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Útdráttur 

Jeppaáhugamenn sem ferðast um hálendið að vetri til eiga það til að festa bifreiðar sínar í 

snjó. Til að komast hjá því að festast er lofti oft hleypt úr hjólbörðum bifreiðarinnar. Við 

það breikkar spor hjólbarðanna og bifreiðin fær meira grip.Ýmis búnaður, til að hleypa úr 

lofti hjólbarða, er nú þegar fáanlegur. Sá búnaður er yfirleitt aðeins handvirkur. 

Markmið verkefnisins er að hanna frumgerð af tölvustýrðum úrhleypibúnaði fyrir 

hjólbarða. Frumgerð þessi mun samanstanda af farsíma, örtölvu, rafmagnslokum og 

þrýstinemum. Notandi á svo að geta stýrt búnaðinum í gegnum símann sinn, með aðstoð 

smáforrits. 

Frumgerð búnaðarins er nú klár og tilbúin til prófunar á stórum hjólbörðum, og því hægt að 

segja að markmið verkefnisins hafi verið uppfyllt. Sökum tímaskorts vannst ekki tími til að 

uppfylla allar óskir væntanlegra notenda. 

 

 

 

 

 

Abstract 

Jeep enthusiast who travel on the highland in the winter time tend to get their vehicles 

stuck in snow. To avoid getting stuck the air is let out of the tires of the vehicle. When the 

air is let out the tracks of the tire widened and gives the vehicle more grip. Various 

equiment to let air out is already available. Those type of equipment are usually manually 

operated. 

The goal of this project is to design a computerized prototype to let the air out of tires. The 

prototype will consist of a mobile phone, microcontroller, electric valves and pressure 

sensors. The user should be able to control the equipment through ones mobile phone with 

an app. 

The prototype is ready for testing for large tires and therefore the goal of this project was 

fulfilled. Due to time shortages there was no time to meet all the potential users‘ need. 
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1 Inngangur 

Þegar ferðast er um hálendið að vetri til á jeppa eiga menn oft til að festast í snjó. Menn 

hafa brugðist við með að hleypa lofti úr hjólbörðum bifreiðarinnar til að komast hjá því að 

festast. Þegar lofti er hleypt úr hjólbörðunum breikkar spor þeirra og við það fær bifreiðin 

meira grip. Einnig breytist þrýstingur við hæðarmismun. Þegar þrýstingur í hjólbörðum er 

mældur við sjávarmál og bifreiðin ferðast svo upp á fjall og þrýstingurinn mældur aftur, þá 

mælist þrýstingurinn hærri en við sjávarmál. Öfugt gerist þegar bifreið er staðsett á toppi 

fjalls og þrýstingur mældur, þegar bifreiðin keyrir svo niður fjallið lækkar þrýstingurinn. 

Þrýstingur í hjólbörðum er einnig háð hitastigi, en við hita hækkar þrýstingurinn og við 

kulda lækkar hann.  

Nú þegar er til úrhleypibúnaður fyrir jeppa sem fara upp á fjöll, en yfirleitt er sá búnaður 

handvirkur. Notandi hleypir loftinu úr hjólbörðum með því að opna eða loka fyrir krana 

sem staðsettur er í bílnum. Mismunandi er hvernig þessi kerfi eru hönnuð. Sum kerfin eru 

með einn þrýstingsmæli sem mælir þrýstinginn í öllum hjólbörðunum í einu. Það kallast að 

vera með opið kerfi. Nýlega kom út úrhleypibúnaður sem er svipaður búnaður og var 

hannaður í þessu verkefni. Aftur á móti notast sá búnaður við iðntölvu með snertiskjá og 

einn þrýstinema. Því mætti segja að þetta verkefni gangi út á að hanna aðra útfærslu á þeim 

búnaði.  

Eins og fram kom hér framar þá eru hæðarmismunur og hitastig þeir þættir sem hafa áhrif á 

þrýsting í hjólbörðum. Í kafla 1.1 verður farið nánar yfir þá þætti sem hafa áhrif á 

loftþrýsting í hjólbörðum en kafli 1.2 fjallar um markmið þessa verkefnis. 

 Bakgrunnur 

Styrkur súrefnis minnkar með hækkandi hæð. Sem skýrir af hverju fólk í fjallaklifri þarf 

iðulega að notast við súrefniskúta þegar klifið er upp hátt fjall. Við þynningu súrefnis 

lækkar andrúmsloftþrýstingur. Andrúmsloftsþrýstingur við sjávarmál er 1 bar eða 14,7 psi 

og fer minnkandi eftir því sem hærra er farið [1]. 

Til viðmiðunar má nefna að tindur Mt. Everst stendur í 8.848 m.h.s og loftþrýstingurinn á 

tindinum er um 0,337 bör eða 4,89 psi [2]. 

Til að finna loftþrýsting fyrir mismunandi hæð er hægt að notast við Jafna 1 og Jafna 2.  

𝑃 = 𝑃𝑏 ∙ [
𝑇𝑏

𝑇𝑏 + 𝐿𝑏 ∙ (ℎ − ℎ𝑏)
]

𝑔0∙𝑀
𝑅∗∙𝐿𝑏

 

(Jafna 1) 

𝑃 = 𝑃𝑏 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝑔0 ∙ 𝑀 ∙ (ℎ − ℎ𝑏)

𝑅∗ ∙ 𝑇𝑏
]  

(Jafna 2) 
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Þar sem fastarnir eru: 

Pb = Stöðuþrýstingur [Pa] 

Tb = Staðal hitastig [K] 

Lb = Staðal hitastigshraðahlutfall (e.standard temperature lapse rate) [K/m í ISA] 

h = Hæð yfir sjávarmáli [m] 

hb = Hæð á botni lagsins b [metrar] (e. height at bottom of layer b) 

R* = Gasfasti [8.314 J/mol/K] 

g0 = Þyngdarhröðun [9.806 m/s2] 

M = Mólar massi súrefnis [0.0289 Kg/mol] 

Jafna 1 er notuð þegar staðal hitastigshraðahlutfallið er ekki 0 en Jafna 2 er notuð þegar 

hlutfallið er 0 [3].  

Út frá Jafna 1 og Jafna 2 er hægt að teikna graf, eins og Mynd 1 sýnir. Þar er þrýstingur 

sýndur sem fall af hæð. 

 

Mynd 1 – Loftþrýstingur sem fall af hæð [4]. 

Mynd 1 sýnir að loftþrýsingurinn er um 1.013,25 hPa eða 101.325 Pa við sjávarmál sem 

samsvarar 1.013 börum eða 14,7 psi  eins og nefnt var hér ofar. Andrúmsloftþrýstingurinn 

lækkar því hærra sem farið er. Þrýstingurinn lækkar því u.þ.b. 0,023 bör (0,33 psi) á hverja 

100 m. Þrýstingur í hjólbörðum er oftast mældur sem svokallaður umframþrýstingur (e. 

Gauge pressure) í stað andrúmsloftsþrýsting. Mælitæki sem mæla þrýsting á dekkjum 

mæla þrýstinginn sem er umfram andrúmsloftþrýsting. Þriðja tegundin af þrýstingi er 

raunþrýstingur (e. Absolute pressure) sem er hinn raunverulegi þrýstingur. 

Jafna 3 sýnir hvernig þessar þrjár tegundir af þrýstingi tengjast saman [5]. 

 

𝑃𝑔 = 𝑃𝑎𝑏𝑠 − 𝑃0 

(Jafna 3) 

Þar sem: 

Pg = Umfram þrýstingur (e. Gauge pressure) 

Pabs = Óháður þrýstingur (e. Absolute pressure) 

P0 = Andrúmsloftþrýstingur (e. Atmospheric pressure) 
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Út frá Jafna 3 er hægt að sjá að þegar andrúmsloftþrýstingur lækkar, hækkar umfram 

þrýstingurinn. Sem dæmi, ef mældur er þrýstingur í hjólbörðum bifreiðar við sjávarmál og 

hann mælist 1,72 bar (25 psi), þá er óháði þrýstingurinn 2,73 bar (39,7 psi). Bifreiðinni er 

síðan ekið upp á Hvannadalshnjúk sem er í 2.110 m.h.s og þrýstingur í hjólbörðum mældur 

aftur. Í þessari hæð er andrúmsloftþrýstingurinn 0,78 bar (11,32 psi), óháði þrýstingurinn 

er ennþá 2,73 bar en umfram þrýstingurinn mælist 1,94 bar (28,38 psi). Ásamt því að 

hæðarmunur hefur áhrif á loftþrýsting hjólbarða þá hefur hitastig einnig áhrif á 

loftþrýstinginn. 

Jafna 4 (kjörgas jafnan) sýnir hvernig hitastig hefur áhrif á loftþrýsting [6]. 

𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
 

(Jafna 4) 

Þar sem: 

P = Óháður þrýstingur 

n = Magn efnis (e. Amount of substance) 

T = Óháð hitastig (e. Absolute temperature) 

V = Rúmmál 

R = Gas fasti (e. Ideal gas constant) 

Hitamismunur á hjólbörðum getur verið breytilegur. Hjólbarðarnir geta hitnað eða kólnað 

eftir veðurfari, en einnig getur myndast hiti við núning milli hjólbarða og vegar. 

Loftþrýstingur breytist þannig að þegar hjólbarðar hitna eykst loftþrýstingurinn, en öfugt 

gerist þegar þeir kólna. Jeppamenn þurfa ekki að hafa miklar áhyggjur að hjólbarðarnir 

hitni mikið, þetta á frekar við um kappakstursbíla þar sem núningurinn á dekkjunum er 

mikill og við það getur myndast mikill hiti. Aftur á móti er kalt upp á fjöllum og við það 

kólna hjólbarðarnir sem gerir það að verkum að þrýstingurinn í hjólbörðum minnkar. Því er 

ágætt að geta fylgst með þrýstingnum til að sporna við skemmdum á hjólbörðunum. 

Hugmynd verkefnisins er að hanna frumgerð af úrhleypibúnaði sem verður tölvustýrður og 

með notendavænt viðmót sem er þægilegt og auðvelt í notkun. Notandi á að geta fylgst 

með og stillt þrýstinginn eftir sínum þörfum í hverjum hjólbarða fyrir sig í gegnum 

smáforrit. 

 Markmið verkefnis 

Markmið verkefnisins er að hanna frumgerð sem á að auðvelda notandanum að fylgjast 

með og stilla loftþrýsting á hjólbörðum bifreiðar.  

Frumgerðin mun samanstanda af farsíma, örtölvu, rafmagnslokum og þrýstinemum. 

Markmiðið er að notandi geti séð og stýrt loftþrýstingnum í gegnum farsíma. Farsíminn 

mun nota blátönn (e Bluetooth) samskipti til að tala við örtölvuna sem stýrir rafstýrðu 

lokunum og skynjurunum. Einungis stendur til að hanna búnaðinn sem stýrir og mælir 

loftþrýstinginn en ekki verður farið út í það hvernig koma skal loftinu frá búnaðinum í 

hjólbarðana sjálfa. Það er nú þegar búið að finna lausn á því og mun þessi búnaður notast 

við þá lausn. 
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2 Þarfagreining 

Til að geta hannað þessa frumgerð þarf að velja íhluti sem uppfylla eiginleikana sem 

búnaðurinn mun búa yfir. Þessir eiginleikar voru ákvarðaðir þegar fyrirspurn var lögð fyrir 

hóp á Fésbókinni sem  hefur það að áhugamáli að ferðast um á breyttum jeppum, en þessi 

hópur telur um 5.900 meðlimi. Þessir eiginleikar eru: 

1. Notandi á að geta stillt loftþrýsting í hverjum hjólbarða fyrir sig með því að nota 

farsíma. 

2. Notandi á að geta séð þrýstinginn í hjólbörðunum í rauntíma. 

3. Nota skal blátönn samskipti milli farsíma og örtölvu. 

4. Kostnaður frumgerðar verði lægri en núverandi búnaður. 

5. Kerfið verði fljótvirkara að hleypa lofti úr hjólbörðum en núverandi búnaður. 

Helstu eiginleikarnir sem hugsanlegir notendur leitast eftir að búnaðurinn sé fljótvirkari en 

kerfin sem eru nú þegar til og að búnaðurinn kosti sem minnst, en verð á núverandi búnaði 

er um kr. 135.000. Einnig má nefna að hugsanlegir notendur gætu vel hugsað sér að borga 

aðeins meira fyrir fljótvirkari búnað. 

 Val á íhlutum 

Valið á íhlutum fer þannig fram að gerðir verða samanburðir á nokkrum samskonar 

tækjum og athugað hvert þeirra henti best bæði með tilliti til hlutverks og kostnaðar. 

2.1.1 Farsími 

Valið stendur á milli tveggja gerða af farsímum, annars vegar farsíma frá Apple (iPhone) 

og hins vegar farsíma með Android stýrikerfi. Tafla 2.1 sýnir samanburð tveggja 

farsímanna og hvernig þeir uppfylla þrjú skilyrði, en þau eru: 

 Hvor gerð af farsímum er almennt ódýrari. 

 Geta haft samskipti með blátönn. 

 Þarf að vera auðvelt að forrita og gefa út smáforrit fyrir farsíma. 
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Tafla 2.1 – Samanburður á Android og Apple farsímum. 

  iPhone Android 

Verð 

Hærra verð er á 

farsímum frá 

Apple 

Lægra verð á 

farsímum með 

Android stýrikerfi 

Bluetooth Já Já 

Einfalt að búa 

til smáforrit og 

gefa það út 

Nei Já 

 

Þessir farsímar hafa svipaða eiginleika en þó er munur á þeim. iPhone farsímar þykja 

notendavænni en eru dýrari. Einnig er erfiðara að búa til smáforrit fyrir iPhone þar sem 

smáforritið þarf að fá samþykki hjá framleiðandanum til að hægt sé að hlaða því niður og 

og nota. App-forritun í Android er auðveldari þar sem framleiðandinn er með svokallaðan 

opinn vettvang, þannig að hver sem er getur gefið út smáforrit. Eins og Tafla 2.1 sýnir 

kemur Android farsíminn best út og verður hann því fyrir valinu. Til eru margar tegundir af 

Android farsímum frá mismunandi framleiðendum en í þessu verkefni var valin Samsung 

Galaxy S5. Einnig má nefna að hægt er að nota Android spjaldtölvu í sama tilgangi. 

2.1.2 Örtölva 

Þar sem samskipti milli farsímans og örtölvunnar verða í gegnum blátönn þá er hægt að 

leysa það á marga vegu. Til dæmis er hægt að vera með hvaða örtölvu sem er og kaupa 

aukalega blátönn einingu sem tengist við tölvuna. Í þessu verkefni var ákveðið að örtölvan 

skildi vera með innbyggða blátannareiningu til að minnka umfangið á rásinni. Annars yrði 

nauðsynlegt að notast við utanáliggjandi blátannareiningu til að samskiptin geti átt sér stað. 

Skoðaðar voru nokkrar örtölvur og valdar þrjár tölvur sem líklega gætu uppfyllt eiginleika 

frumgerðarinnar. Samanburður var gerður á milli Raspberry pi 3, Udoo Neo, Intel Edison 

og Arduino 101, en samanburðinn má finna í Tafla 2.2 fyrir eftirfarandi þrjú skilyrði: 

 Ódýrasta verðið. 

 Hafa innbyggða blátannareiningu frá framleiðanda. 

 Getur tekið við 12 V fæðuspennu. 

Tafla 2.2 – Samanburðartafla fyrir þrjár mismunandi örtölvur 

 Rasberry pi 3 Udoo Neo Intel Edison Arduino 101 

Verð*  3.517 kr. 6.521 kr. 7.034 kr. 3.035 kr. 

Innbyggt blátönn 

samskipti frá 

framleiðanda 

Já Já Já Já 

Getur tekið við 12 V 

fæðuspennu 
Nei Nei Já Já 

     * Verði breytt úr USD yfir í ISK m.v. gengi þann 21. maí 2017, sem var 100,49 ISK 
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Eins og Tafla 2.2 sýnir er Arduino 101 ódýrust, fæðuspenna hennar er frá 7-12 V svo hún 

varð fyrir valinu og mun vera notuð í þessu verkefni. 

2.1.3 Rafstýrðir lokar 

Þrír mismunandi rafstýrðir lokar komu til greina fyrir þetta verkefni, en þeir eru FloControl 

U2D-B, 2W-160-15 frá Electric solenoid valves og B21V-3/8 frá Ehcotech. Allir lokarnir 

hafa það sameiginlegt að vera tvístöðu lokar, það er að segja, að þeir geta annaðhvort verið 

opnir eða lokaðir. Tafla 2.3 sýnir samanburð fyrir rafstýrðu lokana. Sú gerð af rafstýrðum 

lokum sem uppfyllir best eftirfarandi þrjú skilyrði verður síðan notaðir í þessu verkefni: 

 Á viðráðanlegu verði 

 Að lokarnir séu venjulega lokaðir (e. normally closed) sem þýðir að þeir eru lokaðir 

þegar enginn straumur er á þeim. 

 Spennusvið þeirra sé 12 V 

Tafla 2.3 – Samburðartafla fyrir rafstýrða loka 

 FloControl U2D-B 2W-160-15 B21V-3/8 

Verð (stk.) 3.959 kr. 2.607 kr.* 1.845 kr.* 

Venjulega lokaðir Já Já Já 

12 V spennusvið Já Já Já 

Hámarksþrýstingur 12 bör (174 psi) 7.9 bör (115 psi) 8 bör (116 psi) 
     * Verði breytt úr USD yfir í ISK m.v. gengi þann 21. maí 2017, sem var 100,49 ISK 

Hvorki lokarnir frá Electric solenoid valve eða Ehcotech eru til á landinu þannig að verðið 

í töflunni er einungis það sem þeir kosta erlendis, m.v. núverandi gengi. Verðið er því án 

allra auka gjalda, svo sem flutningsgjalds, tollagjalds og virðisaukaskatts og því augljóst að 

þeir yrðu dýrari en FloControl lokin. Því var ákveðið að velja FloControl lokann þar sem 

hann fæst hér á landi og er ódýrastur. 

2.1.4 Þrýstinemar 

Þrír þrýstinemar komu til greina: A-10 frá Wika, ECT2.5A frá Trafag og PA3226 frá Ifm. 

Tafla 2.4 sýnir samanburð fyrir þrýstinema, en skilyrðin sem þrýstinemarnir þurfa að 

uppfylla eru eftirfarandi: 

 Þrýstineminn sé á hagstæðu verði 

 Vinnslusvið þeirra sé 0-2,5 bör (0-36,26 psi) 

 Spennusvið sé 12 V 

 Að útmerkið sé 4-20 mA. 
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Tafla 2.4 – Samanburður fyrir þrýstinema 

  Wika Trafag Ifm 

Verð 24.800 kr. 12.702 kr. 21.906 kr.* 

Vinnslusvið 0-2,5 bör 0-2,5 bör 0-2,5 bör 

Spennusvið 8-30V 9-30V 9.6-32V 

Útmerki 4-20mA 4-20mA 4-20mA 
      * Verði breytt úr USD yfir í ISK m.v. gengi þann 21. maí 2017, sem var 100,49 ISK 

Allir nemarnir eru mjög svipaðir, vinnslusvið þeirra er það saman og þeir virka allir á 12 

V. Útmerki þeirra er straummerki sem er algengt útmerki skynjara í iðnaði. Milliamper er 

talið stöðugra heldur en spennumerki þar sem það er með meira ónæmi fyrir 

rafmagnstruflunum og útmerkistruflunum í löngum rásum [7]. Eitt atriði aðgreindi þó 

nemana, en það var verðið. Ákveðið var að velja ódýrasta þrýstinemann, þann frá Trafag, 

en auk þess að vera ódýrastur fæst hann einnig hér á landi. 

2.1.5 Aðrir íhlutir 

Í þessu kafla verður farið yfir þá íhluti sem hafa bæst við verkefnið eftir að búið var að 

ákvarða íhlutalistann. 

 ADS1115  

Þrýstinemarnir í þessu verkefni gefa frá sér hliðrænt merki (e. Analog signal) til 

þess að örtölvan geti lesið merkið þarf hún að hafa svokallaðan hliðrænan í 

stafrænan breyti, skammstafað sem ADC (e. Analog to digital converter). Örtölvan 

í þessu verkefni hefur innbyggða ADC einingu en hún tekur aðeins við 

spennumerki en þrýstinemarnir gefa frá sér straummerki. Því þurfti að finna leið 

þannig að tölva gæti lesið merkið frá nemunum. Því var brugðist við með að bæta 

við sér ADC einingu til að taka við merkinu frá nemunum, breyta því í stafrænt 

merki svo tölvan gæti lesið það. Fengið var sérstakt borð sem hannað er fyrir 4-20 

mA merki sem þrýstineminn gefur frá sér. 

 Segulliða eining (e. Relay module) 

Bæði rafstýrðu lokarnir og þrýstinemarnir hafa 12 V fæðuspennu en tölvan getur 

einungis gefið frá sér 5 V, sem þýðir að lokarnir og þrýstinemarnir þurfa að fá 

utanaðkomandi fæðuspennu til að virka. Þar sem tölvan þarf að geta stjórnað 

lokunum þá var notuð átta rása segulliðaeining. Í raun þarf bara sex segulliða þar 

sem það eru bara sex rafstýrðir lokar en þessi eining var fyrir hendi svo ákveðið var 

að nota hana. Segulliðaeiningin virkar þannig að tölvan stjórnar hvaða segulliða 

hún kveikir eða slekkur á. Lokarnir eru síðan tengdir við segulliðana. Segulliðarnir 

sjá um að gefa lokunum straum þegar tölvan kveikir á þeim, þegar lokarnir fá 

straum þá opnast þeir. 

 Þarfagreining notanda á viðmóti 

Í þessu kafla verður farið yfir þarfir hugsanlegra notenda á viðmótinu. Eins og áður, var 

sett fram fyrirspurn í sama hóp og áður, þ.e. hóp sem hefur það að áhugamáli að ferðast um 

á breyttum jeppum. Sett var fram fyrirspurn með tveimur hugmyndum að viðmóti, en 

skjáskot af fyrirspurninni má finna í Viðauki A. Eiginleikarnir eru: 



18 

 Uppsetning á viðmóti ætti að vera rétt, það er að segja fremri hjólbarði 

bílstjóramegin og fremri hjólbarði farþegamegin ættu að vera efst á skjánum og 

aftari hjólbarðar bílstjóramegin og farþegamegin ættu að vera neðst á skjánum. 

 Ekki hafa skjáinn of smáan og ekki hafa hnappana of litla. Hafa viðmótið í góðri 

stærð svo það sé sem skýrast og greinilegast. 

 Hafa plús og mínus hnappa til að stilla þrýstinginn. 

 Viðmótið ætti að sýna heiltölur, enga aukastafi. Meðaltal raungildanna þyrfti að 

vera gróft svo lokarnir séu ekki stanslaust að hamast. 

 Hafa fjórar frumstillingar fyrir t.d. malbik, möl, snjór og snjór 2. 

Mynd 2 sýnir þær þarfir sem notandinn hefur á myndrænu formi. 

 

Mynd 2 – Þarfagreining notanda 

Ekki verður lögð áhersla á að uppfylla síðasta eiginleikann á listanum. Áhersla verður lögð 

á að fá frumgerðina til að virka. Ef tími gefst í að forrita frumstillingar þá verður því bætt 

við. 

3 Hönnun 

Í þessu kafla verður farið yfir hvernig frumgerðin er sett upp. Farið verður yfir hvernig 

rafstýrðu lokarnir ásamt þrýstinemum er sett upp. Einnig verður farið yfir kostnaðarlið 

íhlutanna í hverjum kafla fyrir sig. Heildarkostnað má finna í Viðauki B.  

Mynd af búnaðinum má sjá á Mynd 3. 
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Mynd 3 – Búnaðurinn 

Á Mynd 3 sést tölvu aflgjafi (til hægri á mynd). Hann var einungis notaður til að gefa 

þrýstinemunum 12 V spennu svo hægt væri að framkvæma mælingar fyrir þrýsting. 

 

 Rafstýrðir lokar 

Í þessu verkefni verða notaðir sex rafstýrðir lokar, einn loki fyrir inngang þar sem loftið 

kemur inn, einn loki fyrir útgang til að hleypa loftinu út og fjórir lokar fyrir hvern 

hjólbarða. Stærðin á lokunum er í tommum en þegar talað er um stærð á lokum þá er talað 

um stærðina á götunum sem loftið fer í gegnum. Lokarnir fyrir innganginn og hjólbarðana 

eru 1/4 tomma (kvart tomma) meðan lokinn fyrir útganginn er 3/8 tomma. Ástæðan fyrir 

stærri útgang er til að auka flæðið þegar hleypt er úr hjólbörðunum. Einfölduð 

útskýringarmynd af uppsetningu fyrir lokana má sjá á Mynd 4 

 

Mynd 4 – Uppsetning á rafstýrðu lokunum. 
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Mynd 4 sýnir lokana sem eru númeraðir með tölustöfum frá 1 upp í 6. Íhluturinn sem 

númeraður er með tölustafnum 7 er fjöltengi til að tengja saman alla lokana. Loki nr. 1 er 

inngangur og loki nr. 6 er útgangur. Lokar nr. 2-5 eru útgangarnir fyrir hvern hjólbarða. 

Hver loki er tengdur með tveimur vírum, einn sem gefur lokanum 12 V og hinn er fyrir 

jörðina. Jörðin er tengd við segulliðann en lokinn opnast ekki fyrr en það er kveikt á 

segulliðanum. Eins og kom fram hér að ofan þá getur tölvan ekki gefið 12 V spennu 

þannig að lokarnir þurfa að fá fæðuspennu frá rafkerfi bifreiðarinnar. Þegar tölvan kveikir 

á segulliðanum þá fær lokinn jörð og við það lokast rafrásin sem gerir það að verkum að 

lokinn fær spennu og hann opnast. Lokarnir ásamt lagnarefninu var fengið hjá Landvélum 

ehf. Verðið á kvart tommu lokunum er 3.959 kr/stk. en verðið á 3/8 tommu lokanum er 

5.139 kr/stk. Til að lokarnir myndu virka var nauðsynlegt að kaupa aukalega spólur sem sjá 

til þess að opna og loka lokunum. Fengnar voru 12 V DC spólur fyrir hvern loka sem 

kostaði 1.367 kr/stk. Ofan á þennan kostnað leggst svo verð á lagnarefninu en 

heildarkostnað má sjá í Viðauki B. 

Forritunin fyrir lokana má sjá á Mynd 5 og Mynd 6. 

 

Mynd 5 - Forritun á lokunum: Skilgreining á breytum 

Eins og má sjá þá er byrjað á því að skilgreina breytur (Relay1-6) og þeim gefinn pinni á 

brettinu frá 1 til 6. Aðrar tvær breytur eru búnar til „ON“ og „OFF“ og þeim er gefið gildi 

núll og einn (0 = LOW, 1 = HIGH). Segulliðirnir virka þannig að þegar þeir fá lágt merki 

(0) þá kveikir hann á sér og lokar rásinni þannig að lokinn fær spennu. 
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Mynd 6 - Forritun á lokum: Uppsetning á forritinu 

Í uppsetningu á forritinu, eins og Mynd 6 sýnir, þá byrjar forritið á því að skilgreina 

pinnana sem segulliðunum voru gefnir sem útganga svo tölvan geti gefið merki hvenær 

þeir eiga að opnast eða lokast. Uppsetningin sýnir einnig að  byrjað er á að slökkva á öllum 

segulliðunum. Það er gert til að sporna við því að þegar kveikt er á búnaðinum að einhver 

af segulliðunum fái spennu sem gerir það að verkum að rásin lokast og gefi lokunum 

spennu. Skipunin „digitalWrite“ gerir tölvunni kleift að senda merki á segulliðina til að 

kveikja eða slökkva á þeim.   

 Þrýstinemar 

Fengir voru fjórir þrýstinemar til að mæla þrýstinginn fyrir hvern hjólbarða. Þrýstinemarnir 

eru staðsettir fyrir aftan loka nr. 2-5 eins og má sjá á Mynd 7.  

 

Mynd 7 – Uppsetning á rafstýrðu lokunum ásamt þrýstinemum 

Mynd 7 sýnir þrýstinemana númeraða með tölustöfum frá 1 upp í 4.  Spennusvið þeirra er 

9-30 V sem nægir fyrir þetta verkefni þar sem krafan var 12 V. Útmerki frá þeim er 4-20 

mA sem er algengt fyrir þrýstinema. Nemarnir voru keyptir hjá Samey ehf. og kostuðu 

12.702 kr/stk. 

Í kafla 2.1.5 kom fram að til að tölvan geti lesið merkið frá þrýstinemunum þyrfti það að 

fara í gegnum ADC eininguna. Mynd 8 sýnir hvaða skrá þarf að vera til staðar til að 

örtölvan geti lesið af þrýstinemunum. 
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Mynd 8 - Forritun á þrýstinemunum: Viðbót á skrá 

Byrjað er á því að bæta við skrá sem fæst frá framleiðandanum sem inniheldur ýmis föll 

sem framleiðandinn hefur gert til að auðvelda notandanum að nota þessa einingu til að lesa 

af mismunandi skynjurum. Mynd 9 sýnir þegar kallað er á fall úr þessari skrá til að lesa af 

þrýstinemunum. 

 

Mynd 9 - Forritun á þrýstinemunum: Aflestur af þrýstinemum 

Þrýstnemunum eru gefnar breytur sem kallaðir eru „sensor1-4“. 

„adc.readADC_SingleEnded(X)“ er fall úr skránni sem les hráu gildin frá einingunni, 

tölurnar í sviganum er rásir á einingunni sem nemarnir eru tengdir við. Því næst eru búnar 

til aðrar breytur sem kallaðar eru „psi1-4“ þær taka við hráu gildunum og skalar þær niður 

og skila út psi tölu. Ákveðið var að nota psi í staðin fyrir bar, ástæðan er að flestir nota psi 

þegar þrýstingur í hjólbörðum er mældur. Notuð var „map“ skipun til að skala töluna niður 

en hægt er að nota aðra leið til að skala töluna niður. Til þess þarf tvær jöfnur eins og Jafna 

5 og Jafna 6 sýna. 

𝑌1 = 𝑚1𝐴 + 𝐵 
(Jafna 5) 

𝑌2 = 𝑚2𝐴 + 𝐵 
(Jafna 6) 

Þar sem: 

Y1 = Hámarksþrýstingur nemans 

Y2 = Lágmarksþrýstingur nemans 

m1 = Hámarks hrágildið 

m2  = Lágmarks hrágildið 

A = Tala sem þarf að finna 

B = Tala sem þarf að finna 

Í þessu tilviki þá er hámarksþrýstingur nemana 36,26 psi (2,5 bar) og lágmarks-

þrýstingurinn 0 psi. Hámarks hrágildið var fundið með að láta nemana mæla þrýsting sem 

er hærri en 36,26 psi og við það fékkst talan 10.650. Lágmarks hrágildið var fundið þegar 

neminn las 0 psi og fékkst 2.132. Út frá þessum tölum er hægt að setja í Jafna 5 og Jafna 6 

svona upp: 
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36,26 = 10.650𝐴 + 𝐵 

0 = 2.132𝐴 + 𝐵 

Þegar leyst er úr Jafna 5 og Jafna 6 fæst að A = 0,00426 og  B = -9.08. Út frá þessu má 

setja upp Jafna 7: 

𝑝𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 = 0,00426 ∗ 𝑋 − 9,08 
(Jafna 7) 

Þar sem: 

X = Hrágildi frá skynjaranum. 

Notendur búnaðarins vildu sjá gildin frá nemunum í heiltöluformi með engum aukastaf, 

sem forritið gerir. Prófað var að mæla þrýsting í hjólbarða með stafrænum mæli og síðan 

mælt með mæli eins og Mynd 10 sýnir  

 

Mynd 10 – Þrýstingsmælir fyrir hjólbarða 

Mynd 11 sýnir kvarðann á þrýstingsmælinum 

 

Mynd 11 – Kvarðinn á þrýstingsmælinum 

Skekkjumörk þrýstingsmælisins voru athuguð með að mæla mismunandi þrýsting í 

hjólbarða með stafrænum mæli. Síðan var þrýstingurinn mældur með mælinum á Mynd 10 

og Mynd 11. Kom í ljós að skekkjumörkin voru um ±0.5 psi. Því næst var farið í að mæla 

þrýstinginn með þrýstinemunum og sjá hvort nemarnir væru að nema rétt. Uppsetningin á 

mælingunum má sjá á Mynd 12. 
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Mynd 12 – Uppsetning á mælingum 

Niðurstöðurnar úr mælingunum má sjá í Tafla 3.1. 

Tafla 3.1 - Mældur loftþrýstingur í hjólbörðum 

 Handmældur 

þrýstingur 

[psi] 

Mæling með 

þrýstinemum 

[psi] 

Dekk 1 17 16 

Dekk 2 31,5 30 

Dekk 3 26.9 26 

Dekk 4 32 31 

 

Eins og má sjá í Tafla 3.1 þá er skekkjan á milli handmælda þrýstingsins og stafræna 

mælda þrýstingi um  ±1 psi. Ástæðan getur verið samblanda af mannlega þættinum við að 

lesa af mælinum, mælinum sjálfum og stillingunum í forritunarkóðanum. 

 Aflgjafi 

Þar sem þessi frumgerð verður sett upp í bifreið þarf að skoða hvernig á að gefa 

búnaðinum afl til að hann virki. Spenna í rafkerfi bifreiðar er 12 V en sú spenna getur verið 

óstöðug svo ekki er vitlaust að bæta við svokölluðum spennustilli (e. Voltage regulator) til 

að halda stöðugri spennu og sporna við skemmdum. Bæði lokarnir, nemarnir og örtölvan 

eru gerð fyrir 12 V. Ef tölvan fær meiri spennu en það er hætta á að hún geti orðið fyrir 
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skemmdum. Því þyrfti annan spennustilli sem heldur stöðugri 12 V spennu. Hægt er að 

gefa Arduino 101 afl á tvenna vegu, annars vegar að nota USB kapalinn (e. USB 

connection) sem kemur með tölvunni eða að nota tengið fyrir ytri aflgjafa á tölvunni sjálfri. 

Þar sem rásarforritið, sem notað var til að búa til rásarmynd af frumgerðinni var einungis 

með myndir af pinnunum á tölvunni, var teiknað að tölvunni yrði gefið afl á pinnum 

tölvunar þó að kapallinn væri notaður til að gefa tölvunni afl. 

 Örtölvan 

Ákveðið var að nota Arduino 101 í þessu verkefni þar sem hún uppfyllti þær kröfur sem 

settar voru. Helsti eiginleiki tölvunnar var að hún ætti að vera með innbyggða 

blátannareiningu þar sem samskipti örtölvunnar og viðmótsins færi þannig fram. 

Þegar kemur að blátannar tækjum skiptast tækin í tvo flokka. Flokkarnir kallast miðlæg (e. 

Central) og útlæg samskipti (e. Peripheral). Ef tæki er svokallað miðlægt þýðir það að 

tækið leitar að öðrum tækjum til þess að tengjast við, meðan útlæg tæki auglýsa sjálft sig 

og bíður eftir tengingu frá öðru tæki. Þannig að miðlæg og miðlæg tæki geta ekki tengst 

saman, annaðhvort tækið verður að vera útlægt til að samskipti geti átt sér stað, að sama 

skapi geta útlæg tæki ekki tengst saman. Spjaldtölvur og farsímar eru miðlæg tæki og því 

þyrfti örtölvan að vera útlæg. Örtölvan hefur þann eiginleika að geta verið bæði. Hægt er 

að forrita hana annaðhvort sem miðlægt tæki eða útlægt. 

Arduino 101 hefur nýjustu gerð af blátönn. Nýja gerðin heitir blátönn LE oft skammstafað 

BLE (e. Bluetooth low energy). Blátönn LE er aðeins frábrugnari en eldri gerðinni sem nú 

er kallað „bluetooth classic“. Aðal munurinn er sá að BLE notar mun minni orku, eins og 

nafnið gefur til kynna, en aftur á móti er flutnings getan á gögnum aðeins minni. Frekari 

upplýsingar má finna á Mynd 13 hér að neðan. 

 

Mynd 13 – Upplýsingar um blátönn classic og blátönn LE [8] 

Þar sem þessi tölvan hefur nýjustu gerðina af blátönn þarf farsíminn og/eða spjaldtölvan 

einnig að vera það. Það þýðir að eldri farsímar og spjaldtölvur mun ekki geta haft 

samskipti við örtölvuna. Því þarf að ganga úr skugga um að farsíminn eða spjaldtölvan 
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styðji BLE. Einnig má nefna að fæðuspenna tölvunnar er á bilinu 7-12 V sem þýðir að 

hægt er að nota spennuna frá bifreiðinni, en eins og fram kom í kafla 3.3 er spenna bifreiða 

óstöðug  svo bæta þyrfti spennu stilli til að sporna við skemmdum. Arduino 101 kostar um 

9.900 kr/stk.  

Þó að þessi örtölva hafi hliðrænan í stafrænan breyti þá breytir það ekki því að tölvan geti 

lesið merkið frá skynjaranum þar sem tölvan les einungis spennumerki en ekki 

straummerki. Það er þó hægt að breyta straummerkjunum í spennumerki með því að nota 

viðnám. Aftur á móti er útmerki frá skynjaranum með 12 V spennu sem er of mikið fyrir 

hliðræna innganginn á tölvunni þar sem inngangurinn tekur mest við 5 V spennu. Því þyrfti 

einnig að minnka spennuna á útmerkinu niður í 5 V. Þetta eitt og sér myndi gera rásina 

nokkuð umfangsmikla á brauðbretti, því er hentugra að nota ADS1115 eininguna til að 

minnka umfangið. Einnig er hún hönnuð til að taka við straummerkjum ásamt því að taka 

við  útmerki sem er með 12 V spennu.  

Hlutverk tölvunar er að lesa af þrýstinemunum og senda gildin á viðmótið svo það geti birt 

gildin svo notandi sjá þrýstinginn. Einnig á örtölvan að taka við gildum frá viðmótinu og 

stilla þrýstinginn út frá þeim gildum með því að opna eða loka þeim lokum sem þarf. 

Forritunin fyrir örtölvuna má finna í  Viðauki C. 

 Frumgerð 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig íhlutir verkefnisins eru tengdir saman. Einnig 

verður lýst hvernig samskiptin, stýringar og notendaviðmótið fer fram. Mynd 14 sýnir 

rásarmynd af verkefninu í heild sinni, hægt að sjá hana í fullri stærð í Viðauki D. 

 

Mynd 14 – Rásarmynd af verkefninu í heild sinni. 
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Notendaviðmótið hefur stafræna hnappa sem notandi getur ýtt á. Þegar notandi er búinn að 

stilla inn þann þrýsting sem óskað er eftir sendir viðmótið merki á stýringuna. Stýringin 

athugar hvort núverandi loftþrýstingur sé sá sami og notandi vill fá. Ef hann passar ekki þá 

opnar stýringin viðeigandi loka og hleypur úr eða bætir í eftir hvað á við. Stýringin heldur 

því áfram þangað til þrýstingurinn í hjólbörðum bifreiðar passi við þrýstinginn sem notandi 

valdi. Að lokum sendir stýringin á viðmótið hver núverandi þrýstingurinn sé, svo notandi 

sjái það. 

 Viðmót 

Notendaviðmótið er hannað í forriti sem heitir MIT App Inventor sem er nettengt 

smáforritsþróunarumhverfi fyrir Android stýrikerfi. Þetta forrit notar svokallað 

kubbaforritun (e. Blocks). Forritið breytir flóknum forritunarkóða í sjónræna kubba sem 

auðvelt er að nota og skilja. Eins og hefur komið fram hér áður þá mun viðmótið og 

Arduino 101 nota blátönn samskipti til að skiptast á gögnum. Blátönn samskipti hefur þann 

eiginleika að vera þráðlaust en aftur á móti er drægnin takmörkuð. Flest tæki sem notast 

við blátönn hafa um það bil 10 metra drægni sem er meira en nóg fyrir þetta verkefni þar 

sem ætlast er til að notandi verði í bifreiðinni sem og búnaðurinn. 

Þar sem Arduino notar BLE í staðinn fyrir eldri útgáfu af blátönn þurfti að sækja viðbót 

fyrir forritið svo hægt væri að forrita þannig að samskipti gætu átt sér stað. Ekki er hægt að 

nota venjulega blátönn kubbana í MIT App Inventor til að hafa samskipti við þessa tölvu.  

Viðmótið á að sýna loftþrýsting í hjólbörðum bifreiðarinnar á rauntíma ásamt því að 

notandi geti stillt þann loftþrýsting sem hann óskar eftir. Mynd af notendaviðmótinu má sjá 

á Mynd 15. 

 

Mynd 15 – Skjáskot af notendaviðmótinu 
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Mynd 15 sýnir upphafsmyndina sem birtist notandanum þegar smáforritið er opnað. Þar er 

notandi beðinn um að ýta á blátannarhnappinn. Þegar ýtt er á hann fær notandi lista yfir 

þau tæki sem hafa blátönn eiginleika í a.m.k. 10 m radíus . Notandi velur að tengjast 

örtölvunni, eftir það breytir smáforritið skjámyndinni. 

Ástæðan fyrir því að það var gert í staðinn fyrir að láta smáforritið bæta við annarri 

skjámynd er vegna þess að þegar bætt er við annarri skjámynd þá tapast sambandið milli 

farsímans og örtölvunnar. Gallinn við MIT App Inventor er að þegar bætt er við annarri 

skjámynd eru engin tengsl á milli skjámynda. Það þýðir að það þyrfti að endurforrita þá 

skjámynd þar sem forritun helst ekki á milli skjámynda. Forrita þyrfti því smáforritið aftur 

til að fá blátannar tenginguna fyrir nýju skjámyndina til að samskiptin gætu átt sér stað. Í 

staðinn var ákveðið að hafa smáforritið fyrir búnaðinn allt saman á einni skjámynd til að 

halda tengingunni. Vandamálið var leyst þannig að þegar það var engin tenging þá er 

upphafsmyndin sýnileg en restin ósýnileg. Þegar forritið tengdist örtölvunni þá er 

upphafsmyndin ósýnileg en restin sýnileg. Mynd 16 sýnir hvernig skjárinn var forritaður. 

 

Mynd 16 – Skjáskot af forritun skjásins 
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Mynd 16 sýnir þegar skjárinn ræsir sig, en þá eru þrír gluggar sýnilegir (e. true) sem er 

upphafsmyndin sem verður svo ósýnileg (e. false) þegar tenging á sér stað. Restin eru 

kubbarnir fyrir næstu mynd. Þeir byrja á að vera ósýnilegir en þegar tengingin er kominn 

þá verða þeir sýnilegir. Á Mynd 17 má sjá mynd af notendaviðmótinu þar sem notandi 

getur séð og stillt þrýstinginn fyrir hjólbarðana. 

 

 

Mynd 17 – Skjáskot af notenda viðmótinu 

Eins og Mynd 17 sýnir eru tveir dálkar, „Dekk V/F“ er fremra hjólbarði bílstjóramegin, 

„Dekk H/F“ er fremra hjólbarði farþegamegin, „Dekk V/A“ er aftari hjólbarði 

bílstjóramegin og „Dekk H/A“ er aftari hjólbarði farþegamegin. Notandi getur stillt 

þrýstinginn á hverjum hjólbarða fyrir sig með því að ýta á plús hnappinn eða mínus 

hnappinn. Gildin á loftþrýstingnum mun koma frá tölvunni og smáforritið tekur við þeim 

og birtir þau fyrir ofan plús hnappana. Gildin sem notandi stillir er á milli plús og mínus 

hnappanna. Tveir hnappar eru svo í miðjunni „Sjá loftþrýsting“ og „Stilla“. Þegar Ýtt er á 

„Sjá loftþrýsting“ sendir örtölvan gildin frá þrýstinemunum og smáforritið birtir þau í 

gluggunum fyrir ofan plús hnappana. Þegar ýtt er á hnappinn „Stilla“ sendir viðmótið þau 
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gildi sem eru á milli plús og mínus hnappanna á farsímaskjánum. Hún vinnur úr þeim 

upplýsingum og stillir loftþrýsting út frá þeim, sendir síðan niðurstöðurnar aftur á 

smáforritið til að það geti birt það fyrir notandanum. Forritunin fyrir hnappana má sjá á 

Mynd 18. 

 

Mynd 18 – Forritun á plús og mínus hnöppunum 

Smáforritið er forritað þannig að þegar búið er að velja hvaða tæki á að tengjast setur það 

gildið 18 í alla gluggana sem eru á milli plús og mínus hnappana. Hnapparnir eru forritaðir 

þannig að þegar ýtt á er plús hnapp tekur hann gildið sem er í glugganum og bætir einn við. 

En ef gildið jafngildir 37 þá fer gildið í 0. Sama gildir með mínus hnappinn, nema að hann 

dregur 1 frá gildinu sem er í glugganum. Þegar gildið jafngildir -1 þá verður gildið 36. 

Tölurnar frá 0 til 9 birtast með 0 fyrir framan. Ástæðan fyrir því er að þegar gildin eru send 

yfir á örtölvuna fær örtölvan gildin sem eina runu af tölum, 0 var bætt við til þess að runan 

yrði alltaf jafn löng svo hægt væri að forrita örtölvuna þannig að hún tæki réttu gildin úr 

rununni. Mynd 19 sýnir forritunina fyrir skipuninni þegar smáforritið sendir gögn á 

örtölvuna. 
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Mynd 19 – Forritun fyrir skipunina sem sendir gögn yfir á örtölvuna 

Þegar ýtt er á hnappinn „Sjá loftþrýsting“ sendir örtölvan gildin frá þrýstinemunum sem 

streng. Gildin koma sem talnaruna. Til að aðgreina gildin var sett breyta inn í strenginn 

milli gildana sem kölluð var „Star“. „Star“ inniheldur gildið „* “ sem er tölugildið 42 á 

asciII máli, því kemur 42 milli gildanna í talnarununni og því getur smáforritið skipt 

gildunum þegar 42 kemur upp. Smáforritið tekur við þessari runu skiptir henni í 4 gildi 

setur það svo í lista sem heitir „Skynjarar“. Smáforritið úthlutar svo gildunum í gluggana 

fyrir ofan plús hnappana svo notandi sjái þau. Glugginn sem er í vinstra horninu tekur 

fyrsta gildið úr listanum og birtir, glugginn í hægra horninu tekur gildi númer tvö í 

listanum og svo koll af kolli. Aðeins þarf að ýta einu sinni á hnappinn og tölurnar 

uppfærast sjálfkrafa. 

Þegar ýtt er á hnappinn „Stilla“ tekur smáforritið gildin úr gluggunum sem eru á milli plús 

og mínus hnappanna og sendir þau öll í einu, líkt og þegar smáforritið fær þrýstinema 

gildin. Eins og sést á Mynd 19, þá er talan 1 sett sem fyrsta gildi en það var gert vegna þess 

að ef gildið í fyrsta glugganum væri lægra en 10 þá ætti viðmótið að senda fyrst gildið 0 og 

síðan töluna. Ef fyrsta gildið væri 0 þá myndi smáforritið ekki senda neitt gildi og þar af 

leiðandi yrði talnarunan ekki jafn löng og þegar um tveggja stafa tölu er að ræða. Þegar 

smáforritið sendir talnarununa þá tekur örtölvan við henni og skiptir henni í fjögur gildi. 

Taka skal fram að örtölvan sleppir fyrsta gildinu í rununni en tekur við restinni af tölunum. 

Þegar örtölvan er komin með þessi fjögur gildi þá tekur það fyrsta gildið sem er úr fyrsta 

glugganum og ber það saman við psi gildið frá þrýstinemanum fyrir „Dekk V/F“. Örtölvan 

athugar hvort það sé stærra, minna eða jafnstórt og opnar eða lokar rafstýrðu lokunum eftir 

því hvað við á og svo koll af kolli. Kóðann í heild sinni má finna í Viðauki E. 
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4 Niðurstöður 

Skipta má verkefninu í fjóra þætti. Skipting á þáttunum er á þessa vegu: 

 Forritun á lokum.  

 Forritun á þrýstinemum. 

 Smáforritunargerð ásamt blátannar samskipum.  

 Lokauppsetning og prófun á búnaði. 

Byrjað var á því að tengja segulliðana og rafstýrðu lokana við örtölvuna og láta hana opna 

og loka lokunum. Því næst var að forrita þrýstinemana. Örtölvan var forrituð til að lesa af 

mælunum, skala þurfti gildin svo hægt væri að sjá psi gildin. Næsta sem tók við var að 

hanna smáforrit fyrir notandann til að geta stýrt búnaðinum. Ásamt því fylgdi að forrita 

blátannar samskiptin. Byrjað var á því að láta smáforritið og örtölvuna senda eitt gildi á 

milli. Eftir það voru fjögur gildi send á milli. Þegar þessi skref voru kominn var farið í 

lokauppsetningu á búnaðinum, forritun á örtölvunni og á smáforritinu sjálfu. Þegar það var 

búið var farið að kanna virkni á búnaðinum. 

Segja má að markmið verkefnisins hafi náðst, þ.e. að hanna frumgerð sem á að auðvelda 

notandanum að fylgjast með og stilla loftþrýsting á hjólbörðum bifreiðar. Búnaðurinn 

virkar eins og til var ætlast í markmiðinu en allir fjórir þættir verkefnisins voru uppfylltir. 

Það sem ekki gafst tími í að uppfylla var: 

 Bæta við frumstillingu í viðmótið. 

 Fínstilla forritunar kóðann fyrir örtölvuna til að gera búnaðinn fljótvirkari. 

 Gera mælingar á hversu fljótvirkur búnaðurinn er þegar hleypt er lofti úr stórum 

hjólbörðum. 

 Gera samanburð á sambærilegum búnaði. 

5 Umræður 

Þar sem náðist að hanna frumgerð og sýna fram á virkni væri næsta skref að kanna hversu 

lengi búnaðurinn er að hleypa úr og bæta lofti í stóra hjólbarða og athuga hvort það sé hægt 

að hámarka þá getu svo að búnaðurinn verði fljótvirkur. Eftir að það væri komið væri hægt 

að setja búnaðinn í bifreið og raunverulega prófað hann og sjá hvað þyrfti að betrumbæta, 

hvort sem það væri í forritun örtölvunnar eða á viðmótinu sjálfu.  

Jeppar sem eru með úrhleypibúnað hafa yfirleitt loftpressur í bifreiðunum, sem dæla lofti 

inn á loftkút. Loftkúturinn er notaður sem forðabúr þegar þarf loks að dæla lofti í 

hjólbarðana. Því væri sniðugt að bæta við þrýstinema til að nema þrýstinginn á kútnum. 

Þær upplýsingar myndu koma fram í smáforritinu til að notandi gæti einnig fylgst með 

loftkútnum. Hægt væri að setja þetta þannig upp að ef þrýstingurinn færi neðar en eitthvað 

ákveðin lággildi myndi örtölva kveikja á loftpressunni og hún myndi byrja að dæla lofti inn 
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á kútinn. Að sama skapi þegar þrýstingurinn myndi ná einhverju ákveðnu hágildi myndi 

örtölvan slökkva á loftpressunum. 

Einnig mætti skoða hvernig hægt væri að betrumbæta smáforritið. Til eru skemmtilegri 

möguleikar sem hægt er að nota til að stilla loftþrýstinginn sem gætu verið þæginlegri í 

notkun, í staðinn fyrir að nota plús og mínus hnappa. Skv. þarfagreiningunni voru sumir 

notendur til í að sjá nokkrar frumstillingar sem hægt yrði að ýta á og búnaðurinn myndi 

stilla loftþrýstingin skv. þeim stillingum. Einnig væri hægt að skoða hvort gera mætti 

búnaðinn sjálfvirkan. Hægt væri t.d. að tengja búnaðinn við GPS tæki eða fá merki frá 

hraðanemanum úr bifreiðinni til að búnaðurinn gæti nýtt sér þegar bíllinn er í kyrrstöðu og 

tryggja réttan loftþrýsting í hjólbörðunum. Svo þyrfti líka að hanna viðmót sem er óháð 

stýrikerfum þannig að það myndi ekki skipta máli hvaða farsíma eða spjaldtölvu notandi 

notar. 

Í framtíðinni væri hægt að skoða leiðir til að lækka kostnaðinn við búnaðinn. Það er t.d. 

hægt að gera með því að fækka þrýstinemum frá fjórum niður í tvo. Einn þrýstinemi myndi 

mæla þrýstinginn á tveimur hjólbörðum, en tveir og tveir hjólbarðar yrðu samtengdir. Hægt 

væri að samtengja fremri hjólbarðana saman og þá aftari saman og hafa þá einn þrýstinema 

fyrir fremri hjólbarðana og annan fyrir þá aftari. Búnaður með fjórum þrýstinemum er 

eflaust fullmikið, þar sem flestir notendur hafa saman loftþrýsting í öllum hjólbörðum, en 

gott væri að geta stillt mismunandi þrýsting í fremri eða aftari hjólbörðum ef þess þyrfti.  
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1 Viðaukar 

1.1 Viðauki A 
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1.2 Viðauki B 

Íhlutur Magn Eining 
Ein.verð 

[kr.] 

Heildar-
verð 
[kr.] Aths. 

Landvélar ehf           

Flo Control loki, 2/2, KO 1/4" NC4mm 8b 5 stk. 3,959 19,795 
 Flo Control loki, 2/2, KO 3/8" NC FPM 1 stk. 5,139 5,139 
 Spóla, FLO, stærri 12V DC13 38 6 stk. 1,367 8,202 
 Union, kopar 1/4" BSPT M 1 stk. 450 450 
 Nippill,kopar 1/4 x 3/8" BSPT 1 stk. 156 156 
 Hné, kopar, 3/8" BSP M/F 1 stk. 373 373 
 Kross, kopar 3/8" BSP M 1 stk. 427 427 
 Té, kopar 1/4" BSP M/F/F 4 stk. 304 1,216 
 Tengi, LEG 8mm x 1/4" 4 stk. 232 928 
 LOFTD M/KLEMMU opinn 8mm 4 stk. 696 2,784 
 Rör, PU svart 8/5,5mm 15 m 129 1,935 
 Hosuklemma, ABA, mini 8-10mm 4 stk. 82 328 
  Fjöltengi 3/8"x1/4" 6 port 1 stk. 3,942 3,942 
 Múffa 1/4" BSP 4 stk. 212 848 
 Samey ehf           

Tragfag þrýstinemi 0-2.5 bar 4 stk. 12,702 50,808 
 Miðbæjarradíó ehf.           

Raspberry pi 3 model B 1 stk. 11,990 
 

Skipt út, reiknast ekki með 

Arduino 101 1 stk. 9,900 9,900 
 Adafruit           

ADS1115 16-bit ADC 4-channel 1 stk. 1,586 
 

Skipt út, reiknast ekki með 

Tindie           

ADC 4-20 - ADS1115 for 4-20mA sensors 1 stk. 2,112 2,112   

   

Samtals 
kr. 

109,343 

 
  



39 

1.3 Viðauki C 

/* 

 * Titill: Tölvustýrður Úrhleypibúnaður 

 * Höfundur: Óskar Smárason  

 * 08.05.2017 

 */ 

 

#include <Wire.h> 

#include <CurieBLE.h> 

#include <Nanoshield_ADC.h> 

 

Nanoshield_ADC adc; 

// Skilgreina segulliðana ásamt því að gefa þeim pinna 

#define Relay1 1 

#define Relay2 2 

#define Relay3 3 

#define Relay4 4 

#define Relay5 5 

#define Relay6 6 

 

//Skilgreina "ON" og "OFF" og gefa þeim gildi,0 = "LOW" og 1 = "HIGH" 

// Þegar segulliðarnir fá 0 þá kveiknar á þeim en slökkna þegar þeir fá 0 

#define ON 0 

#define OFF 1 

 

//búa til breytuna gildi til að taka við gögnunum  

int userValue; 

 

//Breytur fyrir þrýstingsgildin 

int Psi1; 

int Psi2; 

int Psi3; 

int Psi4; 

 

//Breytur fyrir gildin frá smáforritinu svo hægt sé að bera þau saman við gildin frá 

nemunum. 

int Value1; 

int Value2; 

int Value3; 

int Value4; 

 

//Búa til strengi fyrir gögnin frá viðmótinu 

String readString, data1, data2, data3, data4; 

 

//Búa til char breytu sem geymir gildið 42 sem notað er til setja á milli 

//gildanna frá þrýstinemunum svo smáforitið geti aðgreint gildin  

char Star = '*'; 
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BLEPeripheral blePeripheral;  //Stilla tölvuna svo hún sé útlæg 

BLEService UB("19B10000-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214"); //BLE þjónusta 

 

//Eiginleiki til að senda gögn á smáforritið 

BLECharacteristic Send( "19B10011-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214", BLEWrite | 

BLENotify, 7); 

 

//Eiginleiki til að taka við gögnum frá smáforritinu 

BLEIntCharacteristic Receive( "19B10012-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214", BLEWrite 

| BLENotify); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

 

  //Frumstilling á blátönninni 

  BLE.begin(); 

   

  //Stilla pinnana sem útganga 

  pinMode(Relay1,OUTPUT); 

  pinMode(Relay2,OUTPUT); 

  pinMode(Relay3,OUTPUT); 

  pinMode(Relay4,OUTPUT); 

  pinMode(Relay5,OUTPUT); 

  pinMode(Relay6,OUTPUT); 

 

  //Byrjað á því að að slökkva á öllum segulliðunum 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay2, OFF); 

  digitalWrite(Relay3, OFF); 

  digitalWrite(Relay4, OFF); 

  digitalWrite(Relay5, OFF); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

 

  //Nafn á tölvunni sem hún mun auglýsa sjálfan sig með 

  blePeripheral.setLocalName("Urhleypi bunadur"); 

  //Stilla UUID fyrir þjónustuna sem þetta útlæga tæki auglýsir 

  blePeripheral.setAdvertisedServiceUuid(UB.uuid());   

 

  //Bæta við eiginleikum 

  blePeripheral.addAttribute(UB);        

  blePeripheral.addAttribute(Send);    

  blePeripheral.addAttribute(Receive); 

 

  //Úthluta atburðarás fyrir Receive 

  Receive.setEventHandler(BLEWritten, userdata); 

 

  //Frumstilla gildið fyrir Reveive 

  Receive.setValue(0); 
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  //Lætur tölvuna auglýsa sig 

  BLE.advertise(); 

  //Frumstillingar fyrir ADC eininguna 

  adc.begin(); 

} 

 

void loop(){ 

   

  //Kannar útvarpið fyrir atburðum. 

  blePeripheral.poll(); 

 

  //Kallað á seePsi fallið. 

  seePsi(); 

  Serial.print(Receive.intValue()); 

 

  //"while" lykkja sem stillir loftþrýstinginn 

  while (Receive.intValue() > 0){ 

  if (Psi1 > Value1){ 

  digitalWrite(Relay1, ON); 

  digitalWrite(Relay5, ON); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay5, OFF); 

  delay(1000); 

  seePsi(); 

  } 

  else if (Psi1 < Value1){ 

  digitalWrite(Relay6, ON); 

  digitalWrite(Relay5, ON); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

  digitalWrite(Relay5, OFF); 

  delay(1000); 

  seePsi(); 

  } 

  else if (Psi1 == Value1){ 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay5, OFF); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

  seePsi(); 

  } 

  if (Psi2 > Value2){ 

  digitalWrite(Relay1, ON); 

  digitalWrite(Relay4, ON); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay4, OFF); 

  delay(1000); 

  seePsi(); 
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  } 

  else if (Psi2 < Value2){ 

  digitalWrite(Relay6, ON); 

  digitalWrite(Relay4, ON); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

  digitalWrite(Relay4, OFF); 

  delay(1000); 

  seePsi(); 

  } 

  else if(Psi2 == Value2){ 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay4, OFF); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

  seePsi(); 

  } 

  if (Psi3 > Value3){ 

  digitalWrite(Relay1, ON); 

  digitalWrite(Relay3, ON); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay3, OFF); 

  delay(1000); 

  seePsi(); 

  } 

  else if (Psi3 < Value3){ 

  digitalWrite(Relay6, ON); 

  digitalWrite(Relay3, ON); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

  digitalWrite(Relay3, OFF); 

  delay(1000); 

  seePsi(); 

  } 

  else if (Psi3 == Value3){ 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay3, OFF); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

  seePsi(); 

  } 

  if (Psi4 > Value4){ 

  digitalWrite(Relay1, ON); 

  digitalWrite(Relay2, ON); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay2, OFF); 

  delay(1000); 

  seePsi(); 

  } 
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  else if (Psi4 < Value4){ 

  digitalWrite(Relay6, ON); 

  digitalWrite(Relay2, ON); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

  digitalWrite(Relay2, OFF); 

  delay(1000); 

  seePsi(); 

  } 

  else if (Psi4 == Value4){ 

  digitalWrite(Relay1, OFF); 

  digitalWrite(Relay2, OFF); 

  digitalWrite(Relay6, OFF); 

  seePsi(); 

  } 

  //Ef þrýstingurinn í hjólbörðunum er jafn völdu gildinum þá á að núllstilla Receive og fer 

úr while lykkjunni 

  if (Psi1 == Value1 && Psi2 == Value2 && Psi3 == Value3 && Psi4 == Value4){ 

  //Núllstilla Receive gildin 

  Receive.setValue(0); 

  return; 

  }   

} 

} 

 

//Fall til að taka við gildinum frá smáforritinu/notandanum. 

void userdata(BLECentral& central, BLECharacteristic& characteristic) { 

//tekið við gildinum og sett í breytuna userValue 

userValue = Receive.intValue(); 

 

//Býr til strengin readString. 

readString += userValue; 

 

//Tekur rununa af tölum og skiptir því niður í fjóra strengi. ATH smáforritið sendir 1  

//á undan rununni sem er ekki tekið með. Það var gert vegna þess að ef viðmótið sendir 0 

//fyrst þá sleppir viðmótið að senda það gildi sem gerir það að verkum að tölu runan yrði 

ekki alltaf jafnstór.     

 data1 = readString.substring(1, 3); //Tekur fyrsta gildið 

 data2 = readString.substring(3, 5); //Tekur annað gildið 

 data3 = readString.substring(5, 7); //Tekur þriðja gildið 

 data4 = readString.substring(7, 9); //Tekur fjórða gildið  

 

 //Þarf að breyta gildunum frá notandanum í int svo hægt sé að bera þau saman gildin fá 

nemunum 

 Value1 = data1.toInt();  //Breytir data1 í integer 

 Value2 = data2.toInt();  //Breytir data2 í integer 

 Value3 = data3.toInt();  //Breytir data3 í integer 

 Value4 = data4.toInt();  //Breytir data4 í integer 
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 //Núll stillir readString svo hægt sé að fá ný gildi inn 

 readString = ""; 

} 

//Fall til að lessa af þrýstinemunum og senda þau á smáforritið. 

void seePsi(){ 

  //Skilgreining á breytum: 

  //sensorX les hráu gildin sem koma frá ADC einingunni, tölurnar í sviganum segja til um 

hvaða rás er átt við á ADC einingunni. 

  //PsiX tekur hráu gildinn og skalar þau niður með innbyggðu "map" fallið svo þau sýna 

psi sem er þrýstingurinn í dekkjunum 

  int sensor1 = adc.readADC_SingleEnded(0); 

  Psi1 = map(sensor1,2132,10650,0,36.26); //Þrýstingsgildi fyrir "Dekk V/F" 

  int sensor2 = adc.readADC_SingleEnded(1); 

  Psi2 = map(sensor2,2132,10650,0,36.26); //Þrýstingsgildi fyrir "Dekk H/F" 

  int sensor3 = adc.readADC_SingleEnded(2); 

  Psi3 = map(sensor3,2132,10650,0,36.26); //Þrýstingsgildi fyrir "Dekk V/A" 

  int sensor4 = adc.readADC_SingleEnded(3); 

  Psi4 = map(sensor4,2132,10650,0,36.26); //Þrýstingsgildi fyrir "Dekk H/A" 

 

  //Strengur búin til að halda utan um gildin frá þrýstinemunum 

  const unsigned char pressureValues[7] ={Psi1,Star,Psi2,Star,Psi3,Star,Psi4}; 

  //Gildin send á smáforritið. 

  Send.setValue(pressureValues,7); 

 

  delay(1000);   

} 
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 Viðauki D 

Rásarmynd eftir breytingu. 
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1.5 Viðauki E 

 


