

við að halda við það sem því er sett fyrir s.b hraðastillir í bíl [2, p. 1].  

 

Ígreypt kerfi í þessu verkefni inniheldur örtölvur sem er hægt að forrita en þær eru ekki 

notaðar sem hefðbundnar tölvur, er þeim ætlað sérstakt verkefni sem er forritað sérstaklega 

og ekkert annað [3, p. 86]. Möguleikar eru einnig að hafa mörg ígreypt kerfi, hvert með sitt 

verkferil en allar vinna þær saman að heildar verkefni. Í slíkum kerfum þarf að hafa í huga 

hverjar þarfir verkefnisins eru til að velja réttar örtölvur og eru vissir þættir sem þarf að fara 

yfir til að geta þrengt valmöguleikana á þeim. Tekið er eftirfarandi dæmi um hvernig almennt 

ferli þess er [3, p. 87]: 

 

 Verkefnalýsing:  Hverjar eru þarfir verkefnisins eða ætlunin á að búnaður virki. 

 Eiginleikar: Þörf er á að finna hverjar eiginleikar verkefnisins eru til að örtölvunnar 

geti sinnt þeim þ.e. að hafa getu til að sinna inn-, útgöngum og samskiptum sem 

þarfnast fyrir verkefnið.   

 Frammistaða: Hverjar eru þarfir á gæði hönnuðar með tilliti til kostnaðar, öryggis, 

stærð, hraða og fleira sem og inn- og útganga sem myndi henta fyrir verkefnið. 

 Árangur: hverjar eru allra minnstu þarfir til að verkefnið gangi upp eins og áætlunin 

er uppsett. 
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2.1.1 Örtölva 

Örtölvur eru byggðar eins og almennar tölvur (sjá á mynd 3). Þær innihalda  örgjörva, 

vinnsluminni og forritunarminni sem er undirstaðan í uppbyggingu þeirra.  Örtölva er  sett á 

einn kubb sem hefur möguleika að hafa samskipti við jaðarbúnað t.d.  nema, rofa, ljósabúnað 

o.fl.. Í grunninn eru íhlutir í örtölvu ásamt eiginleikum eftirfarandi [4].  

 Örgjörvi 

 Minniseiningar 

 Inngangar og útgangar 

 Samskiptaeiginleikar 

 

 

Mynd 3: Sýnidæmi af örtölvu og íhlutir sem í því er. Uppspretta: 

http://www.mikroe.com/chapters/view/1/introduction-world-of-microcontrollers/ (Sótt þann 

27.03.2015) 

Örgjörvi: Er kjarni örtölvunnar og sér um útreikningar, samskipti sem fara um 

samskiparlínur, minniseiningar og um gista (port) innan örtölvunnar. 

Minniseiningar: Nokkrir minniseiginleikar eru notaðar  í örtölvunum til að hafa vissa 

möguleika í boði og er hér talið upp það sem er oftast er notað: 

 Flash: Er vinnsluminni sem ekki er þörf á rafspennu til að viðhalda minni. 

 RAM: Vinnsluminni tölvunnar. Lesningar af mælingu koma inn og ef þörf er á 

geymslu er hægt að notast við þess háttar  minni. Flokkast þetta sem 

skammtímaminni sem þýðir að ef slökkt er á aflgjafa  þá hreinsast minnið. 

 EEPROM: þessi hefur sömu eiginleika og RAM en þegar verið er að lesa af 

mælingum og þörf er að geyma upplýsingar þannig að ef slökknar á aflgjafa þá hverfi 

gildinn ekki er notast við EEPROM til að halda þeim upplýsingum.  
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Inngangar/útgangar: Eitt af því sem gerir örtölvur vinsælar eru möguleikar á að notast við 

pinna sem bjóða upp að taka við merkjum t.d. rofa, annar vegar vita hvort hann sé virkur þ.e. 

hvort hann hleypi spennu í gegn eða hins vegar ekki virkur þ.e. engin spenna en um leið er 

hægt að breyta sama pinna í að gefa spennu líkt og hann væri rofinn með einföldum 

breytingum í forritun. Þetta hefur að gera með gista og geta verið nokkur af þeim á einni 

örtölvu, gista hafa einnig möguleika á að senda eða taka við  hliðræna spennumöguleika.  

Samskiptaeiginleikar: Í samskiptum á milli örtölvu og jaðarbúnaðs eða annara örtölva þá 

er stundum notað samhliða tengsl með inn- og útgangs pinna örtölvunnar og notast við 

samskiptareglum. Örtölvur eru flestir komnar með staðla í örtölvurnar og er nokkrir 

samskiptamöguleikar eins og SPI, I2C og UART sem allir hafa sína eigin uppsetningu á 

samskiptareglur. Þegar kemur aðvali hvaða samskiptareglur hentar er þörf að gera 

þarfagreiningu á því sem er verið að notast við [3]: 

 Er viss samskiptaregla þörf I2C, SPI eða annan talmáta? 

 Fjöldi búnaða sem samskipti er á milli 

 Hver talahraðinn á milli þarf að vera? 

 Er langt á milli búnaða? 

 Hvernig þurfa samskiptin að vera? 

 

Þegar velja þarf örtölvu fyrir verkefnið þarf að hugsa og taka tillit á kosti og ókostir , hvort 

örtölvan muni henta fyrir sem ætlast er að því:  

Kostir: 

 Kostnaður: Kostnaður er ekki mikill á örtölvum og aukabúnaði og eykst bara eftir 

því sem er bætt við kerfið ef miðað er við tilbúnar vörur frá framleiðanda sem gætu 

komið með samsetningu og það væri bara þörf að nota hluta af því. 

 Möguleikar: þegar unnið er að verkefni opnar örtölvan mun fleiri möguleika og 

einfaldleikar hún alla uppsetningu mikið samanborið við rafrásaíhluti einungis. 

 Forritun: Forritun hefur sveiganleika og  möguleika á breytingum ef þörf er á að 

breyta  hugsunarferli verkefnis, nægir þá að breyta forritun en hins vegar ef væri 

verið að vinna með rafrásaíhluti væri þörf á að breyta rásinni. 

 Einfaldleiki: Örtölva er tilbúin til notkunnar, ekki er þörf á aukaíhlutum nema 

spennu inn á örtölvuna til að geta notast við hana. Þetta er kostur sem hefur haft það 

í för með sér að örtölvur eru í auknum mæli að vera meira notaðar við iðnað vegnað 

þæginda og einfaldleika á uppsetningu rafbúnað og öryggis. 

 Gangsetning: Örtölvur eru mun fljótvirkari en hefðbundnar tölvur (PC) frá því að 

vera kveikt á því og vera byrjað að vinna, er það vegna þess að minni örtölvunnar er 

limitað og  RISC sem gerir það fljótvirk til nota.  
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Ókostir: 

 Hraði: Örtölvur eru ekki hraðvirkar þegar talað er um klukkuhraða ef miðað við 

almennar klukkuhraða í örgjörvum eins og í heimilistölvum en hann stjórnar 

hversu hratt örtölvan les hverja skipun. 

 Minni: Örtölvur eru með takmarkað magn af minni miðað við hefðbundnar tölvur, 

þá er minnið á bilinu 8kb-256kb. Hefðbundnar tölvur eru með hátt upp í þúsund 

falt meira minni en örtölvur. Því er nauðsynlegt að öll forritun taki lítið 

minnispláss 

 

2.2 Samskiptareglur 

Upplýsingasamskipti er mikilvægur hluti í ígreyptum kerfum, hvort heldur sé talað um 

mælingar frá nemum, hreyfibúnað eða samskipti við aðra örtölvu þá er þörf að hafa hentugan 

talamáta. Algegnt er að samskiptareglur komi með nemum og hreyfibúnaði vegna 

einfaldleika þess og því öryggi sem því fylgir, er þá oftast örtölva sem tekur við  

upplýsingum frá nemum og geymir upplýsingarnar,  gefur þetta möguleika fyrir aðrar 
örtölvu að sækja gögn. Hægt er að fara margar leiðir til að stofna til samskipta, hvort sem er 

í  gegnum vír, blátönn (Bluetooth) eða útvarpssenda eða annað samskiptaform þá eru alltaf 

einhverjar samskiptareglur á milli þeirra. Ætlunin er að skoða þær sem eru algengast hjá 

örtölvum í gegnum vír. [5, pp. 45-49]:   

 I2C 

 SPI 

 UART 

 

2.2.1 I2C  

Samskipti fara í gegnum tvo víra og er samstilltur talmáti. Uppsetning þess er vanalega 

þannig  að notast er við einn húsbónda (master) og einn eða fleiri þrælar (slave),  á mynd 4 

eru til staðar tvær línur sem sjá um samskipti á milli búnaða: 

 SDA (Serial Data): sér um að koma gögnum á milli búnaðar sem samskipti er á 

milli. 

 SCL (Serial Clock): Hlutverk þess er að halda klukkupúls á línu sem húsbóndinn 

gefur frá sér. Þetta gerir kleift að mynda samstilltan samskipti á milli húsbónda og 

þræls.      
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Mynd 4: Uppsetning á I2C samskiptaaðferð. Uppspretta: 

http://www.engineersgarage.com/tutorials/twi-i2c-interface (sótt þann 27.03.2015) 

Húsbóndi og þræll geta báðir sent og tekið við gögnum, en einungis er möguleiki fyrir einn  

að senda gögn í einu á meðan annar tekur við þeim. Samskiptin fara eftir stöðu SDA og SCL. 

Spennulína er notuð til að toga upp samskiptalínurnar þ.e. að halda spennu á þeim. Sjá má  

hvernig aðgerð virkar á mynd 4 þar sem lína merkt VCC (spennulína) og raunviðnám (R1 

og R2) er notað til að gera þetta kleift.  Framkvæmd fer þannig fram eins og sést á mynd 5, 

bæði SDA og SCL hafa spennu en þegar samskipti fara í gang fer SDA í núll spennu á meðan 

SCL er með spennu, þá er búnaður að fara að kalla á annan búnað. Ef húsbóndi væri  að kalla 

eftir samskiptum myndi fylgja með heimilisfang þrælsins en hins vegar ef þræll kallar á 

samskipti er nóg að framkvæma kallið, samskiptaregla fer þá á milli og er hægt að sjá dæmi 

um samskiptaferil í viðauka A. Til að losa SDA línu þ.e. opna fyrir öðrum búnöðum þarf 

SCL lína að vera með spennu þegar SDA fer frá lágri spennu í háa. 

 

 

Mynd 5: sínir virkni línunar þegar samskipti fara í gang og þegar stoppar. Heimild: 

http://www.ni.com/white-paper/3479/en/ (sótt 28.03.2015) 

I2C er ekki talið vera hraðvirk samskiptaregla þar sem það fer hraðast 400 kHz (kíló Hertz) 

en aðrar samskiptareglur geta farið vel yfir í GHz (Gíga Hertz) en er öruggur samskiptamáti 

til að notast við þar sem samskiptareglan bíður uppá staðfestingar ef gögnin hafa farið í gegn.  
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2.2.2 SPI 

Uppsetning er oftast þannig að notast er við einn húsbónda og einn eða fleiri þræla og er 

fjórir vírar notaður til samskipta. 

 MOSI: húsbóndinn notar þessa línu til að koma gögnum til þrælsins. 

 MISO: þrællinn notar þessa línu til að koma gögnum til húsbóndans. 

 SCLK: klukkulína sem segir til hvað gögnin geta komist hratt á milli þeirra, en er 

stjórnað af húsbóndanum. 

 SS: lína sem segir við hvern húsbóndinn er að tala við sér lína er fyrir  hvern þræl. 

 

Aðrir möguleikar eru fyrir hendi til að  nota SPI, t.d. með færri vírum það er að notast bara 

við eina SS línu fyrir marga þræla en það ekki talið vera öruggt vegna flókinnar uppsetningar 

í forritun og auknum líkum á að gögn tapist vegna þess að SPI er byggður á beinum 

samskiptum við einn þræl í einu, en talað er þá við marga þræla í einu og með því getur 

komið upp misskilningur á að þræll taki við upplýsingum sem var ekki ætlað honum. 

Sjá má á mynd 6 hvernig tengingar eru framkvæmdar með sér SS línu frá húsbónda fyrir 

hvern þræl. Það fyrirkomulag sem sjá má er hentugt þegar ekki er þörf á mikinn fjölda af 

þrælum þar sem auka þarf við fjölda útganga frá húsbónda.  

 

 

Mynd 6: Sýnir hvernig húsbóndinn er tengdur víð 2 eða fleiri þræla. Uppspretta: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus (sótt þann 28.3.2015) 

Þessi samskipti bjóða ekki uppá að húsbóndi og þræll geti kallað, húsbóndinn sér um hverjar 

þarfir eru og hvaða gögn fara á milli. En hins vegar með því að notast við tvær gagnalínur 

verður gagnaflutningur mjög hraður þegar samskipti eru komin á. Ef miðað er við I2C þar 

sem ein lína er fyrir gangaflutningar og þar með getur bara einn talað í einu. Engar sérstakar 

samskiptareglur eru þegar samband er komið á milli húsbónda og þræls.  
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2.2.3 UART 

Samskiptin  hafa ekki húsbónda og þræl, heldur er það ætlað til að hafa samskipti við milli 

tveggja búnaða aðalega og vera alltaf í sambandi við hann. Þetta er ekki samstilltur talsmáti 

og samskipti fara eftir bita á sekúndum (Baudrate), þurfa bæði móttökubúnaður og 

sendingarbúnaður að vera stilltur á sama samskiptahraða. Gagnaflutningur er mögulegur á 

sama tíma og þegar flutningur fer af stað,sendur er á undann biti til að láta vita að gögn séu 

að koma, þegar gögnin eru komin kemur biti um að sendingu sé lokið. Á  mynd 7 má sjá 

uppsetningu og tengingar á UART samskiptum. Ef ætlunin er að hafa samskipti við annan 

búnað er þörf á auka útgöngum para (TX/RX) frá örtölvu en í þessu tilfelli er  notast við tvær 

samskiptarlínur: 

 TX: Sér um að senda gögn til búnaðs.  

 RX: Sér um að taka við gögnum frá öðrum búnaði. 

 

 

Mynd 7: Sýnimynd af hvernig tengingar eru á milli tveggja búnaða með UART samskiptum. 

Uppspretta: http://worldofmcu.com/2013/10/uart-communication.html (sótt þann 28.03.2015) 

Þetta er hentug leið þegar hafa þarf samskipti við almennar heimatölvur eða skjái og  gefur 

þetta möguleika á að koma upplýsingum til skila sem fyrst. 

 

2.3 Öryggisstaðlar 

Þegar unnið er að hönnun stýrikerfis í bifreiðar þarf að hafa í huga að stýrikerfið þurfi að 

uppfylla skilyrði um öryggi og að hann geti ekki valdið skaða. Má koma í veg fyrir óæskilega 

hönnun  með stöðluðu fyrikomulagi.  

Í hönnun á stýrikerfi fyrir bifreiða er notast við staðal “ ISO 26262 “.  Þetta  er öryggisstaðall 

sem er notast við þegar kemur að örtölvum og íhlutum.  Gerðar eru kröfur að framleiðendur 

sem framleiða örtölvur og aðra íhluti ætlaðar í bifreiðar fari eftir þessum staðli til að tryggja 

öryggi á notkun þess. það sem tekið er fram almennt í ISO 26262 er [6]: 

 Veita bifreiðum öryggi um líftíma þróunar (sjá mynd 8) á sviði stjórnunar, þróunar, 

framleiðslu, reksturs, þjónustu og urðunnar. 
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 Bifreiðum er veitt sérstakst áhættumat sem byggt er á aðferðum sem gefa 

möguleika á að ákveða í hvaða áhættuflokk bifreiðahlutur lendir í og nefnist hún 

ASILs., Sjá á mynd 9.  

 Kröfur eru gerðar um löggiltar og staðfestar ráðstafanir til að tryggja að 

öryggisstaðli  sé náð.  

 

 

Mynd 8: Sýnir líftíma þróun hönnunar á búnaði fyrir bifreiðar. Uppspretta: http://www.ni.com/white-

paper/13647/en/ (sótt þann 29.03.2015) 

 

 

Mynd 9: ASILs ferill til að skilgreina áhættuflokk. Uppspretta: http://www.ni.com/white-

paper/13647/en/ (sótt þann 29.03.2015) 

2.4 Snertiskjár 

Snertiskjár er ætlaður í að stjórna og hafa eftirlit með stýrikerfum. Hann bíður upp á 

margvíslega möguleika og kemur til með að anna því kerfi sem ætlunin er að hanna.  

 

Þróunarvinna snertiskjáa hefur  verið í vinnslu í mörg ár en fyrsta söluvara kom 1974 [7, p. 

7]. Snertiskjáir hafa með miklu móti verið að koma inn á markað hvort sem það er fyrir síma, 

tölvur bifreiðar eða annan iðnað. Snertiskjár hefur filmu yfir skjá sem virkar sem rofi. 

Hnitakerfi gerir það kleyft að mögulegt er að vita hvar er verið að ýta á skjáinn. Notendasvið 

er hentug fyrir nútímavæðingu, einfaldleikar og möguleikar á uppsetning verða einfaldari 

með árunum, oftast er nóg að gera breytingar á forritun þess án þess að gera breytingar á 

búnaði. Þetta er aðeins einn af mörgum kostum  og er snertiskjár ofarlega á lista þegar hanna 

á búnað þar sem þörf er á að notandi hafi áhrif á virkni kerfisins um hvað eigi að vera í gangi 

til dæmis eða hafa eftirlit með því eða bæði.  

Þar sem þróun er mjög ör á snertiskjáum hafa margar aðferðir verið hannaðar á virkni hans 

en tvær aðferðir hafa staðið upp úr og eru þær mest notaðar í dag. [7, p. 15]:  

 Raunviðnámshimna: Uppseting á aðferð má sjá á mynd 10. Hún sýnir að unnið 

er með nokkur lög af filmu þar sem  snertiflötur notenda er gerður úr þunnu plasti. 

Raunviðnámshimnu er komið fyrir á hina hlið snertiflöt notenda og myndast 
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tómasvæði á milli næstu laga þar sem raunviðnámshimnu er einnig komið fyrir. 

Þetta gerir það að verkum að þegar notandi snertir skjáinn myndast snerting á milli 

raunviðnáshimna og með útreikningum á viðnámsgildum er hægt að staðsetja 

hnytt þess á skjánum. Helsti kostur við þessa nálgun er að notandi getur verið í 

hlífðarvettlingum þegar notkun á sér stað. Þessi nálgun er mjög vinsæl en veikleiki 

er að skjárinn er mjög viðkvæmur fyrir rispum.  

 Þéttaspjald: Uppsetning er svipuð og með raunviðnámshimnu en í stað þess er 

notast við þéttahimnu, auk þess að notast við rafskaut í öll fjögur horn eins og sjá 

má á mynd 11. Þegar snerting myndast verður breyting á spennugildi og tíðni fyrir 

hvert rafskaut sem staðsetur notenda á skjá. Kosturinn við þéttaspjald er að 

efnislagið er þynnra á milli himnu, gerir það skjáinn sterka. Helsti veikleiki er að 

ekki er hægt að notast við annað en það sem myndar leiðni eins og bein snerting 

frá hendi eða sérbúnað sem hermir þann eiginnleikum til að leiða spennu.   

 

 

Mynd 10: Sýnidæmi á virkni raunviðnáms filmu snertiskjás. Uppspretta: 

http://mosaic.cnfolio.com/M528Coursework2007A102 (sótt þann 29.03.2015) 

 

Mynd 11: Sýnidæmi á virkni þéttasjalds snertiskjás. Uppspretta: 

http://mosaic.cnfolio.com/M528Coursework2007A102 (sótt þann 29.03.2015) 
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2.5 Skynjarar og hreyfibúnaður 

Þar sem ætlunin  er að stjórna ljósabúnaði en einnig hafa getu til að stjórna loftpúðakerfi og 

auk þess að hafa eftirlit með forðatanki/þrýstiloftanki mun þessi kafli fara yfir mismunandi 

skynjara og hreyfibúnað sem talin er hafa mesta ígildið fyrir verkefnið og getu til að 

framkvæma þá vinnu. Það sem  fjallað er um hér eru þrýstimælar, loftventlar og segulrofar.  

 

2.5.1 Loftþrýstingsmælir 

Þrír mismunandi valmöguleikar eru til að mæla þrýsting [8, p. 242]:  

 Fullnaðar þrýstingur (absolute pressure): virknin er að annað hólfið er með hátt 

undirþrýsting þ.e. hólfið er lofttæmt sem gefur  möguleika á að mæla t.d. þrýsting á 

búnaði sem sér um að tæma loft úr umboðum og með því er vitað hvenær komin er 

réttur undirþrýstingur. 

 Mælanlegur þrýstingur/loftþrýstimælir (Gauge pressure): Þessi nálgun er  

algengust til mælingar á t.d. loftþrýsting á dekkjum. Annað hólfið er sett á 

viðmiðunarþrýsting sem gerir það að verkum að unnið er  með yfirþrýsting þ.e. 

þrýstingur myndast á himnuna frá umhverfinu. Möguleiki er að notast við þessa gerð 

af mælum til að mæla undirþrýsting. 

 Mismunaþrýstingur (Differential pressure):  Nálgunin er að  mæla þrýstingsflæði 

eins og sjá á mynd 12. Sýnir mynd 12 einn af mögulegum uppsetningu mælisins en 

þörf er að hafa þrengingu á lögninni. Er hægt að notast við mismunaþrýsting sem 

myndast í þrengingu, sá loftþrýstingsmun er tekið inn á mælir og loftþrýstiflæði 

mældur. Notkunin er þörf þegar hafa þarf eftirlit með loftflæði.  

 

 

Mynd 12: Sýnidæmi um virkni mismunaþrýstingsmælis. Uppspretta: 

http://www.coulton.com/beginners_guide_to_differential_pressure_transmitters.html (sótt þann 

30.03.2015) 
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Þegar kemur að því að notast við loftþrýstingsmælir eru til vissar gerðir af útgangsmerkjum, 

tvö merki  eru oftast fyrir valinnu: 

 Hliðrænn spennuútgangur: Með hjálp smárafrása er skynjarinn útbúinn fyrir visst 

þrýstingssvið, meðfylgjandi er spennusvið frá skynjaranum þ.e. ef  spennan er 5 V 

inn þá getur verið spennusvið á milli 0,2 - 4,8 V og fer styrkleiki spennunnar eftir 

loftþrýstingstöðunni [8, p. 243]. 

 Stafrænn spennuútgangur: Eiginleiki þess er að geta gefið stafrænn merki í formi 

bita gildi með hjálp örtölva sem er innbyggt í skynjara. Þetta gerir það að verkum að 

merkin verða ekki fyrir miklu áhrifum spennusveiflu í raflögnum og er því hentugt 

þegar kemur að lengri lagnaleiðum [8, p. 243].  

   

2.5.2 Segulloka ventill 

Þegar stjórna á flæði lofts, gas eða vökva án þess að notast við handafl er hægt að notast við 

ventil sem er stýrður er af segulloka. Gott dæmi um nálgun er t.d. þegar þörf er á að notast 

við  öryggisbúnað ef gas er farið að leka,  þá er ventli stýrt af kerfi sem  sendir merki um að 

loka fyrir lögn. Uppsetningar eru margvíslegar fyrir segulloka en grunnurinn er sá sami fyrir 

virkni þeirra.   

Hér er tekin fyrir almenn virkni fyrir segulloka og má sjá útskýringamynd á mynd 13.  Þegar 

spenna kemur á inngang (merkt 6 á mynd 13) segulmagnast spóla sem vefur sig um pinna 

sem haldinn er niðri með gormi, þegar segulmögnun er til staðar þá lyftist pinninn upp og 

með því er mögulegt að koma flæði í gegnum lögnina [9], er hægt einnig að gera það í hina 

áttina með því að loka fyrir þegar spenna kemur. 

 

 

Mynd 13: Sýnidæmi um hvernig almennur virkni segulloka ventill. Uppspretta: 

http://www.brighthubengineering.com/manufacturing-technology/56397-parts-of-the-solenoid-valve-

how-solenoid-valve-works/ (sótt þann 30.03.2015) 
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2.5.3 Segulrofi 

Fyrir ígreypt kerfi er þetta stór þáttur í að geta stjórnað viðameiri búnaði líkt og mótorum, 

ljósabúnaði og læsingum. Örtölva með sérhannaðri rafrás hefur þá getu til að vinna á 

smáspennu (50 V og undir), lágspennu (50 – 1000 V) eða háspennu (1000 V og uppfyrir). 

Segulrofar eru almennt samsettir eins og mynd 14 sýnir, virknin er þannig að spenna kemur 

inn á spólu segulrofans og gerir honum kleyft að færa til spennuleiðara á milli snertipinna. 

 

Mynd 14: Sýnidæmi um virkni almennar segulrofa. Uppspretta: http://www.electronics-

tutorials.ws/io/io_5.html (sótt þann 30.03.2015) 
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3 Þarfagreining og val búnaðar 

Þegar hanna á kerfi þarf að hafa í huga hverjar þarfir þess og geta þess eigi að vera. Áherslur 

þurfa að vera skýrar til að auðvelda afmarkanir og vali á búnaði sem hentar hverju kerfi fyrir 

sig. Hafa þarf til hliðsjónar nokkur markmið fyrir kerfi sem á að hanna: 

 Kostnaðarlítið 

 Notendavænt 

 Einfalt í uppsetningu 

 Öryggi  

 

Þegar skoða þarf búnað fyrir kerfið er nauðsyn að gera þarfagreiningu, skoðaðir eru 

möguleikar á búnaði frá nokkrum aðilum en felur það í sér að nota útilokunaðferð til að geta 

valið þann búnað sem er hentugastur fyrir verkefnið. 

3.1 Könnun 

Gerð var könnun og leitast eftir þörfum notanda og hvað þyrfti að vera til staðar í hugsanlegu 

stýrikerfi. Spurningarlisti var gerður sem inniheldur hugsanlegar þarfir fyrir stýrikerfið, var 

notast við listann sem einskonar innlit í þarfir á stýrikerfinu. Markhópur sem var talinn geta 

notað þar til gerð stýrikerfi voru björgunarsveitir, bílaáhugamenn og fleiri skildir aðilar. 

Niðurstaða var fengin og meðatal tekið, aðrir möguleikar voru skoðaðir: töflu 1.  

Tafla 1: Könnun, spurningar og niðurstöður. 

Spurningar Niðurstaða 

Hvað eru margir rofar fyrir aukaljósbúnað í 

bifreiðinni? 

 

Af meðaltali var verið að notast við um 6 

rofa til að stjórna ljósabúnaði en allt að 14 

rofum fyrir suma bíla. 

Er loftpúðakerfi til staðar í bifreiðinni? 

 

Að meðaltali voru 3 af hverjum 7 með það 

til staðar. 

Er loftpressukerfi til staðar? 

 

Í öllum bifreiðum var til staðar 

loftpressukerfi og þrýstikútur eða áfylltur 

þrýstikútur. 

Er til staðar aukabúnaður sem þarfnast 

eftirlits með bilunum eða annað 

tilfallandi? 

 

Ekki var neitt sérstakt til sem sá um þess 

háttar notkun en talið var af nær öllum að 

ef möguleiki væri til staðar væri það mjög 

góður kostur.  

Er búnaður sem kemur til greina varðandi 

möguleika á að setja í stýrikerfið?  

Möguleikarnir voru margir sem komu upp, 

sameina ljósabúnað, hurðabúnað, 

stjórnun á spilum og að hafa möguleika á 
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 þráðlausri stjórnun voru þættir sem oftast 

komu upp en margar aðrar hugmyndir litu 

dagsins ljós.  

Væri notandi til í að vera með stýrikerfi 

sem hefur eitt notendasvið fyrir 

aukabúnaði í bifreiðinni?  

Niðurstaða var mjög jákvæð ef 

notendasvið væri einfalt í notkun og tæki 

ekki mikið rými. Upp komu áhyggjur ef 

búnaður myndi bila, það gæti heftað 

notenda og voru allir á því að það yrði að 

gera varúðarráðstafanir gagnvart slíkum 

þáttum. Kostnaður var einnig veigamikill 

þáttur og hvað stýrikerfið myndi seljast á. 

Framhald 

Fjöldi þátttaka sem kom að könnunni var um 50 manns. Niðurstöður lofa góðu fyrir 

verkefnið og var talið af nær öllum sem tóku afstöðu að þörfin væri mikil, þægindi að sama 

skapi mikil með sameiningu aukabúnaða í eitt stýrikerfi. Þeir aðilar sem talað var við nefndu 

einnig að með búnaði sem þessum væri mikill kostur á mismunandi ökutækjum eins og 

vörubílum, rútubifreiðum, smárútum o.fl..  

3.2 Örtölva 

Vanda þarf valið þegar kemur að því að velja örtölvu fyrir verkefnið. Örtölvan sér um alla 

útreikninga, upplýsingaflæði og vinnslu. Þar sem kostnaður á ekki vera mikill og búnaður á 

ekki að vera umsvifamikill þá verður að taka tillit til framleiðanda sem hafa það markmið að 

hanna búnað til notkunar í bifreiðum með tilheyrandi öryggisráðstöfunum.   

3.2.1 Þarfagreining 

Þar sem valin er örtölva fyrir bifreið þarf að hafa í huga að skynjarar og hreyfihlutir geta 

verið á mismunandi stöðum. Lögð er áhersla á að velja örtölvu sem annar því að vera 

húsbóndi eða þræll sem inniheldur þann möguleika að setja aðra örtölvu við aukabúnað til 

að einfalda lagnaleiðir kringum aukabúnað. 

Tekið er mið af því hverjir möguleikar eru á inn- og útgöngum, virkni þeirra og 

vinnuhumhverfi sem örtölvan þolir.  Sett var í töflu 2 lágmarksþarfir sem örtölva þurfti að 

geta staðist og að auki bent á framtíðarmöguleikar þ.e. þar sem við á hverju sinni. 
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Tafla 2: Lágmarks þarfir örtölvunnar og skilgreining á þeim. 

Þarfir Skilgreining  

 

Kostnaður 

Ætlunin er að hafa kostnað í lágmarki og verður þá að velja rétta 

örtölvu sem hæfir verkefninu um leið þjóna þá þætti sem taldir eru 

uppfylla núverandi og framtíðarmöguleika.  

 

Stærð 

Hlutfall stærðar skiptir máli og þeim minni sem örtölvan er þeim betra.  

Ætlunin er að notast við örtölvu bæði sem húsbónda eða þræll og hefur 

stærðin áhrif á stærð rafrásar.     

 

Hiti 

Þar sem verið er að vinna með bifreið verður að taka tillit til 

umhverfishita og hita sem myndast í og um bifreiðinni. Lágmarks hita 

umhverfi er rétt yfir -20°C1 og hámark það sem myndast í vélarrými 

sem er um 100°C2, verður örtölvan að þola þetta svið á hita.   

 

Flash minni 

Erfitt er að vita hver endanleg minnisþörf verður fyrir forritun en af 

reynslu er talið að lágmarksstærð sé 60 Kb (Kíló bæt). 

Framtíðarmöguleikar: Að hafa möguleika á að stækka með sömu 

örtölvu.  

 

EEPROM 

minni 

Reiknað er með því að geyma þurfi gildi og upplýsingar, þarf þá að 

hafa möguleika til að festa það í minni. Tekið er mið af því að örtölvan 

geti haldið upplýsingar ef kerfið verður óvirkt.  

 

RAM minni 

RAM gefur  möguleika á að útbúa flýtiminni til nota við útreikninga 

sem ekki er þörf á að geyma þegar slökkt er á kerfinu. Mikilvægt er að  

hafa þetta minni til boða ef þörf er á. 

 

Samskipti 

Ætlunin er að hafa möguleika fyrir samskipti milli örtölvu og 

snertiskjás  en einnig  milli tveggja örtölva.  Vaninn er að notast við  

UART, I2C og SPI. Mælt er með því að hafa aðgang að einum UART 

og einu I2C til nota.  

Framtíðarmöguleikar: Möguleikar  að notast við CAN samskipti. 

 

Inn- og 

útgangar 

Fyrir verkefnið reiknast það þannig til að það séu rúmlega fimm 

hliðrænir inngangar og sextán stafrænir útgangar. Taka þarf  tillit til 

mögulegra framtíðaverkefna og því er betra að hafa fleiri 

tengimöguleika.  

Spenna  Verður örtölvan að geta unnið með fimm volta spennu sem almennt er 

notað við skynjara í bifreiðum. 

      

3.2.2 Val á örtölvu 

Mikil þróun er á örtölvum og í kjölfarið fjölgar framleiðendum einnig. Með þessari þróun  

fylgir margar tegunda af örtölvum og er hver og ein fyrir sig einstök í notkun. Valið er því 

erfitt þegar grisja þarf úr fjöldanum fyrir tiltekið verkefni.  

 

                                                 

1 http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/2613 (Sótt 25.03.2015) 
 
2 http://www.mvfri.org/Contracts/Final%20Reports/R04-13v01%20Underhood%20Temperatures%201.pdf 
(Sótt 25.03.2015) 

http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/2613
http://www.mvfri.org/Contracts/Final%20Reports/R04-13v01%20Underhood%20Temperatures%201.pdf
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Áður en farið er að skoðað hvað stæði til boða er sett niður skilyrði samhliða 

lágmarkskröfum úr töflu 2.  Eftirfarandi skilyrði eru :   

 8 bita RISC 

 Flash minni 60-65Kb  

 Notast við 5 V spennu 

 Stærð þess verði undir 10mm lengd og 10mm breidd 

 

Valdar voru þrjár örtölvur sem ætlað voru fyrir bifreiðar.  Framleiðendur þeirra örtölva sem 

valdar voru staðfesta allir að hún standist þær öryggiskröfur , þ.e. standist öryggi og endingu. 

Örtölvur sem eru taldar vera hentugar fyrir verkefnið eru: 

 MC9S08DZ60 frá Freescale3 

 STM8AF5288 frá STMicroelectronics4 

 AT90CAN64-15MZ  frá Atmel5 

 

Settur var upp útilokunarlisti og  miðast við þarfagreiningu,  tafla 2 sem má sjá í töflu 3 þar 

sem sjá má nákvæmari upplýsingar til viðmiðunnar á milli örtölva. Einnig var sett upp 

stigagjöf fyrir hvern lið fyrir sig til að geta fengið marktæka niðurstöðu um hvaða örtölva 

féll best að verkefninu. Niðurstöður úr viðmiðun er svo hægt að sjá í töflu 4.  

Tafla 3: Útilokunarlisti  og stigauppsetning fyrir örtölvuval. 

Nákvæmar 

lýsingar 

Skilgreining Gefið til 

einkunnar 

Almennar upplýsingar 

 

Örgjörvi 

Þar sem hraði örgjörvans hefur áhrif á hversu hröð 

vinnsla örtölvunnar er þá verður gefið: 

 1 stig 20MHz og minna  

 2 stig yfir 20MHz 

 

Já 

 

Stærðarmælingar 

Stærðin á örtölvunni hefur áhrif á hvernig uppsetning er 

og stærð rafrása því háð stærðartakmörkunum. Ekki þörf 

á að gefa stig fyrir það   

 

Nei 

 

Hitasvið 

Einn af stærri þáttunum. Gefið er stig fyrir visst hitasvið 

sem örtölvan getur unnið við: 

 1 stig: -40°C til 100°C  

 3 stig: -40°C til 125°C og yfir 

 

 

Já 

Minni 

 

                                                 

3 http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC9S08DZ60.pdf 
(sótt þann 02.03.2015) 
4 http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00184072.pdf 
(sótt þann 02.03.2015) 
5 http://www.atmel.com/Images/7682S.pdf 
(sótt þann 02.03.2015) 

http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC9S08DZ60.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00184072.pdf
http://www.atmel.com/Images/7682S.pdf
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Flash minni Gæti þetta haft áhrif á stærð verkefnis gagnvart forritun. 

Sett var upp afmarkað svið þannig að ekki er gefið stig.  

 

Nei 

 

 

RAM minni 

Þar sem RAM minnið hefur áhrif hvað hægt er að geyma 

mikið í stundarminni sem hentar fyrir í verkefnið.  Þannig 

að gefið er stig fyrir það: 

 1 stig: undir 2 Kb RAM 

 2 stig: 2 Kb RAM og yfir 

 

 

Já  

 

 

EEPROM minni 

EEPROM er það sem gefur möguleika á að geyma gildi 

sem hafa myndast þegar búnaður er í gangi og helst inni 

þó svo það sé  slökkt á búnaði. Gefið er stig fyrir það: 

 1 stig: 2 Kb og undir 

 2 stig: yfir 2 Kb 

 

 

Já  

Samskipti 

 

 

 

I2C 

Samskipti með notkun I2C er þannig að mörg tæki geta 

verið að á einni línu. Ekki er þörf á að notast við fleiri en 

eina línu. Gefið verður stig fyrir það: 

 0 stig: ekki til staðar 

 3 stig: ef til staðar 

 

 

Já 

 

 

SPI 

Reiknað er með SPI til samskipta við eitt tæki í einu og 

getur hann valið með því að skipta um hverju er verið að 

breyta þ.e. útgangs pinna og er því talið að eitt SPI nægi.  

Gefið verður stig fyrir það: 

 1 stig: eitt SPI til staðar 

 2 stig: tvö eða fleiri SPI til taðar 

 

 

Já 

 

 

UART 

Eru þetta algengastir möguleikar þegar samskipti er á við  

skjái sem hafa sína eigin smáörgjörva.  Reiknað er með 

allavega einum og fyrir framtíðarverkefni einum þannig 

að gefið verður einkunn fyrir það: 

 1 stig: eitt til staðar 

 3 stig: tvö eða fleiri til staðar  

 

 

Já 

 

 

CAN 

Er reiknað með CAN til framtíðarverkefni og virkni þess 

er svipaður og I2C með fjölda búnaða er ekki gerðar 

kröfur um að fleiri en eitt sé til boða. 

Gefið verður stig fyrir það: 

 0 stig: ekki til staðar 

 2 stig: er til staðar 

 

 

Já 

Pinnagildi inn- og útganga 

 

 

 

Stafræn merki 

fjöldi pinna 

Gefur fleiri möguleika ef til staðar er fjöldi af inn- og 

útgöngum og með því verður gefið stig eftir fjölda sem 

eru til staðar: 

 1 stig: upp að 40 pinnum 

 2 stig: 40 að 50 pinnum 

 3 stig: 50 og yfir af pinnum  

 

 

Já 

 

 

Möguleikarnir eru margir með aðgengi að hliðrænu 

merki hvort heldur sem  inn- eða útgöngu. Gefið verður  

stig fyrir það: 

 

 

Já 
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Hliðrænmerki 

fjöldi pinna 
 1 stig: upp að 15 pinnum 

 2 stig: 15 upp að 25 pinnum 

 3 stig: 25 og yfir af pinnum 

 

 

Hliðræn merki 

gæði 

Hefur  áhrif á hver þrepaskipting er á hliðrænu merki sem 

verið er að mæla. Gera má ráð fyrir því að við aukna 

orðum.  Mun hærri bit tala því meira þrepasvið og því 

nákvæmari mæling. 

Gefið verður stig fyrir það: 

 1 stig: 10 bit og undir 

 2 stig: yfir 10 bit 

 

 

Já 

Framhald 

 

Notast var við uppsetningu og stigjöf úr töflu 3  til að hanna töflu 4. Upplýsingar um 

örtölvurnar voru sóttar frá gagnablöðum frá framleiðendum. 

Tafla 4: Útilokunarlisti fyrir val á örtölvu hentugast fyrir verkefnið. 

Lýsing Freescale 

MC9S08DZ60 

STMicroelectronics 

STM8AF5288 

Atmel 

AT90CAN64-

15MZ 

Almennar upplýsingar 

 

Örgjörva hraði 

(MHz) 

20 

 

24 16 

Stig 1 2 1 

Hitaþolssvið -40°C til 125°C -40°C til 150°C -40°C til 125°C 

Stig 2 3 2 

Stærðarmælingar 

(l*b*h)mm 

(9*9*1,6)mm (8,8*8,8*1,6)mm (9*9*1)mm 

Stig  Ekki gefið stig 

Minni 

Flass minni (Kb) 60 64 64 

Stig Ekki gefið stig 

RAM minni (Kb) 4 6 4 

Stig 2 2 2 

EEPROM minni 

(Kb) 

2 2 2 

Stig 1 1 1 

Samskipti 

 

I2C 1 1 1 

Stig 3 3 3 

SPI 1 1 1 

Stig 1 1 1 

UART 1 1 2 

Stig 1 1 3 

CAN 1 1 1 
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Stig 2 2 2 

Pinnagildi inn- og útganga 

 

Pinnafjöldi heild  48 48 64 

Stig  Ekki gefið stig 

Stafrænmerki fjöldi 

pinna 

32 38 53 

Stig 1 1 3 

Hliðrænmerki fjöldi 

pinna 

16 10 17 

Stig 2 1 2 

Hliðrænmerki gæði 12 bit 10 bit 10 bit 

Stig 2 1 1 

Niðurstaða 

 

Heildarstig 18 18 21 

Sætisskipting 2/3 2/3 1 

Framhald 

 

Hér sést að Atmel er í efsta sæti og koma  Freescale og STMicroelectronics saman í öðru 

sæti. Er Atmel AT90CAN64-15MZ talin hentugastur fyrir verkefnið.  

3.2.3 Upplýsingar um valda örtölvu 

AT90CAN64-15MZ var könnuð og athugað  hvort hún fengist á hönnunarborði sem 

auðveldaði ferlið að smíði frumgerðs verkefnis, sjá Mynd 15. Hægt er að fá örtölvuna á 

hönnunaborði en vegna kostnaðar og tíma sem það tæki að fá örtölvuna var fundin önnur 

leið til að gera frumgerð. Var önnur örtölva sem kom til greina og er hún frá sama 

framleiðanda. Heitir sú örtölva ATmega328-MLF, hefur örtölvan nær alla þá þætti sem gera 

má ráð fyrir (sjá í töflu 2) þarfir örtölvunnar en fyrir utan CAN samskipti og stærð á flash 

minni. Flash minnið er 32 Kb. 

Hægt er að skoða nánari upplýsingar um AT90CAN64-15MZ í viðauka B og ATmega328-

MLF viðauka C. 

 

Mynd 15: hönnunarborð fyrir AT90CAN128. Uppspretta: 

https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-CAN/ (sótt þann 3.4.2015) 
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3.3 Snertiskjár 

Snertiskjár gefur möguleika að koma upp einföldu og auðskiljanlegu notendasviði. Er 

þægilegur í notkun og möguleikar geta verið mjög miklir til stjórnunar. 

3.3.1 Þarfagreining 

Hafa þarf í huga þann kostnað sem fylgir kaupum á snertiskjá og hvaða tegund af snertiskjá 

yrði hentugastur fyrir verkefnið. Tafla 5 sýnir lágmarksþörf og skilgreiningu á þörfum.  

Tafla 5: Lágmarks þarfir snertiskjásins og skilgreining á þeim. 

Þarfir 

 

Skilgreining 

 

 

 

Sjálfstætt kerfi 

Þegar verið er að vinna með ígreypt kerfi er oftast aðalörtölva 

sem sér um að halda kerfinu í gangandi, hún sér um samskipti, 

útreikninga og vinnslu.  Við val á skjá fyrir kerfið er þörf að 

velja skjá sem inniheldur sína eigin örtölvu eða örgjörva sem sér 

um að halda utan um vinnslu skjásins svo ekki þurfi að leggja 

vinnuna á aðalörtölvu kerfisins. Sá möguleiki  þarf að vera til 

staðar að eiga samskipti við aðrar örtölvur. 

 

 

Minni 

Þegar hanna á útlit og virkni á skjá þarf minni til að geyma 

uppsetningu og virkni skjásins. Mælt er með því að 

snertiskjáinn hafi minni til að geyma upplýsingar.  

 

 

Stærð skjás 

Ætlunin er að hafa þægilega stærð sem ekki fer mikið fyrir en 

hefur þó möguleika að koma flestum upplýsingum og 

möguleikum þannig fyrir að notandi verði ekki fyrir óþægindum 

vegna stærðar leturs eða álíka. Æskilegt er að skjárinn sé ekki 

minni en 4,3 tommur að stærð eða um 54mm á hæð og 95mm á 

breidd.    

 

Snertifilma 

Taka þarf tillit til að notandi geti stjórnað skjá í 

hlífðarvettlingum sem kallar á það að snertifilman sé gerð úr 

raunviðnámi. 

 

Kostnaður 

Markmið verkefninis er að hanna kerfi sem er ekki 

kostnaðarsamt. Þarf skjárinn að uppfylla skilyrði en ekki meira 

en það til að halda niðri kostnað.  

 

Upplausn 

Ætlunin er að hafa notendasvið sem skýrast fyrir notanda og 

með því fylgir að hafa góða upplausn á skjánum, sé ekki minni 

en 480*272 í upplausn. 

 

Samskipti 

Er almennt notast við UART eða SPI samskipti þegar verið að 

vinna með snertiskjái  sem eru með eigin örtölvu eða örgjörva, 

er mælt með að hafa möguleika á einum UART eða einum SPI. 

 

Spenna 

Spennufæðing til búnaðar er mismunandi og er notast við 

örtölvu sem vinnur á 5 V. Ætlast er  til að skjárinn þurfi ekki 

meira en 5 V til að fara í gang og með því væri ekki þörf að 

hanna rafrás með það í huga að koma réttu spennu í skjáinn. 
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3.3.2 Val á snertiskjá 

Sett eru skilyrði eins og í kafla 3.2.2., val á örtölvu samhliða töflu 5 með lágmarksþarfir fyrir 

snertiskjá. Skilyrðin eru: 

 Snertifilma skal hafa raunviðnám  

 Spennuþörf skal ekki fara yfir 5 V 

 Stærð snertiskjás skal ekki vera minni em 4,3 tommur 

 Hafi sjálfstætt stýrikerfi 

 

Snertiskjáir sem taldir voru hentugastir fyrir verkefni eru: 

 uLCD-43PT frá 4D SYSTEMS6 

 51-01505-02 frá REACH7 

 ConnectEVE frá MikroElectronika8 

 

Notast er við sama uppsetningaferli, tafla 6 og á tafla 3.  Hægt er að sjá útkomu 

útilokunnarlistans og stigauppsetninguna fyrir snertiskjá í töflu 6. Útkoman er hvaða 

snertiskjár er hentugastur fyrir verkefnið, sjá tafla 7.  

Tafla 6: Útilokunarlisti  og stigauppsetning fyrir snertiskjáinn. 

Nákvæmar 

lýsingar 

Skilgreining  Gefið til 

einkunnar  

Almennar upplýsingar 

 

 

 

 

Stærð 

Stærðin hefur mikið að segja um hvernig notendasviðið 

muni verða.  Stærðartakmörk voru sett fyrir skjáinn 

þannig að það verður ekki tekið til einkunnar. En stig er 

gefið ef möguleiki er fyrir hendi að stækka skjá með 

tilheyrandi breytingum í forritun.  

 2 stig: ef möguleiki er að stækka skjá 

 0 stig: ef möguleiki er ekki til staðar 

 

 

 

Já 

Snertifilma Skilyrði er að snertifilma skuli vera gerð úr raunviðnámi 

þannig að það verður ekki tekið til einkunnar.  

Nei 

 

 

Upplausn  

Upplausn (pixlar) hefur áhrif á hvernig gæði útlits á 

skjánum er og verður það gefið stig fyrir það: 

 1 stig: versta upplausn (480*272 pixlar) 

 2 stig: fyrir milli upplausn  

 3 stig: bestu upplausn   

 

 

Já 

                                                 

6 http://www.4dsystems.com.au/productpages/uLCD-43/downloads/uLCD-43_datasheet_R_1_5.pdf  
(sótt þann 05.04.2015) 
7 http://www.reachtech.com/userfiles/file/downloadcenter/51-0105-02.pdf  
(sótt þann 05.04.2015) 
8 http://www.mikroe.com/add-on-boards/display/connecteve/  
(sótt þann 05.04.2015) 

http://www.4dsystems.com.au/productpages/uLCD-43/downloads/uLCD-43_datasheet_R_1_5.pdf
http://www.reachtech.com/userfiles/file/downloadcenter/51-0105-02.pdf
http://www.mikroe.com/add-on-boards/display/connecteve/
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Spenna 

Spennuþörf hefur áhrif á búnaðinn og hvernig rásasmíði 

skuli háttað. Sett var skilyrði um að búnaður mætti ekki 

fara yfir 5 V þannig að ekki er gefið stig fyrir það. 

 

Nei 

 

 

kostnaður 

Kostnaður spilar stórann þátt í þessu verkefni og verður 

gefin einkunn fyrir kostnað. 

 1 stig: hæsti kostnaður 

 2 stig: miðlungs kostnaður 

 3 stig: lægsta kostnaður   

 

 

Já 

Minni 

 

 

 

Innbyggt minni 

Ef til staðar er innbyggt minni þá einfaldar það að koma 

forritun inn á skjáinn án utan að komandi rafrásar,  

þannig að ef til staðar er minni þá er gefið stig fyrir það. 

 0 stig: ef ekki til staðar 

 2 stig: ef til staðar  

  

 

Já 

 

Utanályggjandi 

minni 

Ef utan á liggjandi minni er til staðar og það er ekki að 

hafa  mikil áhrif á stærð þá er gefið stig fyrir það.  

 0 stig: ef ekki til staðar 

 2 stig: ef til staðar 
 

 

Já 

Samskipti 

 

 

UART 

Eru þetta einn af algengari möguleikum í samskiptum á 

milli örtölvu og snertiskjás. Verður gefið stig fyrir það. 

 0 stig: ef ekki til staðar 

 2 stig ef til staðar 

 

Já 

 

SPI 

Sama og með SPI og UART, almenn samskipti oftast 

notuð.  Gefið verður stig.  

 0 stig: ef ekki til staðar 

 2 stig ef til staðar 

 

Já 

 

 

I2C 

Ef möguleiki er fyrir I2C samskipti opnast möguleikar 

fyrir framtíðarverkefni. Þannig að gefið verður stig fyrir 

það. 

 0 stig: ef ekki til staðar 

 2 stig ef til staðar 

 

 

Já 

Framhald 
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Notað var við uppsetningu og stigagjöf úr töflu 6  til að hanna töflu 7. Upplýsingar um 

snertiskjái var sótt í  gagnablöð frá framleiðendum. 

 

Tafla 7: Útilokunarlisti fyrir val á snertiskjá hentugast fyrir verkefnið 

Lýsing 4D SYSTEMS 

uLCD-43PT 

REACH 

51-01505-02 

MikroElectronika 

ConnectEVE 

Almennar upplýsingar 

 

Stærð (tommur) 4,3 4,3 4,3 

Stig  Ekki gefið stig 

Möguleiki á 

stækkun 

já já já 

Stig  2 2 2 

Snertifilma Raunviðnám Raunviðnám Raunviðnám 

Stig  Ekki gefið stig 

Upplausn  480*272 480*272 480*272 

Stig  1 1 1 

Spenna 5 V 3,3 eða 5 V 3,3 V 

Stig  Ekki gefið stig 

Kostnaður 

ISK(USD) 

20.752(139) 25.921(175) 10.212(69) 

Stig  2 1 3 

Minni 

 

Innbyggt minni já já Nei 

Stig  2 2 0 

Utanáliggjandi 

minni 

Já Nei Já 

Stig  2 0 2 

Samskipti 

 

UART Já Já Nei 

Stig  2 2 0 

SPI Nei  Nei Já 

Stig  0 0 2 

I2C Já Nei Nei 

Stig  2 0 0 

Niðurstaða 

 

Heildarstig  13 10 10 

Sætaskipti  1 2/3 2/3 

 

Útkoma úr töflu 7 er að  uLCD-43PT frá 4D SYSTEMS er í  fyrsta sæti og þykir hentugast  

fyrir verkefnið. Snertiskjár frá REACH og MikroElectronika koma einnig vel til greina.  
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3.3.3 Upplýsingar um valinn snertiskjá  

Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um uLCD-43PT frá 4D SYSTEMS í viðauka D. 

 

3.4 Samskipti  

Samskiptin í kerfinu eiga að vera hröð og örugg í notkun. Skoða þarf aðstæður og þarfir og 

velja eftir því. Í þessum hluta er fjallað um aðstæður sem talið er þörf á að skoða með hliðsjón 

af vali á samskiptaleið sem talin er henta aðstæðum.  

3.4.1 Milli örtölva 

Markmiðið er að til staðar séu margar örtölvur og að samskiptin séu þannig að ein örtölva er 

sagður húsbóndi og við hann séu aðrar örtölvur sem þrælar. Húsbóndinn getur kallað á 

sértækan þræl og fengið eða sent upplýsingar. Tvær möguleikar koma til greina fyrir 

verkefnið, I2C og SPI, hafa þeir kosti og ókosti sem hægt er að sjá í töflu 8. 

Tafla 8: Kostir og ókostir I2C og SPI. 

Samskiptarleið  Raflagnafjöldi  Kostir  Ókostir  

 

 

I2C 

Tvær lagnir: 

 SDA 

 SCL 

Þarf bara tvær lagnir. 

Hver þræll hefur heimilsfang. 

Þræll getur kallað á 

húsbóndann. 

Staðfestingar ef skilaboð 

komast ekki á leiðarenda.  

Ekki mikill hraði 

upplýsinga. 

 

 

SPI 

fjórar lagnir: 

 SCLK 

 MISO 

 MOSI 

 SS 

Hraður upplýsingaflutningur. 

Skipting milli þræla geta verið 

fljót. 

Ekki hentug fyrir 

marga þræla, hver 

þræll þarf sér SS 

línu að húsbónda. 

Þræll getur ekki 

kallað á húsbónda. 

 

Kostir sem I2C hefur umfram SPI hvað varðar samskipti eru möguleikar á mörgum þrælum 

og notast einungis við tvær samskiptalínur. Þessi samskiptaleið er talin vera kostur  fyrir 

verkefnið þar sem framtíðarmöguleikar eru fleiri og einföldun á uppsetningu er mikill.   

 

3.4.2 Snertiskjár og örtölva 

Snertiskjárinn sem varð fyrir valinu hefur getu til að notast við UART og I2C samskiptaleiðir, 

þar sem ætlunin er að hafa hröð samskipti verður notast við UART. 
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3.5 Skynjara og hreyfibúnaður 

Nákvæmni er það sem horfa þarf í þegar kemur að því að velja rétta skynjara eða 

hreyfibúnað.  Þetta er það sem fær kerfið til að vinna eftir settu markmiði fyrir þau verkefni 

sem verið er að vinna við.  

3.5.1 Loftþrýstingsmælir 

Þar sem verið er að mæla loftþrýsting í lokuðu rými verður að notast við loftþrýstimælir sem 

kemur fram í kaflahluta 2.5.1.  

Tvær algengar leiðir eru  til að nálgast mælingar, notast er við annahvort hliðræna og 

stafrænan spennuútgang.  Munurinn á þeim er að kostnaðurinn á stafræna spennuútgangi er 

mun dýrari vegna aukinna íhluta í skynjaranum, þar sem ætlunin er að notast við örtölvu 

nálægt öllum búnöðum er ekki þörf að notast við stafrænan skynjara. Notast verður því við 

hliðrænan spennuútgang frá skynjara. 

 

Loftþrýsting í loftpúðum geta verið mismunandi miðað við hvernig loftpúða er verið að 

notast við. Er haft eftir sérfræðingi á breytingum bifreiða [10] „ Loftmagnssvið er á milli 30 

psi í lægsta til 150 psi í hæsta og hefur það ekki farið út fyrir það svið “, útfrá því er valið að 

notast við loftþrýstimæli sem hefur þrýstisvið (loftmagnssvið) frá 0 til 200 psi með því er 

reiknað aðeins yfir það þrýstisvið sem er nefnt af viðtalanda. Enginn tiltekinn þrýstinemi er 

valinn og áætlað með að valinn loftþrýstimælir fullyrði það þrýstisvið sem lagt er með.  

3.5.2 Hreyfibúnaður 

Erfitt er að taka ákvarðanir á einum hlut t.d. eins og ljósabúnaði og segulrofa fyrir það. Þar 

sem mismunandi stærðir eru til á þeim segulrofum og segulokum er tekið það inn í hönnun 

á rafrásum sem hefur getu til að virkja þá án vandræða.  
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4 Hönnun 

Við hönnun á búnaði er vert að skoða alla þá íhluti sem notast skal við, hver virknin sé 

skoðuð og hvernig koma eigi viðkomandi hlut fyrir gagnvart rafrásarkerfi. Eru mörg svið 

sem þarf að skoða eins og hvernig hanna eigi rafrásina, láta forritið vinna og hvernig megi 

hanna þægilegt notendasvið fyrir notenda. 

Í þessum kafla skiptist hönnunarferlið í tvo parta, í fyrri hluta er lögð áhersla á að finna út 

hvernig er hentugast er að seta upp rafrásir og samskipti milli örtölva. Seinni hlutinn lýsir 

vinnuferli fyrir örtölvur með uppsetningu á flæðiritum og hvernig  haga skal samskiptum á 

milli þeirra, auk þess hvernig koma eigi upp notendasviði á notendaskjá.  

Til að hanna rafrásir er notast við hugbúnaðarforritið Multisim 12,0, er hægt að prufukeyra 

rafrásina til að skoða virkni.  Microsoft VISIO 2013 er notað til að hanna flæðirit sem notast 

er við hönnun  forritunarkóðum.  

 

4.1 Íhlutir og rafrásir 

Unnið er með kerfi sem notast við örtölvur á vissum stöðum sem gerir lagnaleiðir einfaldari 

og um leið mælingar nákvæmari, stýringar einfaldari og framtíðarmöguleika fleiri, sjá má 

uppsetningu stýrikerfis (Mynd 16). Kerfið samstendur af eftirfarandi stýringum:  

 Aðalstýring: Húsbóndinn sem sér um vinnslu, útreikninga, samskipti við þrælana og 

notendasvið. Aðalstýring og notendaskjár eru staðsettir innan bifreiðar.  

 Ljósastýring: Þræll sem sér um að koma samskiptum við ljósabúnað. 

 Loftpúðastýring: Þræll sem sér um að koma samskiptum við loftpúðaíhluti.  

Unnið er með íhlutir sem keyra á mismunandi rafmagnsspennu/spennu.  Rafrásir hvað varðar 

örtölvur eru t.d. ekki að nota sama spennu og notað er til að spennufæða ljósabúnað eða 

loftpúðakerfi. Taka þarf hverja stýringu fyrir sig og skoða hverjar þarfir eru til að láta íhluti 

vinna saman. 

Í þessum hluta er farið yfir rafrásahönnun fyrir hverja stýringu. Einnig útskýrt hvernig 

ætlunin er að hafa stjórnun frá örtölvu að þeim búnaði sem tilheyrir þeirri stýringu, íhlutir 

valdir og útskýring á hvers vegna verið er að notast við þá. 
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Mynd 16: Uppsetning á stýrikerfis. 

4.1.1 Spennubreytir 

Fyrir hverja stýringu er þörf að notast við spennu til að  keyra örtölvuna AT90CAN64-

15MZ, örtölvan tekur inn 2,7 – 5,5 V spennu og allt að 0,5 A straum sem er mesta sem  

ráðlagt er af framleiðanda. Örtölvan er látin keyra á 5 V spennu sem gerir að pinnar 

örtölvunnar vinna á sömu spennu. Ákveðið var að hafa þetta þannig sökum þess að algengast 

er að skynjarar og íhlutur sem tengjast örtölvunni virka við þá spennu. Einfaldar  þetta 

hönnun og sérþarfir í kringum rásasmíðina á milli örtölvu og íhluta.   

Notast er við LM7805 [11] spennubreytir til að breyta spennu frá rafgeymi bifreiðar í 5 V 

spennu. Er notuð rafrás frá framleiðanda spennibreytisins, sjá mynd 17. Rafrásin er gerð fyrir 

stöðugann spennuútgang þó mikil spennusveifla sé að koma inn á LM7805. LM7805 hefur 

þá getu að taka inngangsspenni 7 V til 25 V og breyta því í 5 V spennu, hann hefur einnig 

getu í að leiða 1,5 A straum. 

 

Mynd 17: Rafrásamynd fyrir Spennubreytir. Mynd er skorinn úr rafmagnsteikningu 1 í viðauka F. 

Tafla 9 sýnir hvaða íhluti er verið að notast við í rafrás og lýsir virkni íhluta.  
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Tafla 9: Tilgangur íhluta skýrðir í rafrás fyrir spennubreytir. 

Íhlutir rafrásar Virkni íhlutar 

7805 Spennubreytir, tekur inn 7 V til 25 V og gefur út 5 V. 

C1 Ceramic rafþéttir til að minnka sveifluspennu  . 

C3 Electrolytic rafþéttir til að minnka sveifluspennu. 

R1 Rafviðnám. 

F1 Vörn gegn því að of mikil A straumur geti myndast yfir LM7805 

 

Notast er við einn spennubreytir til að fæða spennu til stýringa í kerfinu, einfaldar þetta 

samsetningar á kerfinu og auk þess sparnað í stað þess að gera spennubreytir fyrir hverja 

stýringu.  Einungis er þörf á að komast inn á samskiptalínur og um leið fá spennu sem er 

samhliða því til að virkja það stýringu. Spennibreytir er hluti af aðalstýringu. 

4.1.2 Rafrás um örtölvuna 

Notast er við AT90CAN64-15MZ sem örtölvu fyrir húsbónda og þræla. Skoða þarf hvaða 

pinna er ætlast til að notast við og hvernig tengja þurfi örtölvuna svo hægt sé að virkja hana 

og keyra eins og ætlað er fyrir verkefnið. 

Á mynd 18 sem sýnir yfirlitsmynd af pinnauppsetningu og heiti þeirra á AT90CAN64-15MZ 

og í töflu 10 er tekið saman þeir pinnar sem notast skal við í verkefninu. 

 

Mynd 18: Yfirlitsmynd af pinnauppsetningu og heiti þeirra á AT90CAN64-15MZ.                               

Sjá nánar í viðauka B. 
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Tafla 10: Almennar pinnaupplýsingar af AT90CAN64-15MZ  sem er notast við í verkefninu. 

Heiti Pinni Skýring 

VCC 21, 52 Fyrir inngangspenni. 

AVCC 64 Fyrir inngangspenni fyrir hliðræna pinna, gefur 

nákvæmari lestur með sér inngangi. 

GND 22, 53, 63 Jarðtenging. 

RESET 20 Til endurræsingar á örtölvu, spenna er virk þegar ekki 

er þörf á að endurræsa annars 0 spenna ef þess þarf. 

Stafrænt 

merki inn/út 

35-42, 44-48 Stafrænt merki inn og út. 

Hliðrænt 

merki inn/út 

49-51, 54-61 Stafrænt merki inn og út. 

SCL 25 Notast við í I2C samskipti og notast líka við í að forrita 

örtölvuna. 

SDA 26 Notast við í I2C samskipti og notast líka við í að forrita 

örtölvuna. 

XTAL2 23 Til að tengja við klukku crystal, útgangur 

XTAL1 24 Til að tengja við klukku crystal, inngangur 

RXD0, 

RXD1 

2, 27 UART samskipti, móttakari  

TXD0, 

TXD1 

3, 28 UART samskipti,sendir 

SCK 11 Notast við forritun örtölvuna 

 

Fyrir hverja AT90CAN64-15MZ þarf að hanna rafrás til að virkja örtölvuna og koma virkni 

í gang. Er rafrásin sett á sér rafrásaborð með því pinnavali sem notast er við tiltekna stýringu. 

Sett er saman rafrás samkvæmt gagnablaði Atmel (viðauka B ) sem sjá má á mynd 19,   virkni 

íhluta rafrásarinnar í töflu 11. Sýnir þetta lágmarks þörf til að koma örtölvunni í notkun. 

Klukkuhraði þess er 16 MHz (Mega Hertz) og notað er 0,5 A vörn til að verja örtölvuna.  

Enduræsing er sett á ef þörf er að endurræsa búnaðinn. 
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Mynd 19: Örtölvurafrás fyrir lágmarks tengingu til að virkja örtölvu. Mynd skorinn úr 

rafmagnsteikningu 2 í viðauka F. 

 

Tafla 11: Virkni íhluta skýrðir í rafrás fyrir örtölvu. 

Íhlutir rafrásar Virkni íhlutar 

C1, C2, C3 Tilgangur að jafna spennu í rásinni. 

F1 Ver örtölvu fyrir yfirstraumnotkunn.  

L1 Jafnar spennuflæði inn á sér spennuinngang fyrir hliðræna hliðargist. 

R1 Er notaður fyrir upptog til að halda spennu á reset. 

S1 Þrýstirofi sem myndar endurræsingu á örtölvu. 

AT90CAN64-

15MZ 

Örtölva sem er notuð í þessu verkefni. 

 

4.1.3 Raflagnir 

Til að koma samskiptum á milli stýringa þarf að hafa í huga hvernig raflagnir eru á milli 

þeirra, getur myndast rafþéttimyndun í raflögninni en hún verður meiri eftir því sem þykkari 

eða lengri vír er notaður og fjöldi stýringa. Sem gerir það að verkum að truflanir verða of 

miklar til að geta ná skiljanlegum samskiptum milli örtölva.  AT90CAN64 örtölvan hefur 

getu til að vinna með rafþéttimyndun upp að 400 pF (picoFarad).  

Fjöldi víra sem þarf á milli eru fjórir sem eru spennufæðing, jörð, SDA og SCL, þörf er að 

hafa í huga að mesti straumur um spennulínuna getur verið allt að 1,5 A.  Einnig er þörf að 

hafa vír sem er fínþættur í stað þess að notast við gegnheilann vír þar sem hristingur á bifreið 

getur eyðilagt gegnheila vír.  
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Valinn er DR PN 689 P Highflex9 vír, sem er fjögra víra og um 0,6mm í þvermál og hefur 

hann getu að keyra um 3 A 10 í gegnum sig. 

4.1.4 Rafrás aðalstýringar 

Örtölva aðalstýringar hefur samskipti við snertiskjá í gengnum UART og þrælana í gegnum 

I2C. Þegar verið er að notast við UART samskipti þá ætti spennan á milli örtölvu 

aðalstýringar og snertiskjás að vera um 3,3 V. Þar sem örtölvan sendir og tekur við spennu 

merki með 5 V spenni og snertiskjárinn getur sent og tekið við með 5 V spennu er hægt að 

tengja UART beint á milli án einhverja breytingar á rafrás.  

Þegar unnið er með I2C er þörf að notast við upphaldviðnám ( pullup resistor ) vegna þess 

að samskiptarlínur eru með spennu þegar línurnar eru ekki í notkun. Sett er 2,2 K ohm á 

hverja línu til að geta haldið spennu á því.  

Sjá má rafrásina og tengingar milli búnaða og íhluta á mynd 20 og íhlutir rafrásar og virkni 

þeirra í töflu 12.  

 

Mynd 20: Rafrásarteikning fyrir aðalstýringu. Mynd skorinn úr rafmagnsteikningu 3 í viðauka F. 

Tafla 12: Virkni íhluta skýrðir í rafrás fyrir aðalstýringu. 

Íhlutir rafrásar Virkni íhlutar 

Spennubreytir Upplýsingar í kafla 4.1.1 Spennubreytir. 

Örtölvurafrás Upplýsingar í kafla 4.1.2 Rafrás um örtölvuna. 

Snertiskjár Er notendasvið kerfisins.  

                                                 

9 http://www.sab-cable.com/cables-wires-harnessing-temperature-
measurement/products/showproductshop/cables-and-wires/bus-cables/special-industrial-ethernet-cables-
cat-5/dr-pn-689-p-highflex-3/ (sótt þann 15.04.2015) 
10 http://www.engineeringtoolbox.com/wire-gauges-d_419.html (sótt þann 15.04.2015) 

http://www.sab-cable.com/cables-wires-harnessing-temperature-measurement/products/showproductshop/cables-and-wires/bus-cables/special-industrial-ethernet-cables-cat-5/dr-pn-689-p-highflex-3/
http://www.sab-cable.com/cables-wires-harnessing-temperature-measurement/products/showproductshop/cables-and-wires/bus-cables/special-industrial-ethernet-cables-cat-5/dr-pn-689-p-highflex-3/
http://www.sab-cable.com/cables-wires-harnessing-temperature-measurement/products/showproductshop/cables-and-wires/bus-cables/special-industrial-ethernet-cables-cat-5/dr-pn-689-p-highflex-3/
http://www.engineeringtoolbox.com/wire-gauges-d_419.html
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LED1 LED lýsing sem gefur til kynna að spennubreytir er í gangi. 

LED2 LED lýsing sem gefur til kynna að örtölva er í gangi. 

LED 3 LED lýsing sem gefur til kynna að bilun sé til staðar. 

R1, R2 Eru notaðir til að halda spennu uppi þegar ekki er verið að senda 

upplýsingar. 

Framhald 

 

4.1.5 Rafrás ljósastýringar 

Þegar verið er að hanna stýringu fyrir ljósabúnað sem er stýrt er af örtölvu þarf að hafa í 

huga að ekki er hægt að keyra beint af örtölvunni. Hanna þarf rafrás sem hefur getu til að 

keyra ljósabúnaðinn. Notast þarf við segulrofa sem er svo stýrt með örtölvunni, forðast skal 

bakspennu inn á örtölvuna, er því notast við optocopler PC817 [12]. PC817 hefur þann 

eiginleika að í honum er á einum enda er LED díóða og í hinum endanum er ljósnemi. Þegar 

spenna kemur frá örtölvu þá lýsir LED díóða, ljósneminn skynjar það og hleypir spennu í 

gegn. Gerir þetta það að ekki er spennusamskipti milli örtölvunnar og þann búnað sem er 

tengur við pinna ljósnema meginn og verndar þar með örtölvu fyrir mögulegum bakspennu 

eða truflunum vegna spennusveiflu. PC817 er notaður til að kveikja á íhlut sem nefnist 

MOSFET RFP30N06LE [13] og kveikir hann á segulrofunum.  MOSFET hefur þá getu til 

að keyra 30 A straum og upp að 60 V spennu en er virkjaður með 5 V spennu, er hann 

reiknaður sem varnarbúnaður ef notandi setur búnað beint inn á rafrás án segulrofa.  

Samkvæmt reglugerð 822/2004 7 grein laga frá samgöngustofu yfir hvernig meðhöndla eigi 

ljóskastara, segir að ekki sé leyfilegt að notast við ljósastýringu nema háuljósin séu virk [14, 

p. 31]. Er settur segulrofi sem er tengdur háaljósi sem virkjar spennu inn á RFP30N06LE,  

þannig er ekki hægt að nota ljósastýringu nema það sé búið að kveikja á háljósum bifreiðar. 

Varúðarráðstafanir þarf að gera ef örtölva eða annar íhlutur bilar og ekki er hægt að laga á 

staðnum.  Settur er rofi sem skammhleypir RFP30N06LE þannig að möguleiki gefst til að 

stýra ljósabúnaði handvirkt. 

Hver stýring hefur sitt heimilisfang. Þar sem þetta er í boði er settur rofi sem gefur möguleika 

á að breyta heimilisfangi ljósastýringar sem gerir það að verkum að hægt er að hafa tvær 

ljósastýringar af sömu gerð án vandræða. 

Hér má sjá rafrásina og tengingar á mynd 21, íhluti rafrásar og virkni þeirra í Töflu 13. 
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Mynd 21: Rafrásarteikning fyrir ljósarafrás. Mynd skorinn úr rafmagnsteikningu 4 í viðauka F. 

Tafla 13: Virkni íhluta skýrðir í rafrás fyrir ljósastýringu. 

Íhlutir rafrásar Virkni íhlutar 

Örtölvurafrás Upplýsingar í kafla 4.1.2 Rafrás fyrir örtölvuna. 

Q1-Q6 RFP30N06LE (MOSFET) vinnur sem rofi og hleypir spennu á 

segulrofa. 

U1-U6 PC817 (optocopler) býr til samskipti milli örtölvu og búnaða án 

spennusamskipti. Varnarbúnaður ef bakspenna verður á línu sem 

verið er að nota til að keyra búnað með meiri straum og spennu. 

R1-R6, R13 Notaðir sem niðurtogviðnám (Pull Down Resistor ), heldur viðnámið 

íhluti í núllispennu á rafrásarlínunni þegar engin spenna er á honum. 

Þetta kemur í veg fyrir að spennuhleðsla eða spennutruflun hafi áhrifa 

á íhluti og stöðu þess. 

R7-R12, R14, 

R15 

Víðnám sem er notað er til að stjórna spennu og straum í gegnum 

LED lýsingum með því að taka yfir sig viss spennir og um leið 

stjórna straumnum sem þarf að fara til LED lýsingunnar. 

LED1 LED lýsing sem gefur til kynna að spennubreytir er í gangi. 

LED2 LED lýsing sem gefur til kynna að örtölva er í gangi. 

LED 3 LED lýsing sem gefur til kynna að bilun sé til staðar. 

K1 Spennumerki kemur frá háljósi, ef spennumerki er á þá hleypir hann 

5V inn á MOSFET og með því er hægt að nota segulrofa. 
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S1-S6 Rofar sem gefur möguleika ef rafrás verður fyrir bilun, þá er hægt að 

skammhleypa MOSFET og stjórnað segulrofum handvirkt. 

S7 Er notaður til að gefa möguleika að breyta um heimilisfang stýringar. 

Framhald 

4.1.6 Rafrás loftpúðastýringar 

Stjórna á loftpúðakerfi og þarf að stjórna loftþrýsting inn og úr loftpúða. Notast er við 

segulloka til að stjórna því og eru tveir segullokar fyrir hvern loftpúða og eru fjórir loftpúðar 

í heild. Til að hafa eftirlit með loftþrýsting sem er til staðar er notast við loftþrýstingmæli 

sem sendir út hliðræna rafspennu og gefur hann til kynna hver loftþrýstingurinn er. Notast 

er við 5V inn á mæli og frá honum kemur hliðræn spenna inn á því svið sem túlkar hver 

þrýstingur er. 

Notast er við sömu aðferð til að stjórna segulrofunum og segullokum úr kafla 4.1.4, þar sem 

vörn er á milli segulrofans og örtölvunnar og einnig hafa möguleika á að skammhleypa 

MOSFET með rofa handvirkt ef upp kemur bilun í búnaði sem ekki er hægt að laga á 

staðnum. 

Þegar bifreiðar hafa loftpúðakerfi þá er oftast til staðar loftpressa með forðageymi fyrir 

þrýstiloft. Hér er gert ráð fyrir eftirliti á  hver staða loftþrýstings sé á forðageymi.  

Hér má sjá rafrásina og tengingar milli búnaðs og íhluta á mynd 22,  íhlutir rafrásar og virkni 

þeirra í Töflu 14. 

 

Mynd 22: Rafrásarteikning fyrir loftpúðarafrás. Mynd skorinn úr rafmagnsteikningu 5 í viðauka F. 
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Tafla 14: Virkni íhluta skýrðir í rafrás fyrir loftpúðastýringu. 

Íhlutir rafrásar Virkni íhlutar 

Örtölvurafrás Upplýsingar í kafla 4.1.2 Rafrás fyrir örtölvuna. 

Q1-Q8 RFP30N06LE (MOSFET) vinnur sem rofi og hleypir spennu á 

segulrofa. 

U1-U8 PC817 (optocopler) býr til samskipti milli örtölvu og búnaða án 

spennusamskipti. Varnarbúnaður ef bakspenna verður á línu sem 

verið er að nota til að keyra búnað með meiri straum og spennu. 

R1-R8 Notaðir sem niðurtogviðnám (Pull Down Resistor ), heldur viðnámið 

íhluti í núllispennu á rafrásarlínunni þegar engin spenna er á honum. 

Þetta kemur í veg fyrir að spennuhleðsla eða spennutruflun hafi áhrifa 

á íhluti og stöðu þess. 

R9-R18 Viðnám sem er notað til að stjórna spennu og straum í gegnum LED 

lýsingum með því að taka yfir sig viss spennir og um leið stjórna 

straumnum. 

LED1 LED lýsing sem gefur til kynna að spennubreytir er í gangi. 

LED2 LED lýsing sem gefur til kynna að örtölva er í gangi. 

LED 3 LED lýsing sem gefur til kynna að bilun sé til staðar. 

S1-S8 Rofar sem gefur þann möguleika ef rafrás verður fyrir bilun þá er 

hægt að skammhleypa MOSFET og með því stjórnað segulrofum 

handvirkt. 

D1 Vendar fyrir ef bakspenna myndast í rafrásarlínunni og með því 

vendar spennubreytir og örtölvu.  

 

4.2 Forritun 

Kerfinu er skipt upp í þrjár stýringar eins og tekið er fram  í kaflahluta 4.1 og eru þær 

aðalstýringu, ljósastýringu og loftpúðastýringu. Sér uppsetning á forrit er fyrir hverja 

stýringu,  samskiptaaðferðsins I2C er á milli örtölva og er aðalstýring húsbóndi og ljósa- og 

loftpúðastýring eru þrælar. UART samskipti eru á milli aðalstýringar og notendasviðs. 

Hver stýring hefur sína nálgun fyrir sig þ.e.a.s.  hvernig högun forritsins er og þarf að hanna 

samskipti á milli stýringa til að ná sem öruggastri og einfaldastri vinnslu fyrir kerfið.  

4.2.1  Hugbúnaður og tengingar 

Tvær gerðir af forritunarhugbúnaði eru til staðar í þessu verkefni, annar er til að koma 

forritunarkóða í örtölvuna og hinn er til að forrita snertiskjáinn. Farið er í þessum kafla yfir 

hvaða aðferðir eru notaðar og hvaða hugbúnaður er notaður. 

Forritun örtölva  
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Til eru nokkrar leiðir til að forrita AT90CAN64 t.d. SPI samskipti sem koma forritakóðanum 

á örtölvuna en annað er til boða sem nefnist JTAG sem tilheyrir AT90CAN64.  Hefur JTAG 

þá getu að koma kóðanum á örtölvuna og að fylgjast með þegar forritið er að vinna. 

Rofstaður (breakpoint) eru settir í forritunarkóðan á völdum stöðum, eftir þörfum og með 

því er hægt að fylgjast með hvernig kóðinn vinnur og hvort upplýsingar séu að myndast eins 

og ætlun er.  Til að koma á  sambandi á milli tölvu sem keyrir hugbúnaðarforritið og örtölvu 

þarf að notast við USB (Universal Serial Bus) forritunarhermir sem nefnist AVR JTAG UI11, 

er hann tengdur frá USB og í JTAG pinna örtölvunnar: 

 TMS (Test mode select): velur hvar verið er að skrifa inn á örtölvuna og lesið af. 

 TCK (Test Clock): heldur samskiptum á milli búnaðs á sama hraða. 

 TDI (Test Data In): skrifar inn á örtölvuna. 

 TDO (Test Data Out): tekur við upplýsingum frá örtölvu. 

 VCC: tengist við spennu fæðingu örtölvu. 

 GND: tengist við jörð örtölvu. 

AT90CAN64 notast við AVR RISC sem er hönnun sama framleiðanda og  örtölvunnar 

,Atmel.  Notast er við hugbúnaðarforrit frá sama aðila sem nefnist Atmel studio12,  það hefur 

getu til að búa til forritunarkóða fyrir allar gerðir Atmel örtölva. 

Forritun snertiskjás  

Þegar snertiskjárinn var valinn var hugsað fyrir því að létta á vinnslu fyrir húsbóndann þ.e. 

snertiskjár hefur sinn eiginn örgjörva eða örtölvu til að vinna með og halda  uppsetningu 

þess. Notast er við hugbúnaðarforrit sem nefnist Workshop 4 IDE13 sem  hannað er af sama 

framleiðenda og snertiskjásins (4D SYSTEM).  Snertiskjá þarf að forrita í gegnum 

borðtölvu/ferðatölvu, þetta er gert með því að nota micro USB forritunarhermir sem nefnist 

USB-PA514 sem breytir USB samskiptum yfir í UART, er þannig komið forritakóða yfir á  

snertiskjáinn uLCD-43PT.  

4.2.2 I2C Samskiptareglur 

I2C vinnur með samskiptareglum, þurfa upplýsingar að vera rétt uppsettar, heimilsfang 

þrælanna er ákveðnir og hvort verið sé að sækjast í upplýsingar eða senda þær. 

Þegar húsbóndi er að senda upplýsingar eða sækjast eftir þeim er fyrst sent heimilisfang sem 

eru 7 biti að lengd sem gefur möguleika uppá 127 heimilisföng. Með heimilisfanginu kemur 

                                                 

11 http://www.elecfreaks.com/store/avr-usb-emulator-debugger-programmer-jtag-ice-p-144.html  
(sótt þann 13.04.2015) 
12 http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx  
(sótt þann 13.04.2015) 
13 http://www.4dsystems.com.au/product/4D_Workshop_4_IDE/  
(sótt þann 13.04.2015) 
14 http://www.4dsystems.com.au/product/uUSB_PA5/  
(sótt þann 13.04.2015) 

http://www.elecfreaks.com/store/avr-usb-emulator-debugger-programmer-jtag-ice-p-144.html
http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx
http://www.4dsystems.com.au/product/4D_Workshop_4_IDE/
http://www.4dsystems.com.au/product/uUSB_PA5/
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einn biti sem er  8 bitinn og hann gefur til kynna hvort verið sé að fara að senda upplýsingar 

sem gefur gildið 1 eða vilja fá sent frá hinum upplýsingar sem hefur gildið 0. Þetta er sent í 

tvíundarformi (binary) þ.e.  tölugildið 2 er í 7 bita 0000010 í tvíundarform. Það er ekki þörf 

fyrir þræl að kalla eftir heimilisfangi þar sem húsbóndinn notast ekki við heimilisfang, 

þrællinn þarf aðeins að gefa til kynna hvort það eigi að skrifa til hans eða taka á  móti 

upplýsingum. 

Í þessu verkefni er verið að vinna með tvær stýringar sem þarfnast þess að fá heimilisfang: 

 Ljósastýring: þar sem er möguleiki að notast við tvö heimilisföng út frá smíði 

rafrásar fyrir ljósastýringar. Verða heimilisföngin 2 (0000010) og 3 (0000011). 

 Loftpúðastýring: notað verður 1 (0000001) sem heimilisfang. 

Upplýsingar sem verið er að vinna með á milli örtölva þurfa að vera sendar þannig að ein 

örtölva skilji hvað er verið að senda frá hinu þ.e.a.s.  formatið þarf að vera rétt uppsett. Verið 

er að senda tölur eða stafi og er mjög mikilvægt að vita hversu marga bita er verið að senda. 

Notast er við  8 bita langt tölugildi þ.e.a.s.  hægt er að geyma tölur frá 0 til 255 sem er nóg 

þar sem hæsta tala er 200 frá þrýstimæli, flýtir það fyrir að koma upplýsingum á milli. Ef 

miðað er við 16 bita sem hefur tölugilda að 65535 tekur það lengur að senda, þar sem I2C er 

gerður fyrir að senda bara 8 bita í einu og þ.a.l.  þyrfti að senda tvo 8 bita til að koma einum 

16 bita yfir. 

4.2.3 Samskiptahraði 

Kerfi með samskiptaaðferð eins og verkefnið inniheldur þarf að stórum hluta að stjórnast af 

réttum klukkuhraða eða samskiptahraða öllu heldur. Mikilvægt er að hraðinn sé sá sami þ.e. 

hversu margir bitar eru á sekúndu (bitar/s) eða tíðnihraði í kHz. Þetta er notað til að vita 

hvenær næsta spennumerki er að koma og ef upplýsingar eru ekki komnar þá lítur önnur 

örtölvan á að eitthvað sé að og hættir að taka við upplýsingum eða les þá vitlaust inn. Er 

notast við tvær samskiptaraðferðir í þessu verkefni: 

 UART 

 I2C 

UART: Notaður á milli snertiskjás og húsbóndans. Möguleiki er að notast við 

samskiptahraða á milli 110 til 600.000 bitar/s þ.e. það sem snertiskjárinn getur þolað en 

örtölvan getur þolað allt að 1.000.000 bitar/s. Notast verður við 200.000 bitar/s fyrir 

samskiptahraða á milli þeirra. 

I2C:  Notaður á milli húsbóndans og þræla.  Húsbóndinn er sá sem býr til hraðann sem 

þrælarnir þurfa að skilja og er á hverri stýringu sama örtölvan sem þýðir að ekki þarf að huga 

að því hvort allir þrælar myndu  ráða við vissann hraða. AT90CAN64 ræður við allt að 400 

kHz (viðauka B bls.204), verður notast við 100 kHz sem er fyrirfram stillt í örtölvunni. 
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4.2.4 Forritun aðalstýringar 

Aðalvinna örtölvunnar í aðalstýringu er að halda samskiptum á milli notendasviðs og þræla,  

hún sér um að koma upplýsingum sem tengjast því hvað er verið að virkja á notendasviðinu 

eða hvað þarf að birta á því. Koma þarf upplýsingum á þann þræl sem á að virkja en einnig 

koma upplýsingum á notendasvið um hver staðan sé á kerfinu sem dæmi mælingar.  

Uppsetning forritunarkóðans skiptist í tvo parta þ.e.  almenn vinnsla forritunar og svo er líka 

notast við það sem kallast truflun sem vinnur þannig að ef spennumerki kemur inn á 

örtölvuna þá hættir hún að lesa almenn forrit og fer í að sinna trufluninni, eftir það fer hún 

aftur á sama stað í almenna forrit. Með þessu er hægt að gera vissar aðgerðir strax án 

seinkunnar. Hér er tekið hvað fer í almenn forrit og hvað þarf að notast við gagnvart truflun: 

Almenn forritun 

Þegar kerfið fer í gang þá byrjar örtölvan að fá svar frá snertiskjá um hvort það sé orðið virkt, 

ef ekkert fer í gang eftir viss langann tíma virkjar hann LED lýsingu um að eitthvað sé að og 

stoppar, þarf þá að endurræsa kerfið.  Þetta er sett af stað ef bilun er á snertiskjá, þá er ekki 

not fyrir stýrikerfið, ef hann fær svar frá snertiskjá þá fer hann að fara yfir lista heimilisfanga 

með stýringum sem eru í vistuð í EEPROM minni. Kallar hann á hvern fyrir sig og sækir 

upplýsingar, þegar upplýsingar eru komnar frá þeim stýringum sem eru á lista eru 

upplýsingar sendar á notendasvið.  

Á 0,5 sekunda fresti er farið yfir hvort stýringar sem eru á lista séu en virk, ef eingin 

staðfesting um virkni kemur til baka er gefið merki til notendasviðs að stýring eða stýringar 

sé ekki að svara og ekki sé hægt að nota það og er það því tekið af lista og gert óvirkt á 

notendasvið. Ef tíminn er ekki liðinn er farið framhjá því, þegar á enda er komið er farið 

aftur á byrjun þar sem lesið er af lista og upplýsingar sóttar o.s.frv..  

Truflun 

Í þessu verkefni getur komið merki frá tveimur stýringum, það er annaðhvort frá notenda 

gegnum UART eða þræl gegnum I2C, til að láta vita af sér um að ný stýring sé til boða: 

 Notenda: þegar notandi virkjar valmöguleika á snertiskjánum fer örtölvan strax að 

taka við upplýsingum og setur það í geymslu á RAM og kemur þeim svo til þess 

stýringar sem það á við. 

 Ný stýring: þegar ný stýring kemur inn í kerfið þá sendir það upplýsingar um að það 

sé til staðar með tilheyrandi heimilsfang, fer örtölvan að skoða hvort það sé á lista, 

ef heimilsfang stýringar er ekki á lista sendir örtölvan til notenda að ný stýring sé 

virk, setur hann þá stýringuna á listann yfir stýringar til boða. Ef búnaður er á lista 

sendir hann upplýsingar um að hann sé nú þegar til staðar.  

Sjá má á mynd 23 hvernig útfærsla flæðirita fyrir almenna forritun, truflun frá notenda og 

truflun frá nýju svæði.  
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Mynd 23: Flæðirit fyrir örtölvu aðalstýringar. 

4.2.5 Forritun ljósastýringar 

Örtölva í ljósastýringunni sér um að koma ljósabúnaði til notkunnar. Kerfið vinnur þannig 

að notandinn velur hvaða ljósabúnaður fer í gang og fara þær upplýsingar til örtölvu 

aðalstýringar og þaðan til örtölvunnar í ljósastýringunni.   

Uppsetning forritunarkóðans skiptist í tvo parta eins og fram kemur í  kaflahluta 4.2.4 

forritun aðalstýringar þ.e. almenn vinnsla forritunar og forritun fyrir truflun. Hér er  tekið 

fram hvað fer í almenna forritun og hvað þarf að notast við vegna truflunar: 

Almenn forritun 

Þegar kerfið fer í gang fer örtölvan að bíða eftir upplýsingum frá húsbónda sem er í 

aðalstýringu. Ef upplýsingar komar ekki eftir vissan tíma þá fer hann að kalla eftir svari frá 

húsbónda. Ef ekkert svar kemur kviknar á LED lýsingu sem gefur til kynna að bilun sé til 

staðar, en heldur áfram að reyna að ná sambandi. Ef samband kemur þá fer örtölvan í 

biðstöðu, vegna þess að öll vinna fer fram þegar truflun verður til staðar. Aðferð sem þessi 

(að vera með hann í biðstöðu í vissan tíma, og ef engar upplýsingar koma frá aðalstýringu) 

gefur þann möguleika að kalla eftir svari og koma nýrri stýringu inn í stýrikerfið, þ.e.a.s. ef 

aðalstýring er ekki með þessa stýringu á lista þá getur hann kallað eftir að láta virkja sig. 
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Truflun  

Þegar merki koma frá aðalstýringu eru þrjár mögulegar ástæður fyrir því, það er annaðhvort 

að fá upplýsingar um stöðu útganga, gera breytingar á útgöngum eða fá svar til baka um að 

stýring sé til staðar: 

 Upplýsingar um stöðu útganga: Ef óskað er eftir um hver staða útganga sé þá er 

sent til baka um núverandi stöðu útganga til baka. 

 Breytingar á útgöngum: Gerðar eru breytingar á útgöngum til að virkja eða afvirkja 

ljósabúnað. 

 Svörun til baka: Gefið er merki til baka um að stýring sé enn til staðar. 

Er hægt að sjá á Mynd 24 hvernig útfærsla flæðirita á almennri forritun, truflun frá 

aðalstýringu. 

 

 

Mynd 24: Flæðirit fyrir örtölvu ljósastýringar. 

4.2.6 Forritun loftpúðakerfis 

Lofpúðakerfið gefur notandanum kleyft að hafa eftirlit og breyta loftþrýstingi í loftpúðum 

bifreiðar og auk þess að hafa eftirlit með þrýstiloftstank. Vinnur kerfið þannig að notandi 

velur þrýsting fyrir hvern loftpúða fyrir sig, þegar val er komið sendir hann þær upplýsingar 
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til aðalstýringar sem sendir þær áfram til örtölvu loftpúðastýringar. Upplýsingar eru bornar 

saman við núverandi stöðu mælinga á loftþrýstingi í loftpúðunum. Örtölvan breytir hliðrænu 

merki sem kemur frá þrýstinema og breytir þeim í 10 bita tvíundarform. Útbúið er því næst  

þrepastig frá 0 til 1024 sem er svo breytt í raunloftþrýstingsgildi, ef breytingagildið er minna 

en raungildi þarf að bæta þrýstilofti í loftpúða þar sem það á við, annars hleypa þrýstilofti 

úr. Breytingar eiga sér stað þegar beðið er um það frá notanda, þegar mælingar eru jafnar 

breytingargildunum þá er breytingum lokið og mælingar bara gerðar og sendar á  

notandaskjá. Ástæða þess að hönnun er þannig uppsett er að miklar breytingar gætu átt sér 

stað í kerfinu ef högg kemur á það eða miklar hæðabreytingar eiga sér stað. Komið er í veg 

fyrir að forrit reyni að halda settum breytingum. Við mælingar eru teknar 20 mælingar og 

meðatalið af því fyrir hvern mæli fyrir sig tekið til að fá nákvæmari mælingar. 

Uppsetning forritunarkóðans er skipt í tvo parta eins og kemur fram í kafla 4.2.4 þ.e. forritun 

aðalstýringar, almenna vinnslu forritunar og forritun fyrir truflun, hér er tekið fram hvað fer 

í almenna forritun og við hvað þarf að notast gagnvart truflun: 

Almenn forritun 

Þegar kerfið fer í gang byrjar örtölvan að gera það sama og í almennri forritun í kafla 4.2.4 

en í stað þess  að fara í biðstöðu þá fylgist hún með en heldur áfram að vinna á meðan, þegar 

búið er að taka stöðu á hvort upplýsingar hafi komið fer hún að taka mælingar. Teknar eru 

20 mælingar af hverjum loftpúða og meðaltal tekið og þær tölur geymdar svo í RAM minni.  

Truflun 

Þegar merki kemur frá aðalstýringu eru þrír mismundandi möguleikar til að afla  þeirra 

upplýsinga sem sóst er eftir, upplýsingar um stöðu mælinga, gera breytingar á þrýsting 

loftpúða eða fá svar til baka um að svæði sé til staðar: 

 Upplýsingar um stöðu mælinga: Ef merki kemur inn um hver staða mælinga sé þá 

er sent til baka  núverandi staða. 

 Breytingar á loftþrýsting loftpúða: Tekið er við þeim upplýsingum sem geyma á  í 

RAM minni og fært í  annað umhverfi sem nefnist fall (Function) sem er fyrir utan 

almenna forritið og sér um að gera breytingar á loftpúðum. Ekki er hægt að gera 

breytingar á því nema upplýsingar koma um að gera breytingar. Með því að senda 

upplýsingar í fall gefur það  möguleika að halda samskiptalínunni opinni fyrir önnur 

samskipti þ.e. ekki er verið að tefja upplýsingasamskipti vegna þess að verið sé að 

vinna í breytingum. 

 Svörun til baka: Er þá merki gefið til svörunar um að stýring sé enn til staðar. 

Sjá má á mynd 25 hvernig útfærsla flæðirita á almennri forritun en einnig truflun frá 

aðalstýringu. 
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Mynd 25: Flæðirit fyrir örtölvu loftpúðastýringar. 

4.2.7 Notandasvið 

Þegar verið er að forrita snertiskjáinn er notast við draga og sleppa (drag and drop) sem boðið 

er upp á í hugbúnaðarforriti frá 4D SYSTEM. Gefur það möguleika á mörgum útfærslum af 

rofum, ljósavirkni og fleiru þannig að hægt sé að setja upp notendavænt umhverfi. 

Uppsetning notendasviðs er þannig uppstillt að þrír möguleikar eru í boði: 

 Aðalsvið (main): Valsvið þar sem möguleiki er að velja á milli  stýringa sem eru í  

boði.  Í kerfinu er til boða að velja á milli stýringu á ljóskösturum og loftpúða, þetta 

er til boða eftir að aðalstýring er búinn að samþykkja og með því virkja möguleika á 

notendasvið, hægt er að sjá uppsetningu á notendasviði á mynd 26. 

 Ljósbúnaðasvið: Möguleikinn á stýringu fyrir ljóskastara er að geta slökkt og kveikt 

á ljósabúnaði og er hægt að stjórna allt að sex útgöngum fyrir ljósabúnað. 

Notendasviðið gefur  þá möguleika að notast við sex rofa til að geta nýtt alla útganga, 

einnig er möguleiki að vera með tvo rofa fyrir tvær ljósastýringar ef þörf er á þannig 

að hægt sé að fara á milli. Rofi til að geta farið aftur á aðalsvið er til staðar.  Hægt er 

að sjá uppsetningu á notendasviði á mynd 27. 

 Loftpúðasvið:  Stjórna þarf  loftþrýstingi í loftpúðum og hafa getu til að sjá 

raunmælingar á hverjum loftpúða fyrir sig en einnig hafa yfirsýn yfir  mælingar á 
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forðageymi fyrir þrýstiloft. Uppsetning þess er þannig fyrir hvern loftpúða og 

forðageymir er talnagluggi sem sýnir raungildi mælinga, fyrir hvern loftpúða er annar 

talnagluggi sem hefur upp og niður rofa til að breyta hvað loftþrýstingur á að vera í 

loftpúðum, til að staðfesta breytingar er rofi sem staðfestir breytingar. Rofi er til 

staðar sem gefur notenda valmöguleika á að komast aftur á aðalsvið. Sjá má 

uppsetningu á notendasviði á mynd 28. 

 

Mynd 26: Notendasvið fyrir aðalsvið. 

 

Mynd 27: Notendasvið fyrir ljósabúnaðarsvið. 

 

Mynd 28: Notendasvið fyrir loftpúðasvið. 
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5 Prófanir og frumgerð 

Til að sjá virkni voru prófanir gerðar á stýrikerfinu. Frumgerð var gerð, íhlutum var komið 

fyrir á tengiborði og rafrásinar settar upp fyrir hverja stýringu fyrir sig. Sjá má á mynd 29 

hvernig uppsetningu á stýrikerfinu.  

Prófunum var skipt niður í eftirfarandi : 

 Mælingar á íhlutum rafrásar 

 Samskipti milli stýringar 

 Styrkleika merkis á milli stýringa eftir lengd milli þeirra. 

 

Mynd 29: Uppsetning kerfis til prófanar. 

5.1 Búnaður fyrir forritun. 

Notast var við fartölvu af gerðinni Toshiba Satellite með eftirfarandi uppsetningu: 

 Windows 7 stýrikerfi 

 6 GB DDR3 vinnsluminni 

 AMD A6 3400 1,4 GHz örgjörva 
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5.2 Mælingar á íhlutum rafrásar 

Endurtekningar eru á rafrásahluta sem virkjar segulrofa eða segulloka með því að notast við 

optocopler (PC817) og MOSFET (RFP30N06LE). Voru settar upp þrjár rafrásir með þeirri 

virkni fyrir prófanir, gerðar voru mælingar á voltspennu með voltamæli. Ljósadíóða var 

notuð með tilheyrandi viðnámi miðað við voltspennu til að herma segulrofa eða segulloka, 

mynd 30 sýnir hvernig uppsetning er  á rafrásahlutanum. 

 

Mynd 30: Rafrásahluta til að stjórna segulrofa. 

Fól aðgerð í sér að send var 5 V spenna frá örtölvu að optocopler til að virkja MOSFET sem 

sá um að hleypa hærri spennu inn á kerfið. 11, 12 ,13 og 14 volta spennu var hleypt í gegnum 

MOSFET, er þessi spenna oftast það spennusvið sem notað er í bifreiðum.  Mælingar voru 

gerðar yfir ljósadíóðu og viðnám til að sjá hvort spenna væri að fara í gegnum rafrásina 

miðað við þá spennu sem var sett.  

Mælingar sem gerðar voru sýndu að ekki var mismunur á þeirri spennu sem sett var inn og 

það sem mældist yfir ljósadíóðu og viðnám, sem þýðir að sú spenna sem hleypt er á rafrásina 

fer yfir þann íhlut sem er til staðar það er að segulrofi eða segulloki verður virkur. 

 

5.3 Samskipti milli svæða 

Til að framkvæma prófanir á samskiptum milli stýringa var hannað forrit fyrir hverja 

stýringu. Fylgt var eftir flæðiritum sem gerð voru í kafla 4.2. Snertiskjárinn var notaður til 

að sjá hvernig upplýsingar færu eða kæmu frá þrælunum og einnig hver feriltíminn væri 

þegar þær upplýsingar voru sendar til eða teknar frá þrælum.  

Mynd 31 sýnir hvernig aðalsviðið lítur út og var það notað til að skoða hvort aðalstýring  

fyndi þræla á I2C samskiptalínu. Ef þræll er fundinn virkjast möguleiki fyrir þann þræl, og 

ef þræll var svo tekinn af I2C línu var athugað hvort aðalstýring gerði möguleikann aftur 

óvirkann.  
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Prófanir sýndu að það tekur að meðaltali 6 sekúndur að koma snertiskjá í notkun og ná 

samskiptum við þræla, ef einn af  þrælum er ekki virkur á samskiptalínu er sá valmöguleiki 

óvirkur þangað til þræll er settur á samskiptalínu. Þegar þræll var gerður virkur var tekinn 

annar þræll af samskiptalínu, varð sá valmöguleiki þá gerður óvirkur.  

    

 

Mynd 31: Aðalsvið fyrir snertiskjá. 

Mynd 32 sýnir hvernig notendasvið fyrir ljósabúnað lítur út og var það notað til að sjá hver 

viðbrögð væru þegar ýtt var á einhvern valmöguleika. Upplýsingar eiga að fara til þræls og 

eftir að ljós eru gerð virk eiga að koma upplýsingar til baka sem sýna hver staðan  sé þ.e.a.s. 

hvort lýsing sé virk eða ekki. 

Prófanir sýndu að þegar ýtt var á valmöguleika urðu breytingar og svörun fékkst um stöðu 

lýsingar, svörun var samstundis og var því ekki  þörf að taka mælingar á hver svartíminn 

væri. 

 

 

Mynd 32: Ljósabúnaðasvið fyrir snertiskjá. 
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Mynd 33 sýnir hvernig notendasvið fyrir loftpúðakerfi leit út. Prófanir fólu í sér að athuga 

hvort  upplýsingar væru að komast til skila í réttu formati þ.e.a.s. hvort upplýsingar myndu 

verða fyrir truflunum. Notast var við stilliviðnám til að líkja eftir loftþrýstimæli og prófað 

hvernig raungildi væru og hvort upplýsingar væru að koma inn þegar breytingar ættu sér 

stað.  

Prófanir sýndu  að breytingar fóru strax í gegn og engar truflanir áttu sér stað,  svartími 

tilbaka var innan við 0,5 sekundur. Þegar breytingar voru gerðar á stilliviðnámi komu 

upplýsingar tilbaka innan við 0,5 sekundur. 

 

 

Mynd 33: Loftpúðasvið fyrir snertiskjá. 

5.4 Styrkleiki merkis á milli stýringa með tillit til 

vegalengdar á milli þeirra 

Þar sem vegalend er á milli stýringa þar sem aðalstýring er inn í farþegarými og stýringar 

fyrir aukabúnaði eru oftast utan það voru gerðar prófanir á hver spennustyrkleiki væri á 

upplýsingum sem væri verið að senda á milli stýringa og hve öruggt það væri. Fylgst var 

með upplýsingum sem aðalstýring var að sækja frá loftpúðastýringu. Upplýsingar bárust á  

0,5 sekunda millibili og notast var við tvær vegalengdir milli búnaðs, 10 sentimetra og 5 

metra.  Mældur var tíminn á milli þegar sækja var upplýsingar og athugað hvort það yrðu 

breytingar á þeim eftir vegalengd. Notast var við sveiflusjá til að gera tímamælingar á milli 

á að sækja upplýsingar og hver  spennustyrkleikinn á upplýsingum væri eftir vegalengd á 

milli stýringa. Mynd 34 sýnir hver tíminn var þegar vegalengd á milli örtölva var um 10 

sentimetrar. Mynd 35 sýnir hver tíminn er á 5 metrum. 

Prófanir sýndu að ekki var breyting á tíma gagnvart þeim vegalengdum sem athugað var 

með.  
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Mynd 34: Tími milli þegar verið er að sækjast eftir upplýsingum milli aðalstýringar og 

loftpúðastýringar, lengd á milli um 10 sentimetra. 

 

 

Mynd 35: Tími milli þegar verið er að sækjast eftir upplýsingum milli aðalstýringar og 

loftpúðastýringar, lengd á milli um 5metrar. 

Mynd 36 sýnir spennustyrkleika merkis sem kemur inn á loftpúðastýringu frá aðalstýringu 

þegar notast er við um 10 sentimetra vegalengd og mynd 37 sýnir spennustyrkleika merkis 

þegar notast er við 5 metra. Prófanir á styrkleika fól í sér  að skoða toppgildinn sem 

mynduðust við spennumerkin og með því hægt að skoða hversu mikill spennustyrkur var á 

innmerki.  

Útfrá mælingum var þó nokkur munur  á spennustyrk toppgilda miðað við vegalengd. 

Spennumerki með vegalengd upp á 10 sentimetra var með fljóta svörun og hélst inn í smá 

tíma toppgildið, spennustyrkleiki með 5 metra vegalengd á milli þurfti  að vinna sig upp að 

toppgildi. 
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Mynd 36: Styrkur merkis þegar verið er að sækjast eftir upplýsingum milli aðalstýringar og 

loftpúðastýringar, lengd á milli um 10 sentimetra. 

 

 

Mynd 37: Styrkur merkis þegar verið er að sækjast eftir upplýsingum milli aðalstýringar og 

loftpúðastýringar, lengd á milli um 5 metra. 
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6 Umræða 

Megin markmiðið í þessu verkefni hefur gengið út frá því að hanna kerfi fyrir aukabúnað í 

bifreiðum og koma þeim fyrir inn á eitt notandasvið. Snertiskjár varð fyrir valinu og hentaði 

uLCD-43PT vel fyrir verkefnið, bíður hann upp á góða framtíðarmöguleika fyrir viðbætur 

við kerfið. AT90CAN64-15MZ örtölvan var valin sem húsbóndi fyrir kerfið og sem þræla. 

En eftir prófanir á forritun kom það í ljós að  betra væri að hafa örtölvu fyrir hvern þræl fyrir 

sig þ.e.a.s. það sem myndi henta betur fyrir hverja stýringu miðað við þarfir, og sérsniðinn 

að því.  

Samskipti á milli örtölva var góð með notkun I2C samskiptatalmáta og við prófanir var 

kannað hvernig upplýsingar milli örtölva bærust með breytingum á vegalengd á milli þeirra. 

Athugað var hvort upplýsingar kæmust til skila og hver spennustyrkur væri, niðurstöður eru 

ásættanlegar, hefði mátt framkvæma fleiri prófanir með því að kanna hvar mörkin lægu á 

vegalengd.   

Þessi uppsetning á búnaði er hentugt stýrikerfi fyrir bifreiðar þar sem þörf er að koma á 

notandasviði fyrir aukabúnað á einn stað.  Stýrikerfið bíður upp á að vera stækkað og getur 

þessi lausn á stýrikerfi annað mun fleiri verkefnum en að stjórna aukabúnaði í bifreiðum. 

Þessari uppsetningu á stýrikerfi var aðeins fengið hlutverk með þessu verkefni. Nota má 

sömu útfærslu með smávægilegum breytingum til að stjórna húsarafmagni, ljósabúnaði á 

hinum ýmsu stöðum, hafa eftirlit með heimilistækjum eða stýra iðnaðarvélum, 

möguleikarnir eru margir með slíku kerfi þar sem uppsetning er samskiptanet örtölva.  
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7 Framtíðarmöguleikar 

Það eru framtíðarmöguleikar til beturbætingar á stýrikerfi sem er til staðar eða viðbætur við 

það mögulegar og er fylgjandi listi dæmi um þætti sem væri hægt að gera. 

 Koma samskipti milli aðalörtölvu stýrikerfis og tölvu í bifreið með notkun CAN 

samskiptareglu sem gefur þann möguleika að sækjast í upplýsingar sem dæmi ef 

bilun er í bifreið og bilunarkóða fylgdi því væri hægt að byrta það á notendasvið. 

 Finna möguleg svæði eins og loftpúðastýringu og ljósastýringu sem hægt væri að 

bæta við stýrikerfið. 

 Gera möguleika á að koma notendasviði í snjallsíma sem gefur möguleika að stýra 

kerfinu utan við bifreið. 

 Gera notendasviðið þráðlaust, það er að hægt væri að taka snertiskjá af stöð inn í 

bifreið og stýrt stýrikerfinu utan við bifreið. 

 Finna möguleika sem hægt væri að setja á notendasvið. Sem dæmi væri hægt að setja 

inn hvenær bifreið ætti að fara í smurningu og þegar kemur að því gefur stýrikerfi 

viðvörun um að því þarf að sinna. 

 Gefa möguleika á að geta birt staðsetningar hnit um hvar bifreið er staðsett. 
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8 Niðurstöður 

Gegnum gangandi áherslur í þessu verkefni hefur verið að hanna búnað sem væri 

notandavænn, einfaldur í uppsetningu, öruggur og ódýr. Þessi markmið voru lykilatriði í 

þarfagreiningu þá gagnvart  hönnun og smíði á frumgerð.  

Búið er að koma saman virku kerfi sem vinnur samkvæmt settum markmiðum. Lykilatriði í 

verkefninu eru tekin saman í eftirfarandi köflum. 

8.1 Notendavænt og einfalt í uppsetningu 

Til að gera kerfið notendavænt var valin snertiskjár af gerðinni uLCD-43PT (sjá kafla 3.2.2) 

Inniheldur skjárinn fjölda möguleika til að koma upplýsingum til og frá notenda eins og 

kemur fram í kafla 5.3. 

Ætlunin var að koma upp kerfi sem einfalt væri í uppsetningu og notast við örtölvu sem 

heilan fyrir kerfið. Kerfið notast við húsbónda sem aðalstöð og þræla til að koma mælingum 

og virkni til og frá búnaði í kerfinu. Aðeins var þörf á einum fjögra víra rafmagnskapli,  tvær 

fyrir spennufæðing og tvær fyrir samskiptalínur. Valinn var AT90CAN64-15MZ (sjá kafla 

3.1.1) fyrir húsbónda og þræla. Örtölvan hefur ótal samskiptamöguleika,  SPI, CAN, UART 

og I2C, notast var við I2C samskipti í þessu verkefni. Þar sem ekki var hægt að nálgast 

örtölvuna sem átti að velja var notast við Atmega 328-MLF sem uppfyllti öll skilyrði sem 

tilheyrðu verkefninu.  

í prófunum sýndi kerfið að það er að vinna eins og ætlunin var þ.e.a.s. stöðugt kerfi sem 

hægt er að koma fyrir  í bifreiðum. 

8.2 Öryggi og kostnaður 

Við hönnun var lögð áhersla á að velja samkiptaleið sem væri örugg og að upplýsingar sem 

færu á milli væru einfaldar í notkunn, einnig væri hægt að fá staðfestingu á hvort upplýsingar 

næðu í gegn.  I2C uppfyllti þær kröfur og varð fyrir valinu. Í prófunum sýndi stýrikerfið svo 

fram á skil á upplýsingum og staðfestingu um að þeim hafi verið komið til skila líkt og gert 

var ráð fyrir í þarfagreiningu og hönnun. 

Gerðar voru prófanir á tveimur mismunandi vegalengdum á milli stýringa og kom það í ljós 

að við 5 metra vegalengd varð spennustyrkurinn sem kom upplýsingum á milli veikara og 

gefur það til kynna að raflögnin er að mynda feril eins og þéttir[1, p. 21]. Merkið er ekki að 

fara beint í toppgildi heldur vinnur það sig upp í toppgildi. Með þessum niðurstöðum er ekki 

talið  öruggt að notast við lengri vegalengd en 5 metra á milli  búnaðar. 

Rafrásir voru hannaðar til hliðsjónar að vernda örtölvur og var notast við optocopler til að 

stjórna MOSFET án snertingar,  þannig var lítill möguleiki á að fá bakspennu inn á örtölvu 

ef til bilunnar kæmi í kerfinu. Við prófanir var virkni samsetningar könnuð og var 

niðurstaðan sú að kerfið gerir þá vinnu sem ætlast er til af því. 

Settur var saman kostnaðarlist sem er hægt að sjá í viðauka E, tekið er saman íhlutir sem 

þarf til samsetningar á aðalstýringu, ljósastýringu, loftpúðastýringu. Kostnaður er ekki hár 

fyrir íhluti í þessu verkefni en ekki er komin sú staða að miða við aðrar vörur til samanburð.  
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Viðauki A: Sýnidæmi um I2C samskipti 

Tekið frá 

https://books.google.is/books?id=8hfn4gwR90MC&pg=PA45&dq=i2c+spi+uart&hl=is&s

a=X&ei=iQcXVaKlJ4nSaNqMgrAJ&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=i2c%20spi%

20uart&f=false blaðsíða 46-47. 

 

 

  

https://books.google.is/books?id=8hfn4gwR90MC&pg=PA45&dq=i2c+spi+uart&hl=is&sa=X&ei=iQcXVaKlJ4nSaNqMgrAJ&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=i2c%20spi%20uart&f=false
https://books.google.is/books?id=8hfn4gwR90MC&pg=PA45&dq=i2c+spi+uart&hl=is&sa=X&ei=iQcXVaKlJ4nSaNqMgrAJ&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=i2c%20spi%20uart&f=false
https://books.google.is/books?id=8hfn4gwR90MC&pg=PA45&dq=i2c+spi+uart&hl=is&sa=X&ei=iQcXVaKlJ4nSaNqMgrAJ&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=i2c%20spi%20uart&f=false
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Viðauki B: Gagnablað fyrir 

AT90CAN64-15MZ 

Hægt er að nálgast gagnablað í heild á síðu: http://www.atmel.com/Images/doc7682.pdf   

 

http://www.atmel.com/Images/doc7682.pdf


66 

  



67 

Viðauki C: Gagnablað fyrir 

ATmega328-MLF 

Hægt er að nálgast gagnablað í heild á síðu: http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-

bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-

328P_datasheet.pdf  

 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet.pdf
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Viðauki D: Upplýsingar um uLCD-43PT 

Sótt frá síðu: http://www.4dsystems.com.au/product/uLCD_43/  

 

 

  

http://www.4dsystems.com.au/product/uLCD_43/
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Viðauki E: Verðlisti íhluta 

Íhlutur Verð 
ISK 

Stykkjafjöldi Upplýsingar frá 

Aðalstýring 

AT90CAN64-15MZ 1057 1 Atmel heimasíðu  

uLCD-43PT 18248 1 4dsystems heimasíðu 
7805 253 1 Byrðarheildsala aliexpress.com 

Smáíhlutir  500   

Ljósastýring 

RFP30N06LE 723 6 Byrðarheildsala aliexpress.com 

PC817 63 6 Byrðarheildsala aliexpress.com 

AT90CAN64-15MZ 1057 1 Atmel heimasíðu 

Smáíhlutir  1000   

Loftpúðastýring 

AT90CAN64-15MZ 1057 1 Atmel heimasíðu 

RFP30N06LE 964 8 Byrðarheildsala aliexpress.com 

PC817 83 8 Byrðarheildsala aliexpress.com 

Smáíhlutir 1000   
 

Heildarverð  26005   

 

  



72 

  



73 

Viðauki F: Rafrásarteikningar 
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Viðauki G: Verkáætlun 

Breytingar urðu á uppsetningu verkáætlun, tekið var eftir að ekki var farið rétt að 

verkefnaaðferð. Ákveðið var að gera nýja verkáætlun og endurraða uppsetningu þess sem 

væri þarfi í verkefninu. Fyrri verkáætlun var það sem byrjað var með og sú seinni er 

endurgerð af verkáætlun. 

 



80 

 


