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 Inngangur: 
 

 

Þetta verkefnið er unnið sem lokaverkefni í rafmagnsiðnfræði í Háskólanum í Reykjavík vorið 2016. 

Höfundur útskrifaðist sem rafeindavirki 1997 og hefur unnið í radiodeildum hjá 

fjarskiptafyrirtækjunum í 20 ár. Fyrst hjá Póst og Síma 1996, Símanum og svo Vodafone þar sem ég 

starfa nú. 

Verkefnið er um helsta vandamál sem radiodeildir þurfa að glíma við sem er snjór og ís sem 

festast á loftnetaskerma á radiostöðum og stoppa þar með radiobylgjurnar. 

Þegar lagt er af stað með stórar hugmyndir er það eins og leggja af stað í óvissuferð þar sem 

áfangastaðurinn er ímyndaður og ferðalagið getur tekið á sig ýmsa króka og beygjur. 

Hugmyndirnar byrja í huganum og enda á einhverjum stað þar sem vonandi einhver annar 

getur tekið við keflinum og komið ferðalaginu áfram sem engin veit hvar endar.  

Í þessu tilfelli er það hugmynd sem menn hafa klórað sér í kollinum frá því fyrstu 

fjarskiptasendingar byrjuðu hér á landi og valdið valdið mönnum heilabrotum þegar 

veturkonungur ber að garði eins og alltaf sé það í fyrsta skipti. Snjór og ís sest á loftnet hindrar 

útvarpsbylgjur ferðar sinnar svo ekki verður um flúið að gera leiðangur á hæstu og erfiðistu 

fjöll landsins til að berja þennan ósóma niður. Ísklumparnir eru óvægnir og geta orðið massívir 

klakar sem erfitt er að eiga við.  

Á þessu þurfum við að finna einhverja lausn á og um það fjallar þetta verkefni. 

 

HH 
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Vandamál 

 

 
Skýringarmynd af örbylgjusambandi 

 

Það sem ég hef verið að fást við síðastliðin 20 ár eru örbylgjusambönd á milli staða. Á því er 

sjálfur línuflutningurinn til radiostaða. Þegar vandamálið með ís verður á svona búnaði verður 

vandamál á öllum þjónustum síma, útvarpi og sjónvarpi. 

Þeir möguleikar sem helst loftnetaframleiðendur bjóða upp á núna til að sporna við þessu 

vandamáli er hafa dúk framan á loftnetum sem blakta í vindum svo klakaskánin dettur af. 

Þetta getur nýst sumstaðar hér á landi en á erfiðari svæðum hérlendis dugar þetta ekki til. 

Með miklum vindum og ísingum verður lárétt staða íss margir tugir sentimetra. Slíkt getur oft 

myndað þykkan klaka fyrir framan bólu og blokkerar alveg radiomerkið svo dúkurinn getur 

ekki hrist það af sér.  

Skermarnir sem notaðir eru í svona samböndum eru misstórir. Allt frá 2 fetum og upp í 8 fet. 

Í mínum  athugunum skoða ég einungis fyrir minnstu 2 feta skermana. Búnað fyrir stærri 

skerma  verður svo að þróa  í framhaldi af þessari athugun. 
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Möguleg lausn 
 

Hitaþráður: 

Þegar vandamál verða með slyddu eða ísingu á bólum er alveg merkilegt að fylgjast með 

hitastig á nálægri veðurstöð. Um leið og hitinn fer rétt yfir frostmark kemur merkið oft flótlega 

inn. Við það eitt að fá örlítinn hita í bóluna, gerir það kraftaverk til að losna við slydduna. Þegar 

ég setti stuttan hitaþráð bakvið radómið (skerminn) gerði það lítinn hita sem ég er sannfærður 

um að myndi duga til að laga stóran hluta vandamálanna. En hversu mikill hiti verður þegar 

þetta er komið út í gaddinn upp á fjöllum? Svo þyrfti að gera tilraunir með þetta næsta vetur 

á alvöru fjallastöð til að kanna betur hvort þetta gæti ekki leyst margan vandann. 

Eins og talað var um hér að framan getur orðið gríðalega þykk ísing framan á bólurnar og þá 

nær hitinn ekki að bræða langt frá sér. 

Hugmyndin sem gæti verið er  þreföld uppsetning af hitaþræði. 

Í fyrsta lagi er það þráður sem er settur framan á skerminn og er ætlaður að taka slyddu sem 

sest á hann. Þessi slydda getur komið fyrirvaralaust og á skömmum tíma byggst upp mjög þétt 

ísskán sem blokkerar merkið á skömmum tíma. Þarna er helsta vandamálið að ná að kveikja á 

hitaþræðinum í tíma áður en merkið verður það dauft að hætta sé á að við missum út 

sambandið. Möguleikinn á að radiotækin sjálf séu stillt þannig að þau setji afísingu af stað er 

til staðar. Radiotækin ganga venjulega á viðtökustyrk c.a. -40 dBm styrk en detta út við c.a.-

70 dBm styrk. Ef radiotækin eru stillt þannig að viðvörun fer í gang í -60 dBm er hægt að hafa 

viðvörun sem actíverar snertu og setur afísinguna af stað. Afísingin ætti þá að hafa tíma til að 

bræða skánina í burtu áður en styrkurinn dettur niður fyrir -70 dBm. Þetta gæti þurft að gerast 

fyrr eða um -55 dBm, en það er eitthvað sem þyrfti að finna út úr með reynslunni.  

Í öðru lagi er það þráður sem er settur hringinn í kringum skerminn. Hann er ætlaður að taka 

það sem festist utan á kantinn  og seinkar því að það hlaðist utan á skerminn og byggist fram 

fyrir hann. Að það hlaðist utan á kantinn og utan um bóluna er ekki bara það byggist fram fyrir 

hana heldur einnig eykur það þyngdina á henni og  getur orðið til þess að þær laskist og falli 

niður. Öll ísklumpa myndun er mjög óæskileg í möstrum þar sem á vorin í leysingum falla 

klumparnir niður og á önnur loftnet neðar í mastrinu og laskar þau. Við það að losna við alla 

ísklumpamyndanir í fæðingu er mikilvægt þá sérstaklega þar sem loftnet skaga fram fyrir, því 

þá geta þau verið beint fyrir ofan önnur loftnet.   

Í þriðja lagi er það hitaþráður sem er settur á arminn. Hann á að halda arminum íslausum svo 

hann geti hreyfst eðlilega og ekki fest sig. 
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Hve hratt við bræðum ísinn fer að sjálfsögðu eftir því hversu aflmikla hitaþræði við höfum. 

Mest eru þessir þræðir notaðir við að halda vatnslögnum frostfríum. Þeir eru m.a. fáanleigir í 

tveimur gerðum: 

1. Sjálfstillanlegir þar sem þeir stilla sig eftir yfirborðshita og eru hentugir fyrir það að halda 

lögnum frostfríum. 

2. Constant-wattage þeir halda föstum hæstum mögulegum hita með þræðinum. 

Það sem við höfum áhuga á í okkar verkefni er að hafa fast afl í þræðinum og bræða sem mest 

og hraðast þegar við setjum hitaþráðinn í gang. Við höfum allsstaðar aðgang að 230 volta 

spennu og því nægt afl til að hita þráðinn.  

 

Bóluskafan: 

Þetta er hugmynd sem margir hafa látið sér detta í hug en engum dottið hug að prófa að 

framkvæma. Nema mér.  

Hún byggir á þeirri einföldu hugmynd að þurrka reglulega framan af bólunni með þurrku svo 

ekki náist að safnast ísing sem erfitt gæti verið að ná af.  

Helstu augljóslegu vandamálin er að þurrkan myndi frjósa og festast á skerminn líkt og gerist 

oft hjá mér á morgnana í bílnum. Ég sé að sumir nágrannar mínir setja þurrkurnar upp á 

kvöldin til að forðast það að þær festist við rúðuna um nóttina. Það er nákvæmlega það sem 

Bóluskafan getur gert og er alveg nauðsynlegt. Skafan er gerð úr tveimur mótorum, 

annarsvegar rúðuþurrkumótor til að hreyfa arminn til hægri og vinstri og hins vegar 

rúðuupphalaramótor til að hreyfa arminn frá og að skerminum. Þessar hreyfingar eru svo 

stýrðar með iðnstýritölvu sem búið er að forrita fyrirfram ákveðnar hreyfingar sem hún gerir 

í einni lotu.  

https://www.youtube.com/watch?v=ljqriFrCZIk 

Í fyrstu er armurinn frá skerminum svo hann frjósi ekki fastur við eins og nefnt var áður. Þá 

byrjar armurinn að þurrka tvisvar (í lausu lofti) en hugmyndin með því er að hann ryðji frá sér 

ís sem er byrjaður að safnast saman fyrir framan skerminn. Því næst fer armurinn að 

skerminum og þurrkar hann þrisvar áður en hann fer aftur upp í heimastöðu. Þetta er lota 

sem hann gerir síðan bara aftur og aftur.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ljqriFrCZIk
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Lýsing á kerfi 
 

 

 Myndin sýnir hvernig skafan er í heimastöðu, í hvaða átt hver útgangur Qx ræsir og staðsetningar á 

stöðuskynjurum Ix 

 

Hitaþræðir og hitanemar: 
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Hitaþræðirnir eru þrír: 

1. Á skerminum  Q5 

2. Á arminum  Q6 

3. Á kantinum utan á Q7 

 

Hitanemarnir eru tveir: 

1: Gefur merki við +2° I6 

2: Gefur merki við 0° I7 

 

 

 
Rafmagnsteikning Þurrkumótorinn 
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Rafmagnsteikning af mótornum sem dregur arminn inn og út 

 

 

 

12 volta kerfi bólusköfu 
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Stýritalvan og tengingar við hana: 

 

 

 

Gangsetning: 

Gangsetning er hugsuð þrenns konar.  

Sjálfvirk t.d. einu sinni á sólahring til að halda sköfunni liðugri og taka frá ís sem kominn er á 

skerminn og halda sköfunni liðugri.  

Sjálfvirkt frá radiotækjunum, en þegar ís hefur hlaðist á skerminn minnkar viðtökumerki svo 

radiotækin gefa frá sér viðvörun. Hægt er að stilla tækin þannig að þegar viðvörun kemur þá 

smellur snerta sem gangsetur sköfuna (á I3) eða annan afísingarbúnað. Með þessu móti getur 

sjálfvirknin komið þarna inní og leyst málið án þess að nokkur maður þurfi að koma að.  Fyrst 

að viðvörun er komin á radiotækin þá er sennilega kominn nokkuð þykkur klaki á skerminn 

svo óvíst er að skafan nái að hreinsa það. Þá gæti komið til samvinnu hitavírsins sem minnst 

var á. Hann byrjar á því að losa klakann frá  svo kæmi skafan inn nokkru seinna og myndi skafa 

klakann auðveldlega í burtu. 

Handstýrð gangsetning er möguleg með aðgangsstýringu við radiotækin. Þessa 

aðgangsstýringu höfum við nær allsstaðar. Með einföldum músasmelli er hægt að gangsetja 

snertuna (I3) og ræsa sköfuna þegar það er ljóst að mikið ísingarveður er að koma. 

Fjórði möguleikinn er þykktarskynjari framan á miðjum skerminum. Hann nemur þykktina á 

ísnum og ræsir búnaðinn ef hann er orðinn of mikil. Þetta gæti verið góður möguleiki til að 

þróa áfram. 
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Gangsetningarreglur hitaþráða 

Ef hitaskynjari 1 er > +2° Gangsetning á sköfu má fara tafalaust í gang 

  

Ef hitaskynjari 1 er < +2° Hitaþræðir 1 og 2 fara í gang og skafan má ekki fara í gang fyrr en hitaþræðir 

hafa verið í gangi í 10 mínútur. Það á að minnka líkur á að armurinn sé frosinn fastur. 

 

Ef hitaskynjari 2 < 0° Hitaþráður 3 fer í gang svo ekki setjist á kantinn á skerminum 

 

Fari armurinn ekki af stað í byrjun gangsetningar þ.e.a.s. stöðuskynjari I 1 rofnar ekki þá er armurinn 

frosinn fastur. Forritið hindrar gangsetninu í 10 mín og um leið kveikir hún á hitaþráðum 1 og 2. Sama 

er að segja ef armurinn kemst ekki að skerminum þá er armurinn frosinn fastur, forritið hindrar 

gangsetningu fyrr en hitaþræðir 1 og 2 hafa reynt að bræða í 10 mín. 

 

 

 

Bakhliðin á bólusköfunni sem höfundur smíðaði. Hægt er að sjá hana vinna á: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljqriFrCZIk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljqriFrCZIk
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Búnaður sem tengist við kerfið 

 
Það sem ég hef skoðað á netinu og kynnt mér, þá er ég hvað hrifnastur af þráðum frá 

framleiðanda sem heitir BRISKHEAT. Þar er flatur þráður, einskonar borði, sem leggst betur á 

flötinn en hefðbundinn sívalur þráður. 

 

Sýnishorn hitaborði frá framleiðanda 

 

Meðal einkenna hefur hann samkvæmt framleiðanda: 

Raka og efnaþolinn 

Mjög sveigjanlegur 

Hitnar fljótt 

Endingagóður 

Hentar fyrir rafleiðandi yfirborð 

Fáanlegur með rafleiðurunum á sitthvorum endunum ef óskað er 

Hámark hiti allt að 232° C 

Kísilgúmmí pressað á kápuna 

Hitavírinn er fléttaður inn í trefjaplastinu 

Orkugeta: 0,7 vött / cm2 

Borðinn er fáanlegur í ýmsum lengdum. Það er nauðsynlegt að geta valið fyrir mismunandi 

stærðir af skermum og hve marga hringi við þurfum að vefja utan um skerminn til að fá nægan 

hita til að bræða af köntunum. Einnig er hægt að fá breiddirnar á borðunum misstórar. 
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Lengdirnar eru 2 – 20 fet   

Breiddirnar eru  ½“    1“    2“ samkvæmt töflu að neðan 

En hvaða borði sem er valinn þarna úr töflunni þá er orka fersentimetra alltaf sú sama eða  

0.7 wött / cm2 

 

Gerðir af hitaþráðum frá framleiðanda 

 

 

Stýritalva 

Til að stýra relay-unum og þar með mótorunum nota ég ZELIO stýritölvu.  Þetta eru tölvur sem 

okkur er kennt á í iðnstýringum. Nokkuð þægilegt er að forrita og vinna á þessar tölvur svo ég 

lét VODAFONE fjárfesta í einni slíkri fyrir mig fyrir verkefnið. Helst hefði ég viljað fá 12 volta 

vél vegna þess að við erum með 12 volta spennu fyrir. En í þessari stærð sem ég taldi mig 

þurfa var aðeins boðið upp á 24 volta og 230 volta vélar. 230 volta vélin var skárri kostur er 

24 volta. Við höfum 230 volt vegna þess að við þurfum 230 volt fyrir hitaþráðinn. Stóran ókost 

fann ég fljótlega við 230 volta vél. Inngangarnir í hana ganga fyrir 230 voltum og því voru allir 

stöðuskynjarar með 230 voltum. Stöðuskynjararnir eru bara vírar upp í loftið og því alltaf mjög 

varasamt að nálgast þá. Hingað til hef ég alveg sloppið við raflost en helst hefði ég kosið DC 

vél fyrir þetta verkefni. Forritunin er nokkuð einföld.  
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Zelio stýrivél 

 

 

Mótorar 

Einfaldasta val á mótorum eru rúðuþurrkumótorar úr bílum til að hreyfa arminn til hægri og vinstri. 

Nóg fellur til af þeim og einfalt að nálgast. Þeir eru tiltölulega öflugir og einnig niðurgíraður sem 

hægir á honum og eykur torkið.  

 

 

 

Eiginleikar svipaðar rúðuþurrkumótors 
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Rúðuþurrkumótor sem notaður er til að hreyfa arminn til hægri og vinstri 

 

Til að hreyfa arminn inn og svo út aftur nota ég rúðuupphalaramótor úr bifreið. 

 

 

Rúðuupphalaramótor til að draga arminn inn og út. Á honum er kefli sem vír er dreginn til 

sitthvorar áttar. 

 

Ákvörðum við stærð mótors: 

Ef við ætlum að láta sköfuna skafa sem nemur að t.d. 5 kg lóð sé á klakanum og með 0,8 metra armi, 

þurfum við mótor sem getur ráðið við: 

Tork = metrar x 9,8 x kg 

5 x 9,8 x 0,8 = 39 Nm 

Ef innra viðnám hans er mikið gæti það verið kostur vegna þess að þá brennur hann síður yfir. Hins 

vegar væri gallinn sá að þá er nýtni hans mjög léleg.  
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Stjórnbúnaður 

 

Rafbúnaður sköfunnar er ekki svo ýkja flókinn. Enda liggur það nokkuð ljóst fyrir að á svona 

stað þarf þetta að vera mjög einfalt svo ´bilanafaktorarnir´ verði sem fæstir. Og að þetta bili 

sem minnst er að sjálfsögðu mikill kostur. 12 volta spennu notum við þar sem mótorarnir eru 

úr bílum.  Lítið 12volta batterý tel ég vera nauðsynlegt. Í þeim tilgangi  að ´rífa´ í mótorana 

nógu mikinn straum þegar á þarf að halda. En þess á milli getur lítið hleðslutæki hlaðið 

geyminn, enda getur verið langur tími á milli gangsetninganna. Annars snýst bara um að 

gangsetja mótorana á réttum tíma og láta þá snúast í sitt hvora áttina. Þetta er gert  

nákvæmlega eins og rafmagnsgluggaupphalararnir í bílunum  okkar. Við látum strauminn 

ganga í sitthvora áttina í gegnum mótorana svo þeir snúist í sitthvora áttina. Fimm pinna relay 

eru notuð þannig að sitthvor vírinn úr mótornum er tengdur við sitthvora fjöðrina á relay og 

svo NC við mínus og NO við plús. Annað relay-ið er svo activerað og er þá plús á öðrum vírnum 

og mínus á hinum og snýst því mótorinn í aðra áttina. 

Ég hafði mikinn áhuga að fá ethernet-einingu í Zelio-vélina. Hugmyndin var að þá væri hægt 

að stýra sköfunni á mun fullkomnari hátt og fá ýmsar mælingar úr tölvunni t.d. hitastig og 

mæla sem nema þykkt á ísingu og fleira. Þess vegna voru það mikil vonbrigði þegar ég kemst 

að því hversu gríðarlega frumstæð ethernet-einingin er. Með nettenginu við stýritölvuna 

hefðu getað opnast miklir möguleikar. Ýmsar hugmyndir höfðu kviknað meðal félaga minna 

um eftirlit og mælingar með tölvunni.  

Með hvaða hætti eftirlitið með Bólusköfunni gæti verið þá er ljóst að um mun frumstæðari 

möguleika er að ræða heldur en ef ethernet-tengingu væri að ræða. Helsti möguleikinn eru 

snertuviðvaranir sem yrði síðan tengd í farsímastöð í radiohúsi og vaktmaður í stjórnstöð 

fylgdist með.  

Heimastöðuviðvörun þ.e.a.s að armurinn sé ekki frá skermi og til hægri. Í heimastöðu. 

Auðvelt væri að koma þeirri viðvörun í forritið og kæmi hún út á snertu í stýritölvu. 
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Forrit og fasarit 

 

Ég kaus að forrita þetta í Function blokkum þar sem ég tel að þetta henti vel í þetta verkefni.  

Í upphafi var þetta mun flóknara en með tímanum tókst mér að einfalda þetta mjög mikið. Ég 

kaus að nota CAM blokkina til að raða allar hreyfingar í. Kostirnar við þetta er að auðvelt er 

að breyta eftir á, kjósi menn að breyta röðun á hreyfingunum. 

Inngangar eru sjö: 

 

I1:  Stöðuskynjari til hægri 

I2:  Stöðuskynjari til vinstri 

I3:  Gangsetning 

I4:  Stöðuskynjari innst 

I5:  Stöðuskynjari yst 

I6: Hitaskynjari 1 

I7 Hitaskynjari 2 

 

Útgangarnir eru fjórir: 

 

Q1:  Þurrkumótor til vinstri 

Q2: Þurrkumótor til hægri 

Q3:  Mótor til að draga þurrku út  

Q4:  Mótor til að draga þurrku inn 

Q5: Hitaþráður 1 

Q6: Hitaþráður 2  

Q7: Hitaþráður 3 

Q8: Viðvörun  
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Fremst eru AND hliðin sem passa upp á að aðeins rétti inngangur fái leyfi til að hreyfa ferlið 

áfram.  

Ég kalla þetta fasa þegar hver hreyfing á sér stað í forritinu. Endastöðuinngangarnir færa svo 

forritið í næsta fasa. 

Tímaliðar passa að mótorarnir séu ekki of lengi í gangi í einu svo þeir brenni ekki yfir. 

Forritanlega klukkan gangsetur tækið á fyrirfram ákveðnum tíma. 

Í flæðiritinu hér fyrir neðan er svo skýrt hvernig einn hringur gengur fyrir sig eftir að tækið er 

gangsett og allt gengur eðlilega fyrir sig. 

 

Flæðirit 

 Skilyrði Skýring Aðgerð: 

Fasi 0   Forrit er í frumstöðu. Ekkert gerist og bíður eftir gangsetningu:   

Fasi 1 I3 Gangsetningingar inngangur. Þurrkumótor til vinstri fer af stað Q1 

Fasi 2 I2 Stöðuskynjari til vinstri. Þurrkumótor til hægri fer af stað Q2 

Fasi 3 I1 Stöðuskynjari til hægri. Þurrkumótor til vinstri fer af stað Q1 

Fasi 4 I2 Stöðuskynjari til vinstri. Þurrkumótor til hægri fer af stað Q2 

Fasi 5 I1 Stöðuskynjari til hægri. Mótor dregur þurrku inn fer af stað Q4 

Fasi 6 I4 Stöðuskynjari þurrka innst. Þurrkumótor til vinstri fer af stað Q1 

Fasi 7 I2 Stöðuskynjari til vinstri. Þurrkumótor til hægri fer af stað Q2 

Fasi 8 I1 Stöðuskynjari til hægri. Þurrkumótor til vinstri fer af stað Q1 

Fasi 9 I2 Stöðuskynjari til vinstri. Þurrkumótor til hægri fer af stað Q2 

Fasi 10 I1 Stöðuskynjari til hægri. Þurrkumótor til vinstri fer af stað Q1 

Fasi 11 I2 Stöðuskynjari til vinstri. Þurrkumótor til hægri fer af stað Q2 

Fasi 12 I1 Stöðuskynjari til hægri.  Mótor dregur þurrku út fer af stað Q3 

Fasi 13 I5 Stöðuskynjari þurrka yst. Forrit fer í Fasa 0   
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Varnarbúnaður 

 

Til hliðar við þetta flæðirit vinnur varnarbúnaður.  

1: 

Hann passar upp á það að ef skafan kemst ekki á 2 sekúndum úr upphafsstöðu þá er hún frosin föst 

og hættir að reyna að fara af stað svo hún brenni ekki úr mótornum. Forritið fer í fasa 0. 

2: 

Hann passar upp á það að eftir að armurinn leggur af stað og er ekki kominn að endastöðu hinum 

megin eftir 3 sekúndur þá hefur armurinn fest sig á leiðinni og skafan hættir að reyna. Forritið fer í 

næsta fasa, og armurinn fer til baka. 

 

Flæðiritið á næstu blaðsíðum segir til um hvernig varnarbúnaðurinn þreyfir á útgöngum. Hann reynir 

að koma arminum út úr vandræðum sem armurinn virðist vera kominn í þ.e.a.s. frosinn fastur eða 

hindrun sé kominn í veg fyrir hann og hann geti klárað ferð sína. 
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Zelio forritið 
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Útskýringar á Zelio forriti: 

Ég forrita þetta í FBD (function block diagram) sem mér finnst mjög þægilegt viðmót. Forritið er mjög 

myndrænt og auðvelt er að rekja það og prófa. Þetta eru blokkir raðaðar og tengdar saman. Blokkirnar 

eru númeraðar og merktar með gulu á myndinni hér að framan. 

 

Blokk 00: 

Er einskonar heilinn í forritinu. Í hann er skráð í hvaða röð útgangarnir ganga. Hann er  klukkaður áfram 

af inngöngunum og gangsetjaranum og sýnir í hvaða fasa hann er staddur sem við notum svo til að 

opna fyrir ákveðna innganga. Einnig er hægt að resetja hann og senda hann strax í fasa eitt. 

 

 

Hluti af skrásetningu útgangana í heilanum. 

 

Blokkir 10,11, 01,21: 

Þetta eru endastöðuskynjarar við arminn sem sýnir hvenær hann er kominn út í enda til hægri, 

vinstri, inn og út. Þeir eru síðan notaðir til að klukka heilann áfram. 

 

Blokk 12: 

Er gangsetningar inngangur sem er tengdur við heilann og gerir fyrsta klukkið. Merkið kemur frá 

radiotækjunum eða öðrum tækjum sem við viljum láta gangsetja sköfuna. 

 

Blokkir 55 og 56: 

Þetta eru inngangar frá hitaskynjurum sem eru notaðir til að kveikja á hitaþráðunum. 

 

Blokkir 03, 24,27,28: 

Þetta eru snertuútgangar sem setja mótorana í gang og í sitthvora áttina. Í teikningu X má sjá 

útgangana merkta Q1-4. 
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Blokkir 52, 53 og 54: 

Þetta eru snertuútgangar sem kveikja á hitaþráðunum.  

 

Blokkir 13, 14, 19, 20, 51: 

Þetta eru AND hlið sem passa upp á það að aðeins einn inngangur og sá rétti, fái að klukka heilann. 

Endastöðuskynjarinn sem beðið er eftir, hefur fengið merki inn á And hliðið sitt sem hann er tengdur 

við  og því getur aðeins sá skynjari klukkað heilann. Aðrir endastöðuskynjarar geta því ekki klukkað 

heilan á meðan og ruglað flæðið. 

 

Blokkir 16, 22,29: 

Þetta eru samanburðarrásir sem hlustar á í hvaða fasa heilinn er og eitthvert annað fyrirfram ákveðið 

gildi. Þegar þessum gildum ber saman, sendir hann merki inn í AND hliðið sem hann er tengdur við og 

opnar fyrir viðkomandi inngang (endastöðuskynjara).  

 

Blokkir 17, 23,30: 

Í þessar blokkir eru skrifuð þau gildi sem við viljum láta samanburðarrásina bera saman við heilann. 

Það eru númerinn á þeim fösum sem við viljum láta opna fyrir ákveðna endastöðuskynjara. 

 

Blokkir 33, 34, 36, 37: 

Þetta eru tímaliðar eða seinkarar. Þeir þreifa allir á sínum útgangi og hafi útgangurinn verið lengur en 

3 sek í gangi er skafan mjög sennilega föst og sendir tímaliðinn þá merki á klukkuna á heilan og kemur 

honum í næsta fasa.  Þetta er gert til að hún hætti að rembast og bræði úr mótornum. 

 

Blokkir 39, 45 og 40: 

Þetta eru AND hlið sem þreifa á útgang og inngang saman. Hann segir til um  ef skafan er frosin í 

heimastöðu. Ef mótorinn er settur af stað en endastöðuskynjunin fer ekki eftir 2 sek sendir hann merki 

inn í endursetningu á heilanum og heilinn fer í fasa 0. Þetta er gert til að hún hætti að rembast og 

bræði úr mótornum. 

 

Blokkir 42 og 43: 

Eftir að heilinn hefur verið endursettur fer tímaliðinn af stað. Hann tekur í burtu merki inn í AND hlið 

sem lokar alveg fyrir að heilinn sé klukkaður. Skafan er frosin föst og er á sama tíma sent merki á 

hitaelement 1 og 2 til að hita arminn og skerminn og losa arminn. Tímaliðinn er stilltur á 10 mínútur. 

Á meðan sendir hann merki inn í AND hliðið og eftir þann tíma getur skafan reynt aftur að fara í gang 

þegar hún fær inngangsmerki. 
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Blokk 50: 

Þetta er forritanleg klukka sem setur sköfuna af stað eftir fyrirfram ákveðnum fyrirmælum. Eins og 

hún er stillt núna fer hún í gang um hvert miðnætti. Hugsunin er að halda henni liðugri. 

 

Blokk 62: 

Þegar hitaskynjari 1 fer í gang fer tímaliði af stað og sendir merki að AND hliði við  gangsetningu svo 

gangsetning verður óvirk í 10 mínútur á meðan hitaþræðir bræða af arminum. Þetta er hugsað að ef 

hitinn er kominn niður fyrir 0° þá gæti armurinn verið frosinn fastur og það borgar sig að byrja á því að 

hita arminn. 

 

Blokkir 68, 69, 70, 71: 

Þetta eru takkarnir framan á stýrivélinni svo hægt sé að hreyfa arminn handvirkt. Þetta er nauðsynlegt 

til að stilla arminn af í upphafi og ef hann hefur farið út af sporinu. 

 

Blokkir 51, 15, 31, 38, 63, 48, 64,65, 66, 67: 

Þetta eru OR hlið sem hafa þann megin tilgang hér að tengja saman marga útganga og setja á einn 

inngang.  

 

Blokk 18: 

Þetta er tímaliði sem ég varð að setja inn til að búa til örlitla seinkun. Hún er nauðsynleg vegna þess 

að við vissa stöðu þá átti forritið til að frjósa. 
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Niðurstaða og lokaorð 

 
Við prófun á forriti í bólusköfunni gekk allt eins og í sögu. Enda inn í bílskúr við góðar aðstæður. 

Þetta er að sjálfsögðu bara byrjunin en hvað gerist þegar í alvöruna er komið. Íslenska 

vetrarveðráttan lemur á þetta í mörg ár. 

Hér eru að sjálfsögu bara um prótotýpu að ræða en kannski ekki skotheld lausn. Þegar ég fór 

af stað með þetta hefur orðið umræða hvernig er hægt að leysa þennan vanda sem við höfum 

átt við að stríða. Hvort þetta eða eitthvað annað gæti verið lausnin veit engin, en umræðan 

hefur kannski frekar orðið til og er það til alls fyrst. Þetta þarf svo miklu frekari prófanir í 

framtíðinni og t.d. hvort armurinn eða hitaþráðurinn truflar radiobylgjurnar eða einhver 

annarskonar vandamál dúkka upp. Hjá mér varð svo mikill sláttur á arminum til að byrja með 

að ég varð að setja teina til að stoppa sláttinn. Svo hafa vaknað upp allskonar spurningar: 

 „Hvað endist gúmmíið á sköfunni lengi?“  

„Gæti verið betra að nota blásara og blásið heitu lofti inn í bólurnar í stað hitaþráðanna?“ 

„Segulsvið frá mótorum. Getur það truflað stýringar svo nauðsynlegt sé að setja þétta eða 

spólur inn í rásirnar?“ 

Ég vona að þetta gæti verið byrjunin að einhverju sem aðrir myndu vilja halda áfram með að 

þróa. T.d. gætu verið einhverjir sem tækju að sér að þróa og smíða mekanikina. Slík svör fást 

ekki nema haldið sé áfram með verkefnið. 
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