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Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis er að komast að því hvort möguleiki sé að bæta úr 
nákvæmni fóðurkerfa fyrir laxeldi með notkun kraftnema. Hannað verður forrit og 
stjórnbúnaður sem getur tekist á við rannsókn á mismuni milli kerfa sem gefa eftir 
afkastamælingu á tímaeiningu annarsvegar og vigtunar á hverri gjöf hins vegar. 
Iðntölva verður notuð til stjórnunar á búnaðinum og verður forritið hannað á þann 
veg að möguleiki sé að nýta það til framleiðslu á búnaðinum ef niðurstöður gefa 
tilefni til. Þetta á meðal annars við um gagnasöfnun á magni gjafa hverju sinni og 
geymslu á þeim. Útfærsla á fóðurbúnaði fyrir laxaseiði verður einnig gerð skil. Um 
er að ræða þekkta aðferð sem er síló og snigilfærsla á fóðri út í ker. Þessi hönnun 
verður betrumbætt hvað varðar nákvæmni með því að koma fyrir kraftnemum til 
vigtunar. Útfærsla á búnaði verður teiknuð upp og burður ásamt aflútreikningum 
verður kannaður. Kostnaður við helstu hliðarkerfi verður skoðaður og mat lagt á 
hvaða kerfi koma best út við frumhönnun með búnaði. Verkefnið er unnið í samstarfi 
við fyrirtækið Eldislausnir ehf. 

Abstract 

The purpose of this project is to investigate the possibility of improving the accuracy 
of feeding systems for salmon by using load cells. This system will be compared to 
other existing ones which measure the food quantity per time rather than weighing. 
A PLC will be used to operate the equipment and shall be programmed for storing 
the amount of feeding each day. The system will be ready to use if results of 
accuracy are positive for the weighing part. Implementation of feeding equipment 
for salmon will be discussed. The well-known method of using a silo and a screw 
conveyor will be improved in accuracy by using load cells for weighing. Shear and 
bending moment diagrams will be calculated and power requirements will be 
established. Assessment will be made of the cost of implementing other related 
features that might work on the same controller. The project is in collaboration with 
the company Eldislausnir ehf. 
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1 Inngangur 

Uppgangur í fiskeldi hér á landi er mikill og eru áætlanir um að eldisframleiðsla eigi eftir að 

sækja jafnt og þétt á, í framtíðinni. Frá árinu 2008 til 2011 var framleiðslan um 6000 tonn 

en frá 2012 hefur orðið þó nokkur aukning til ársins 2014 en þá var framleiðslan komin í 

8300 tonn [1]. Minnsta kosti eitt nýtt fyrirtæki slátrar sinni fyrstu slátrun í haust og með 

þeirri aukningu og stækkun annarra stöðva má búast við áframhaldandi framleiðsluaukningu 

[2]. 

Ein af meginforsendum fyrir farsælu fiskeldi er fóðrun. Ef fóðrun er ekki eins og best verður 

á kosið er jafnframt ekki hægt að ætlast til að vaxtarhraði fisksins verði viðunandi. Það getur 

munað miklu fyrir fyrirtæki að fiskurinn stækki eins hratt og mögulegt er þar sem 

þyngdaraukning á sem skemmstum tíma er það sem mælir framleiðni fyrirtækisins. Ekki er 

síður mikilvægt fyrir fyrirtæki sem þessi að nýta fóður sem best og draga þar með úr 

rekstrarkostnaði.  

Nákvæmni í fóðurgjöf er því mjög mikilvæg til að minnka fóðurkostnað án þess þó að vöxtur 

fisksins líði fyrir. 

Með hönnun á kerfi sem vigtar fóður með nákvæmni uppá eitt gramm er hægt að gera 

samanburðarannsókn á vexti seiða miðað við núverandi kerfi og sjá þannig hvort mælanlegur 

munur er á milli kerfa sem gefa eftir öðrum forsendum. Þetta á við um bæði magn á fóðri og 

stækkun seiða.  

Rannsóknin sem slík tekur auðvita lengri tíma en þetta verkefni nær yfir en engu að síður 

þarf að byrja á byrjuninni og hanna búnaðinn til verksins og virkni hans.   

1.1 Fóðurkerfi 

Uppbyggingu fóðurkerfa mætti skipta í þrjá aðal flokka en þeir eru eftirfarandi. Þessi 

upptalning á einungis við um algengustu kerfin. 

 Snigilkerfi: Snigilfærsla á fóðri frá sílói sem sleppir fóðrinu yfir karinu á tveimur 

stöðum þar sem straumur er mestur eða snigilfærsla á fóðri ofan í síló sem hangir yfir 

keri og sleppir fóðri út með kastara eða öðrum búnaði.  

 Blásturskerfi:  Algeng í stærri kerjum og kvíum en þekkist þó líka í smærri kerfum. 

Kerfið virkar þannig í stórum dráttum að blásari byggir upp þrýsting og fóðri er 

blásið í gegn um rör út í kerin. Einn helsti galli við þessi kerfi er að fóðurkorn eiga 

það til að brotna á ferð sinni í gegn um kerfið.  

 Sjálfvirkt þjarkakerfi:  Fóðrari keyrir um fyrir ofan kerin á brautum og stoppar fyrir 

ofan þau ker sem á að gefa í. Nokkrar útfærslur til. 

Ekki er vitað til þess að neinn framleiðandi þessara kerfa sé að nota kraftnema til vigtunar 

frá sjálfum gjafabúnaðinum en þó skal það ekki útilokað. Vigtun með rúmmálsmælingum 

eða mæld afköst á tímaeiningu er mun algengari.  
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1.1.1 Virkni 

Virkni er á flestan hátt sambærileg á milli kerfa. Stærsti munurinn er hversu mikil tækni 

liggur að baki hverju kerfi. Algengt er að hvert ker sé stillt fyrir sig og sé með sjálfstæða 

stjórnun óháð öðrum kerjum í stöðinni. Jafnan er stillt eftir afkastagetu á tímaeiningu eða 

ákveðið magn sem er handvigtað og tími gjafar þess magns ákveðinn. Hvort þessar stillingar 

séu á búnaðinum sjálfum eða á einum stað í stöðinni er misjafnt. Í mörgum tilvikum hér á 

landi er búið að eiga við upprunalega kerfið með breytingum og endurbótum til að auka 

sjálfvirkni. 

Einn framleiðandi fóðurkerfa er hér á landi en þar er um að ræða blásturskerfi sem er jafnan 

notað í stærri ker og kvíar. Þetta kerfi er ekki byggt á vigtun fóðurs þegar þetta er skrifað, 

svo best sé vitað. 

Gagnasöfnun gjafa minni kerfa er oft eingöngu handvirk. 

Ljósakerfi er oft notað til að breyta gangi sólar frá fisknum séð. Þetta er bæði gert í þeim 

tilgangi að venja fisk á breyttar aðstæður áður en hann er fluttur t.d. út í sjókví eða til að hafa 

áhrif á hvenær hann tekur fóður. Þetta hefur í mörgum tilvikum verið aðskilin kerfi sem 

auðvelt er að sameina í eitt ef það er gert strax í upphafi. 

Viðvaranir eru mikilvægur þáttur í rekstri fiskeldisstöðva. Það að vita t.d. þegar 

súrefnismagn fellur undir hættumörk við fóðrun eða aðrar aðstæður er mjög mikilvægt og 

getur það komið í veg fyrir mikið fjárhagslegt tjón fyrirtækja. Aðrar viðvaranir eins og bilun 

í fóðurbúnaði, rafmagnsleysi sem hefur áhrif á vatnsstreymi og súrefni og annað getur 

bjargað miklum verðmætum og er mjög nauðsynleg. 

1.1.2 Fóður 

Fóður sem notað er í eldi hér á landi er til í nokkrum gerðum og kornastærðum. Samkvæmt 

fyrirtækinu Laxá sem er einn af fóðurinnflytjendum á Íslandi er kornastærð sem flokkuð er 

til seiðaeldis frá 1,8mm til 4mm í þvermál (Viðauki A). Þetta er sú kornastærð sem notuð 

verður í þessi fóðurkerfi til tilrauna. 

1.2 Viðfangsefnið 

 

Hluti verkefnisins sem snéri að þessari skýrslu var að gera fóðurgjöf nákvæmari en nú 

tíðkast. Til að átta sig á þörfinni fyrir slíkt kerfi er nauðsynlegt að vita muninn á vigtaðri 

fóðurgjöf og á þeirri aðferð sem algeng er í dag en það er gjöf á tíma.  

Meginatriði verkefnisins var. 

1. Hannað var tvöfalt kerfi til stjórnunar á fóðurgjöf fyrir sama fóðurtækið til að 

samanburður á mismunandi fóðurgjöf geti farið fram. Þetta skiptist í eftirfarandi 

þætti sem hægt verður að skipta á milli kerfa í stjórnbúnaðinum: 

 Vigtuð gjöf, með notkun kraftnema, þar sem magn fóðurs sem gefið er verður 

vistað í gagnagrunn til samanburðar á því sem raunverulega var gefið 

 Gjöf á tíma, miðað við mæld afköst, þar sem magn er vistað í gagnagrunn til 

samanburðar á því sem raunverulega var gefið 
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2. Kerfinu verður stýrt frá snertiskjá (HMI) og verður hvert ker stillanlegt varðandi 

fjölda gjafa, magni í hverri gjöf og hvenær sólahrings gefið er. Stjórnun yfir internet 

verður möguleg. 

 

3. Þar sem það er augljóst að dýrara er að framleiða búnað sem vigtar fóður frekar en 

ekki og væntingar, ef vel tekst til, að kerfi þetta fari í framleiðslu, verður kannað að 

sameina fleiri kerfi inn í stjórnkerfið til að ná niður kostnaði. 

 

4. Frumútgáfa af prufubúnaði, sem notast við færslu fóðurs, með snigli, verður 

teiknaður upp í Autodesk Inventor teikniforritinu. Burður og aflþörf verða reiknuð. 

 

1.3 Yfirlit yfir skýrslu 

Skýrslan er ætluð tæknimenntuðu fólki og fólki sem hefur undirstöðu menntun eða þekkingu 

á tækni sem varða sjálfvirkni, forritun og þekkingu á rafmagnsíhlutum og virkni þeirra. 

Eftirfarandi er yfirlit yfir efni kafla  skýrslunnar og  innihald þeirra. 

Kafli 2, kerfisuppbygging og íhlutir henni varðandi. Fjallað er í víðu samhengi um 

iðntölvur og jaðarbúnað sem henni tengist. Tenging búnaðar við kraftnema ásamt 

hugtökum þeim fylgjandi. Umfjöllun á öðrum búnaði. 

Kafli 3, Val á búnaði er umfjöllun þessa kafla. Farið er í val á iðntölvu, jaðarbúnaði, 

drifbúnaði og fjallað um kostnað og annan búnað sem fylgt gæti kerfinu. 

Kafli 4, lýsing á frumgerð búnaðar ásamt skýringarmyndum. Útreikningar á burði og 

aflþörf skilgreindir. 

Kafli 5, forritun og forsendur hennar. Lýsing á hönnun og hvernig henni var háttað. 

Forprófunum lýst og niðurstöðum þeirra gerð skil. 

Kafli 6, niðurstöður kynntar. 

Kafli 7, Umræður um verkið og hugmyndir um næstu skref kynntar. 
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2 Kerfisuppbygging 

Fyrir kerfi sem þetta er nauðsynlegt að notast við stjórnbúnað og jaðartæki til að ná fram 

þeirri virkni sem ætlast er til. Þetta er sjálf stjórntölvan og sá rafeindabúnaður sem tengdur 

er við hana og sér um að fæða tölvuna upplýsingum um stöðu kerfisins við hverja breytingu. 

Þetta á einnig við um þann búnað sem notandinn notast við til að stjórna kerfinu og kalla 

fram þá virkni sem óskað er eftir hverju sinni.  

Kostnaður er mikilvægur þáttur þegar byggja á upp ný og endurbætt kerfi. Í þessu verkefni 

verður haldið utan um kostnað á búnaði sem notaður er í verkefnið. Eftir að niðurstöður fást 

úr rannsókn milli mismunandi fóðurgjafa og ef viðunandi útkoma er úr tilraunum verður 

horft í hvern lið fyrir sig til að minnka kostnað. Reynt verður að velja búnað sem uppfyllir 

skilyrði verkefnisins til afkasta og getu en ekki að neinu öðru leiti. Í einhverjum tilvikum 

verður vegið með í vali á búnaði sú reynsla sem starfsmenn Eldislausna hafa á þeim tækjum 

sem þeir hafa unnið með í fyrirtækinu undanfarandi ár. Þessari aðferð er beitt að illri nauðsyn 

þar sem framleiðendur á iðntölvum og jaðarbúnaði skipta þúsundum. Hér á landi eru einnig 

um að ræða það mikinn fjölda innflytjanda af búnaði að of langur tími færi í þann samanburð 

ef vel ætti til hans að vanda.  

Fjallað er um þennan búnað og eiginleika hans í þessum kafla. 

2.1 Stýrikerfi 

Fyrir ekki svo löngu síðan var val um stýrikerfi í verkefni eins og þetta á milli 

segulliðastýringar með tímaliðum og klukkum annars vegar eða iðntölvustýringar hins 

vegar. Í dag má segja að valið sé orðið á milli iðntölvustýringar og örtölvu-stýringar. Þó að 

örtölvustýring sé vafalaust mun ódýrari í innkaupum er í þessu tilviki þó valið að eiga við 

iðntölvu vegna þess hve auðvelt er að breyta forriti hennar og hve vel iðntölvur eru sniðnar 

af ýmsum jaðarbúnaði.  

Að mörgu er að huga að ef skoðaðar eru iðntölvur almennt. 

2.1.1 Iðntölvustýring 

Framleiðendur iðntölva eru bæði margir og misjafnir. Hvað þetta verkefni varðar þarf að 

horfa í nokkra þætti sem skipta verkefnið mestu. 

 Geta:  Horfa þarf til getu búnaðar. Þá er átt við eiginleika til að tengjast þeim búnaði 

sem verkefnið krefst ásamt fjölda inn og útganga sem í boði eru miðað við verð. 

 Samskiptahraði:  Þessi þáttur getur verið mikilvægur og snýst um hversu hratt kerfið 

bregst við breytingum á gildum sem þarf að halda stöðugum.   

 Samskiptastaðlar:  Samskipti við búnaðinn þarf bæði að anna gagnasendingum á 

viðeigandi hraða og einnig að geta átt samskipti við mismunandi tæki með 

mismunandi samskiptastöðlum, ásamt sambandi yfir internetið. 
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Samskiptastaðlar sem í boði eru við iðntölvur og á milli jaðartækja eru margvíslegir. 

Algengustu staðlarnir sem notaðir eru í dag á lítil og millistór kerfi eru Modbus, 

Modbus/TCP, Canbus, og Profibus. Út í jaðartæki eru þessir staðlar einnig notaðir ásamt 

hliðrænum og stafrænum merkjum eftir vali á búnaði. Við val á tölvum er gott að gera sér 

grein fyrir hvað kerfið krefst í hraða á flutningi gagna milli tækja og út á netið fyrir 

fjarstjórnun og eftirlits. 

Modbus:  

Modbus staðalinn var hannaður og gefinn út af Modicon (nú Schneider Electric). Hann þykir 

þægilegur og tiltölulega einfaldur í notkun enda eru framleiðendur af nýjum búnaði, enn í 

dag, að velja hann sem sinn samskiptamáta. Staðalinn er byggður upp á svokölluðu 

verkaskiptingakerfi (master/þræll). Þetta er einnig oft kallaður raðstaðall (serial) og er þá 

verið að vísa í tengingu hans sem er nefnd RS232, RS422, RS485.  

Modbus staðalinn er til í þremur útgáfum. Modbus RTU, Modbus ASCII og Modbus TCP. 

Modbus RTU er 16 bita CRC sem er notaður í að lesa eða koma til skila nánast öllum gerðum 

af upplýsingum í bita formi. [3]  Modbus ASCII er svipaður og RTU nema í stað bita er 

notast við ASCII kerfið og er því hægt að segja staðalinn sé lesanlegur. ASCII staðalinn er 

þó mun seinlegri en RTU staðalinn þar sem gagnamagnið er mun meira. Algengur hraði 

Modbus er frá 9600 baut til 19200 baut eða 0,0096 Mbps til 0,0192 Mbps. 

Þriðja gerðin af Modbus staðlinum er Modbus TCP. Þetta er nýjasta útgáfan af þessum 

vinsæla staðli. Þessi útgáfa byggist á RTU staðlinum en er frábrugðinn að því leiti að 

skilaboðunum er pakkað inn í TCP/IP formið, sem mikið er notað í gagnasendingar yfir 

internetið, og sendur með þeim staðli á milli notenda. Þetta gerir það að verkum að hraðinn 

er orðinn á við hraða TCP/IP kerfisins sem er með því hraðasta sem þekkist á markaðnum, 

ef um góða tengingu er að ræða. Léleg tenging í dag myndi teljast 10 Mbps  en algengt er að 

notast við 100 til 1000 Mbps í TCP/IP kerfinu. [3] 

Canbus:   

Can bus (controller area network) staðalinn var hannaður fyrir bílaiðnaðinn. [4] Hann er 

byggður upp á að nálgast upplýsingar frá hinum ýmsu ólíku framleiðendum í bílaiðnaðinum 

á auðveldan hátt í gegnum svokallað nóðukerfi. Það virkar þannig að hægt er að stilla kerfið 

þannig að öll tæki geta haft aðgang af öðrum tækjum burt séð frá því hvar í kerfinu það er í 

röðinni. Þetta er öfugt við verkaskiptingakerfi  (master/þræll) sem Modbus er byggður upp 

á. Nóðunúmerin sem tækin fá eru flokkuð í forgangi að lægsta númerið er mikilvægast en 

samt er hægt að láta hátt nóðunúmer lesa eða skrifa inn á nóðunúmer sem er lægra með 

sérstökum skipunum ef þarf en það gerir þetta kerfi sérstaklega sveigjanlegt. 

Canbus kerfið og CanOpen staðalinn er ekki síst vinsæll fyrir hraða hans en hægt er að velja 

hraða frá 125 Kbps og upp í 1 Mbps. [4] 

Profibus:   

Profibus er afrakstur Þýska ríkisins og fyrirtækja þar í landi til að koma með staðal til 

samskipta fyrir sjálfvirknimarkaðinn árið [5]. Frá því að hann kom út hefur hann tekið 

nokkrum breytingum og þykir með því besta í samskiptastöðlum í dag. Hann getur bæði 

unnið sem verkaskiptingakerfi (Master/þræll) og eða kerfi sem sendir út frá master svonefnt 
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tákn sem eitt tækið sem áður var þræll fær og veitir því tæki rétt til að ráða meðan táknið er 

á því. Þetta gerir kerfið sveigjanlegt í hönnun á þann hátt sem fá kerfi geta. 

Það skemmir ekki fyrir vinsældum þessa staðals að samskiptahraðinn er  mikill eða mestur 

um 12 Mbps.  

Hliðrænt merki:   

Stór hluti af skynjurum sálvirknikerfa vinna með hliðrænt merki. Þó að það færist í aukana 

að búnaður vinni sjálfstætt með merkin og sendi niðurstöður til tölvu í formi stafrænna 

gagna, t.d. í formi einhverra fyrrnefndra staðla, má ekki gleyma þessum mikilvæga þætti 

sjálfvirknikerfa. Þessi merki eru annaðhvort á straumformi eða spennu. Algengustu útgáfur 

eru eftirfarandi.  

Straumur:   

0-20mA (Kerfi sem hafa utanaðkomandi spennugjafa og geta notað allt sviðið í 

merkið).  

4-20mA (Kerfi sem nota sama spennugjafa og merkið, 0-4 mA er þá 

vinnustraumur og merkið frá 4-20 mA).  

Skynjari gefur út straum í hlutfalli við einhvern ákveðin atburð. Þetta er oft 

framkallað með breytingu á viðnámi eða segulsviði sem veldur breytingu á 

straumflæði rásarinnar.   

Spenna:   

T.d. 0-10V (Kerfi vinnur á spennubreytingu rásarinnar) 

Virkni þessa rása er eins og straumrásanna að því leiti að breyting á spennu sem 

framkvæmd er með viðnámsbreytingu eða breytingu á segulsviði er notuð til að 

túlka breytingu á einhverju mæligildi.   

  

2.2 Samskipti, tenging og stjórnun kerfa 

Notandi búnaðarins verður að hafa greiðan aðgang að stjórnun hans. Þetta á við um stjórnun 

á staðnum jafnt sem aðgang að kerfinu með fjarstjórnun. Fjarstjórnun er skilgreind sem 

stjórnun búnaðar án þess að vera í seilingar fjarlægð frá honum.  

Algengt er að notast við hnappa og gaumljós sem tengdir eru inn á stjórntölvu og er þá hægt 

að staðsetja þá gerð að fjarstjórnun hvar sem er á því svæði sem um ræðir með kapallögnum. 

Þessar lagnir geta í raun verið mjög langar en verða aftur á móti mjög kostnaðarsamar við 

uppsetningu.  

Ekki verður fjallað um þessa gerð af fjarstjórnun heldur verður litið yfir auðugan garð 

fjarstjórnunar með það í huga að stjórnun fari fram á HMI skjá eða PC tölvu og þá annað 

hvort með staðbundnum tengingum eða yfir internetið.  
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2.2.1 Séð frá stjórnanda 

Stjórnun á snertiskjá (HMI) 

HMI skjár er í raun og veru nútíma rofapanell. Í viðbót við rofavirkni er hægt að gera nánast 

allt sem hægt er að gera á PC tölvuskjá. Hægt er að slá inn gildi á breytum, velja tíma á 

einhverri aðgerð, skoða stöðu kerfis myndrænt eða í tölum, nálgast gagnagrunna og margt 

fleira. Snertiskjár í lit er algengur og eru stærðir frá 4 tommum og uppúr. HMI skjáir tengjast 

iðntölvunum beint án milligöngu forrita en fylgja iðntölvunni. 

Stjórnun með PC tölvu  

Það sama á við um stjórnun með PC tölvu og skjá tengdum henni. Allt það sem hægt er að 

gera með HMI skjánum er hægt að gera á PC skjánum. Það er þó einn stór munur þar á en 

stjórnun með PC tölvum fer yfirleitt í gegn um forrit sem hægt er að nálgast hjá 

framleiðendum PLC búnaðarins.   

2.2.2 Tenging á innra neti 

Stjórnun sem ákvarðast af staðbundnum tengingum í gegn um kapalkerfi viðkomandi svæða 

eða skammdrægra þráðlausra tenginga. 

Tengingar milli PLC og PC tölvunar er með ýmsu móti. Fyrir staðbundin kerfi er stundum 

notast við Modbus, Modbus TCP, Canbus eða Profibus svo eitthvað sé nefnt. Þá eru tæki 

tengd innbyrðis með ýmis konar tengileiðum. Algengar tengingar á innraneti eru sem dæmi 

bus eða star tengingar. Hvert tæki á slíku neti fær þá sitt nóðu númer sem notast er við til að 

auðkenna hvert tæki og tryggja að réttar upplýsingar fari á réttan stað. Þessar tengingar hafa 

þó þann afmarka að geta einungis verið innan ákveðinna marka varðandi fjarlægðir milli 

stjórnandans og búnaðar og eru tengdar sama með gagnalögnum eða með þráðlausri 

tengingu með þar til gerðum jaðarbúnaði. Iðntölvan þarf að vera með viðkomandi 

tengimöguleika fyrir þann staðal sem nota á og PC tölvan einnig.  

Einnig á staðbundin stjórnun við tengingar á svokölluðu innraneti svæða eða bygginga 

(LAN). Þessi tenging fer þá fram með TCP/IP staðlinum og vinnur í gegn um beinir. Tækjum 

er þá úthlutað IP tölu sem passar við viðkomandi LAN kerfi og sér beinirinn um að tengja 

og eða senda gögn milli þeirra IP talna sem beðið er um eftir reglum staðalsins. 

IP tölum er skipt eftir því hvaða klassa þær tilheyra og er það um leið skilgreining á því hvers 

lags kerfi er um að ræða. LAN kerfi eru í C klassa og geta haft vistföng frá 192.168.0.0 til 

192.168.255.255. Hámark notenda er 255-1 eða 254 á hverju undirneti (subnet). Þessi eini 

er tekin frá fyrir beininn. [6]   

2.2.3 Tenging á ytra neti 

Stjórnun sem er að öllu leiti án takmarkana með vegalengdir ef tæki eru á annað borð með 

góða tengingu við internetið. 

Eitt af því sem er sífellt algengara við stjórnun sjálfvirknikerfa er aðgangur kerfanna til 

stjórnunar og eftirlits í gegn um ytra netið (internetið eða WAN). Margir framleiðendur eru 

með lausnir á fjarstjórnun fyrir sína framleiðslu og er því um auðugan garð að gresja í þessum 

efnum.  
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Eins og í LAN kerfinu er TCP/IP staðallinn notaður til samskipta við búnaðinn. Tengibrú 

(Gateway) er notuð til að brúa bilið milli iðntölvunnar og notandans. Tölvan og notandinn 

eru þá í raun tengdir á sitthvoru innra netinu og sér beinir notandans um að áframsenda beiðni 

um tengingu yfir í beinir tölvunnar.  Til að þetta virki þarf að úthluta iðntölvunni fastri IP 

tölu frá kerfisstjóra þess kerfis sem um ræðir. 

Tenging yfir ský (cloud) er einnig leið til að nálgast upplýsingar og stjórna búnaði yfir netið. 

Þetta er mjög notandavæn og einföld leið og krefst ekki mikillar kunnáttu í tengingum. 

Þjónustuaðili skýsins skaffar lykilorð og sér svo um að tengjast þeim búnaði sem notandinn 

óskar með hjálp forrita sem annað hvort fylgja með kaupum á jaðartæki sem þarf til tenginga 

eða áskrift. Nokkrar þjónustur eru einnig með frjálsan hugbúnað sem mögulega gætu komið 

á tengingu við tæki og notast sem fjarstjórnun.  

Tenging á gagnaneti símafyrirtækja (3G og 4G) er möguleiki fyrir þær staðsetningar sem eru 

utan þjónustusvæða internetsins. Sömu fyrirtæki og talað var um hér á undan veita stundum 

slíka þjónustu í gegn um ský. 

2.3 Kraftnemar 

Einn mikilvægasti hluti þessa kerfis er sá hluti sem tryggja á takmark verkefnisins um 

nákvæmni eða svokallaðir kraftnemar. Þetta eru nemar sem geta mælt þenslu í efni á mjög 

nákvæman hátt. Þessir nemar eru víða notaðir og hafa reynst vel, ekki síst í 

þyngdarmælingum. Tæknin felur í sér að koma fyrir álagsnema sem teygjast út eða þjappast 

saman með því efni sem á að mæla. Þetta teygjanlega efni er þannig gert að viðnám þess 

breytist við teygjuna/þjöppunina og er því þannig hægt að mæla straum eða spennubreytingu 

yfir efnið miðað við annars vegar spennu (Vexc) sem lögð er á það og breytingu í efni (teygju 

/ þjöppun) sem virkar á það (Vsig). 

Þekktar Mögnunarspennur (Vexc) á kraftnema eru 5 til 18 volt. 

2.3.1 Tenging eins kraftnema 

Algengt tenging á kraftnemum er sýnd á (Mynd 2-1). T táknar tog og C táknar þjöppun. Við 

tog minnkar viðnámið í álagsnemanum og við þjöppun eykst viðnámið.  

 

Mynd 2-1  Tenging á kraftnema með 4 álagsnema 

Á Vexc er mögnunarspenna sem knýr strauminn í rásinni. Þegar álag er sett á kraftnemann 

eykst viðnámið í T1 og T2 en minnkar að sama skapi í C1 og C2. Við þetta skapast 

mælanlegur spennumunur á útmerkinu (+/- Vsig). Útmerkið sem er hliðrænt merki er svo 
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hægt að taka í gegn um magnara sem magnar upp merkið og umbreytir í stafrænt merki sem 

notað er í aflestur. 

2.3.2 Tenging þriggja kraftnema 

Við tengingu þriggja kraftnema er sama lögmál við líði. Þó þarf í sumum tilvikum að gera 

ráð fyrir tengiboxi með stillanlegum viðnámum til að jafna spennu yfir kraftnemana (Mynd 

2-2). 

 

Mynd 2-2  Tengimynd fyrir þrjá kraftnema 

Þetta er gert þar sem kraftnemar eru sjaldnast með nákvæmlega sömu útgangsspennu og 

getur þar munað það miklu að nákvæmni er ógnað. Stillingin fer þannig fram að kraftneminn 

með lægst hlutfall útgangsspennu (Vsig í mV/V) er notaður sem viðmiðunarpunktur, og er 

hlutfall milli hans og annarra kraftnema, margföldunarstuðull á inngangsspennu þess nema 

sem stilla á. 

2.3.3 Gerðir kraftnema        

Kraftnemar eru samnefni yfir þá nema sem mæla þyngd hlutar miðað við þenslu eða teygju 

á efni. Þessir nemar eru til í nokkrum flokkum fyrir þyngdarmælingar og eru nokkrir 

algengar tegundir taldar upp hér að neðan: [7] 

 Stakur kraftur (Single point) er er sá kraftnemi sem mest er notaður í mælingar á 

vigtun undir 100 kg. Kostir við þennan nema er að hliðarkraftar virka seint á 

kraftnemann og er því hægt að segja að nákvæmnin sé einna mest miðað við lóðréttan 

kraft.   

 Sameinaður/beygður kraftur (Shere beam) er kraftnemi sem er einn af þeim nemum 

sem eru mjög fjölbreytilegir í virkni og henta vel í verkefni sem krefjast mælingu á 

hliðarkröftum jafnt sem lóðréttum. Þetta er nemi sem hentar í nánast öll verk en er 

þó heftur við að einungis er hægt að nota hann við stærri mælingar eða yfir 50-100 

kg. 

 Þrýstings kraftnemi (Compression load cell) er nemi sem er vanalega sívalningur 

sem virkar á þrjá til fjóra nema sem eru innbyggðir inn í sívalninginn og geta einungis 

lesið færslu á lóðrétta ásinn. Þetta eru nemar sem eru nákvæmastir á bilinu 1 tonni 

og uppúr og henta því ekki í þetta verkefni.  
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2.3.4 Skilgreiningar, hugtök og virkni 

Hámarksþyngd vogarinnar (Emax): Sú vigt sem kraftnemarnir eru gefnir upp fyrir. 

Deilihlutfall vogarinnar (e): Deilihlutfall vogarinnar sem framleiðandinn ábyrgist fyrir 

viðskiptalegan tilgang vigtarnema og framleiðendur vigtabúnaðar. 

Fjöldi vigtarnema (N): Fjöldi vigtarnema í kerfinu. 

Dauð vigt (DL): Sú þyngd sem hvílir á vigtarnemum þegar vigtin er tóm (Deadload) 

Mögnunarspenna (Uexe): Vinnuspenna vigtarnemana (Load cell excitation)  

Útgangsspenna (C) eða (Vsig): Það hlutfall merkis í voltum frá vigtanema á hvert volt 

mögnunarspennunnar. Þetta er stundum kallað hrágildi (Raw data). Hrá gildi kraftnema er 

hlutfall útgangsspennu miðað við mögnunarspennu, t.d. 2mV/V. Ef spennuhluti 30 kg nema 

er 10 V , miðað við nema sem er stimplaður (2mV/V), þá sýnir full vigt nemans sem hrágildi: 

10𝑉 ∗ 2𝑚𝑉/𝑉 = 20𝑚𝑉 

Þetta þýðir að við 30 kg þyngd, gefur neminn út 20mV. Þessa vitneskju er hægt að nota við 

að lesa hvaða þyngd sem er með því að umbreyta merkinu í þá þyngd sem skölun kerfisins 

segir til um. 

NUD: Svokallaður NUD stuðull er notaður í hönnun á vigtarbúnaði með fleiri en einn 

vigtarnema. Um er að ræða hlutfall þyngdarinnar sem hver nemi á að geta borið. Algengt er 

að í þriggja og fjögurra nema vigtum sé á ætlað að tveir af nemunum eigi að geta borið allan 

þungan. [8]  

Hliðræn vörpun (ADC): Hliðræn vörpun kerfisins er það hlutfall sem umbreyting á hliðræna 

merkinu verður miðað við það stafræna. Miðað við 30kg kerfið hér að ofan er hægt að segja 

að 20mV hliðrænt merki sé í 8 bita kerfi: 

28 = 256 í 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑢𝑠𝑛 

Eða:  

30.000𝑔

256 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑢𝑠𝑛
= 117𝑔 

Þetta þýðir að kerfið getur vigtað með nákvæmni upp á 117 grömm til eða frá. 

Nákvæmni voga er oft misskilinn þáttur í vali á vigtarnemum. Í raun er upplausn vigtarnema 

óendanlega stór. [9] Það sem heftir góða og nákvæma mælingu er að finna réttu upplausnina 

séð frá rafmagnsbúnaðinum. Of mikil upplausn getur orðið til þess að gustur af vindi getur 

breytt gildi vigtar á meðan of lítil er ekki að ná litlum breytingum á vigt. Ef vigta á gramm 

fyrir gramm á vigt þarf deilingin að vera minnsta kosti jöfn fjölda gramma af heildarvigt. 

Rannsóknir hafa reyndar sýnt að deiling þarf að vera allt að 20 sinnum stærri en deiling 

vigtarnemans til að ná sem bestum árangri. [10] Þetta á við svokallaða sigma-delta magnara. 



12 

Tveir af stærstu skekkjuvöldum kraftnema er eflaust hitabreytingar og 

málmskekkja/segulheldni (hysteresis)(Mynd 2-3).  

 

Mynd 2-3  Dæmi um heldni-hegðun kraftnema [11] 

 

Þessir skekkjuvaldar eru hvimleiðir og getur verið þó nokkuð erfitt að losna við. 

Málmskekkjunni má líkja við heldni í málminum. Við að þungi leggist á nemann í þrepum, 

fer þyngdin ekki alveg línulega upp skalann að mestu vigt þar sem málmurinn heldur í fyrri 

lögun. Þegar þunginn er færður af nemanum aftur í þrepum myndast sama skekkja í hina 

áttina vegna þessarar sömu heldni. Skekkja við hitabreytingin  getur einnig verið vandamál 

og erfitt að eiga við. Einhverjar lausnir eru til sem minnka áhrif hitabreytinga en ekki er vitað 

til þess að búið sé að koma í veg fyrir þær þegar þetta er ritað.   

Annað mikilvægt atriði í nákvæmni er svokallaður nákvæmnisflokkur vigtarinnar. Það eru 

alþjóðastofnanir á borð við OIML sem gefur út staðal [12] fyrir framleiðslu og notkun á 

vigtarnemum. Þessi staðall gildir í Evrópu en þó ekki í öllum löndum. Einnig er um að ræða 

nokkuð virtan félagskap sem nefnist Welmec. Hann gefur einnig út leiðbeiningar um notkun 

vigtarnema [13]. Tilgangur þessara stofnana er að gefa út leiðbeinandi upplýsingar um 

notkun vigtarnema til að tryggja sanngirni í viðskiptum þar sem vigtun á vöru fer fram.  

Þetta snýr ekki beint að þessu verkefni á þessu stigi en þó verður að hafa í huga að ef 

framleiðsla á vigtabúnaði fer í sölu er nauðsynlegt að geta bent á áreiðanleika búnaðar sem 

tækinu fylgir. Tafla 2-1, hér fyrir neðan sýnir samþykktir fyrir Þýskaland um helstu gildi 

vigtarnema allt frá hámarks og lámarksþyngd  til deilingu nemana til að ákvarða gilda 

aukastafi í vigtuninni. Klassi A eru sá flokkur sem er nákvæmastur hvað varðar vigtun á vöru 

til kaupanda. 
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Tafla 2-1  Samþykktir frá Þýskalandi yfir nákvæmni kraftnema [12] 

  

 

2.4 Drifbúnaður 

Hluti af tilrauninni með þetta fóðurtæki er að ákvarða hraðann á sniglinum þannig að ekki 

verði gefið og mikið í einu í of stuttan tíma. Til að finna út rétta hraðann er hentugt að notast 

við gír sem tekur hraðann niður í t.d. tíunda til tuttugasta hluta af upprunalega hraða 

mótorsins og nota síðan riðabreytir til að stilla hraðann niður í óskgildi miðað við niðurstöður 

mælinga á tækinu. Þegar hentug stilling finnst á hraða er gírhlutfallið fundið og möguleiki 

að sleppa við hraðabreytinn í framhaldi af því. 

Ef um venjulegan einfasa mótor er að ræða má reikna með u.þ.b. 1300-1400 snúninga mótor. 

Til að rökstyðja gírun á undan hraðabreyti er ágætt að átta sig á að eitt rið á 1400 snúninga 

mótor er um það bil 28 snúningar á mín.  

1400

50𝐻𝑧
= 28𝑠𝑛 

Þetta gæti hæglega verið of mikið og er því t.d. 1:10 gír nóg til að koma einu riði í 2.6 

snúninga á mín.  
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Ekki má gleyma að fylgjast með afli hraðabreytisins þar sem aflið minnkar töluvert í neðstu 

þrepum hans og gæti þurft að taka viðkomandi hraðabreyti í yfirstærð til að vega á móti 

minnkun á afli. 

2.5 Annar búnaður 

Kostnaður kerfisins miðað við kerfi án kraftnema er augljóslega meiri, eða sem nemur 

búnaðinum sem fylgir vigtuninni.  Það væri því hagur og ákveðinn sparnaður að vera með 

fleiri kerfi eða álestur og eftirlit með einhverjum mæligildum í viðkomandi stöð.  

Við forritun kerfisins verður að horfa til þess að það er einungis gert einu sinni. Það er því 

ákveðinn sparnaður í sjálfu sér að gera ráð fyrir fleiri kerfum í upphafi. 

Það sem gæti verið viðbót við fóðurkerfið er eftirfarandi: 

 Súrefnisskynjari með viðvörun og stöðvun á fóðurgjöf. 

 Hitaskynjari með viðvörun 

 Sjálfvirkni á ljósum yfir kerjum 

Með því að gera þetta aðgengilegt í í upphafi væri hagur í fjárfestingu í svona kerfi orðin 

meiri fyrir þá aðila sem ekki eru með nein kerfi fyrir og ef um nýja eldisstöð er að ræða.  
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3 Val á búnaði 

Hér verður farið yfir val á búnaði sem við kemur verkefninu. Fjallað verður í stórum dráttum 

um eiginleika þess búnaðar sem valinn var ásamt kostum. 

3.1 Iðntölva 

Nokkra ára reynsla er af vörum frá Unitronic hjá starfsmönnum Eldislausna. Í samráði við 

þá var valið að nota vél af gerðinni Vision 1210 [14]. Ekki er hægt að segja að það sé eina 

ástæðan fyrir valinu en fjallað verður nánar um vélina hér ásamt búnaði sem henni fylgir. 

Helstu kennileiti vélarinnar er að hún er gerð fyrir allt að 1000 inn/útgangspunktum. Þó að 

það sé ekki þörfin í þessu verkefni er þó samhengi á milli fjölda punkt og hraða véla þar sem 

augljóslega þarf vélin að geta annað og unnið fljótt úr miklu magni merkja sem henni berast.  

3.1.1 Vinnsluhraði    

Unitronic vélin notast við Can bus til samskipta við inn/út einingarnar og er mesti hraðinn, 

1 Mbps.  Til að átta sig á hve mikill þessi hraði er má finna út að flutningur á 32 bita 

minnisskrá er: 

1𝑀𝑏/𝑠 = 1𝑏/µ𝑠 

⇒ 32𝑏 = 32 ∗ 1𝑏/𝑠 = 32µ𝑠 

Þetta þýðir að hægt er að lesa af einu vigtakerfi sem sendir vigtarupplýsingar frá 32 bita 

minnisskrá í tölvu, u.þ.b. 31 þúsund sinnum á sekúndu. Þetta er ekki það eina sem er að 

gerast á hverri sekúndu í kerfum sem þessum en er þó nægur hraði í þó nokkur svona kerfi 

á þessa tölvu. Ef kerfið myndi stækka í tugi kerja og hraði samskipta yrði vandamál er einnig 

innbyggt í tölvuna Profibus tenging ásamt Modbus tengingu.     

3.1.2 Inn og útgangseiningar 

Canbus tengi-eining: 

Þörf er á einni tengi-einingu milli Canbus-tengingar tölvunnar og inn/útgangseininganna. Til 

eru tvær gerðir af þessum einingum sem eru annars vegar þegar einingin er nálægt tölvunni 

eða frá 5 til 10 metra frá tölvunni og hins vegar allt upp í 100 metra. Í þetta verkefni er nóg 

að hafa eininguna nálagt tölvunni og er því um að ræða EX-A2X eininguna [15]. 

Magnari fyrir vigtarnema:  

Þar sem Unitronic er að selja sér búnað fyrir vigtun var ákveðið að taka hann til að minnka 

möguleika á samskiptaerfiðleikum eins og stundum kemur upp milli misjafna framleiðanda. 

Þetta er þó gert með fullri vitneskju um að þessi búnaður er ekki endilega sá besti á 

markaðinum. Þar er helst að nefna eiginleika hans til að sía burt truflanir sem er ekki endilega 

sá besti. Síunin er þannig að á hveri sekúndu tekur hann mest 18 mælingar og reiknar 
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meðaltalið af því og skilar í niðurstöðu. Einnig er hægt að stilla síuna þannig að hann hendi 

út nokkrum hæstu og lægstu gildunum til að gera niðurstöðuna nákvæmari [16].   

Þetta dugar þó vel þessu verkefni vegna uppbyggingar forritsins og allt eins víst að sían verði 

ekki einu sinni notuð þar sem reynt verður að byggja forritunina þannig upp að lokalesning 

á vigt verður þegar tækið er stopp. Þetta gerir það að verkum að truflanir af völdum titrings 

verður í lámarki eða engar. 

Inn/Útgangar: 

Fyrir hverja fóðurvél þarf eftirfarandi inn og útganga að lámarki: 

  2 stafrænan inngangar fyrir start/stopp vegna áfyllingar og neyðarstopp 

  1 stafrænn útgangur fyrir mótor 

Fyrir önnur hliðarkerfi þarf eftirfarandi 

  1 hliðrænan inngang fyrir viðvörun vegna súrefnis 

  1 stafrænn útgangur fyrir ljós 

Engin ein eining er með alla þessa punkta nema stærsta einingin sem er 16 inn, 16 út og þrír 

hliðrænir inngangar.( IO-D16A3-RO16 [17]). Það gæti verið hagstæðara að taka tvær litlar 

einingar í staðinn eins og t.d. IO-AI4-AO2 [18] sem eru fjórir hliðrænir inngangar og tveir 

hliðrænir útgangar, og IO-DI8-RO8 [19] sem eru átta stafrænir inngangar og átta segulliða 

útgangar.  

Í verkefnið verður þó notast við einingar sem til eru hjá Eldislausnum. Um er að ræða 

eftirfarandi einingar: 

IO-RO8 [20] sem er átta útganga segulrofa eining 

IO-DI16 [21] sem er 16 innganga eining 

IO-AI8 [22] sem er 8 innganga móttakari fyrir hliðræna innganga (ef notað) 

 

3.1.3 Samskipti og stjórnun 

Eins og fram kom í val búnaðar í kafla 3.1 var Unitronic V 1210 fyrir valinu og þar 

sem hún hefur sambyggðan skjá er skjárinn sjálfvalinn. Vélin kemur með 12 tommu 

snertiskjá og er hann forritaður með sama forritinu og vélin. Stærðin hentar vel við 

verkefnið þar sem hægt er að koma fyrir yfirlitsmynd fyrir stór kerfi á fyrstu valmynd. 

Það er einnig mjög hentugt að forritið sem notað er við skjáinn er sambyggt 

kerfisforrituninni. Þetta gerir það að verkun að heildar sýn við forritunina verður 

auðveldari. Ekki spillir fyrir að hugbúnaðurinn er ókeypis og aðgengilegur til niðurhals 

á heimasíðu Unitronic [23]. 
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Við val á iðntölvu í verkefni sem þetta verður að horfast í augu við að kostnaður við 

hugbúnað skiptir töluverðu máli. Sérstaklega við kaup á fyrsta búnaði. Það vegur því 

nokkuð að allur þeirra hugbúnaður er á endurgjalds.  

Varðandi samskipti og stjórnun búnaðar yfir internetið bíður Unitronic upp á sérstakan 

hugbúnað til fjargæslu. (Remote operator) [23]. Þetta er hugbúnaður sem getur tengst 

viðkomandi vél hvort sem hún er staðsett á innra neti eða ytra.  

Aðgengi að gögnum sem vistuð eru á SD kort vélarinnar er einnig mjög gott. Bæði er 

hægt að nálgast gögnin handvirkt í gegn um hugbúnað sem nefnist SD Card suite [23] 

og einnig er hægt að stilla PC tölvu til að fara sjálfkrafa á netið og sækja gögn reglulega 

í gegn um hugbúnað sem nefnist Data Xport [23].  

Að lokum er að nefna hugbúnaðinn Remote Access [23] sem gerir það kleift að geta 

unnið, uppfært og breytt forriti vélarinnar í gegn um netið.  

Þessi upptalning á tengingum er auðvita einungis kleift ef búnaðurinn er nettengdur.  

3.2 Kraftnemar 

Til að losna sem mest við áhrif af hliðarkröftum var ákveðið að velja Stakan-kraftnema 

(Single point) og notast við tvo nema undir sílóinu og einn við hinn enda rörsins. Þessi 

ákvörðun er aðallega tekin með tilliti til hversu vel þeir þola hliðarhreyfingu án þess að það 

komi fram í mælingu. 

3.2.1 Stærð 

Stærð vigtarnemanna verður að velja í samræmi við hvað þeir eiga að vigta. Þetta skiptir 

máli þar sem nákvæmni þarf að vera upp á sem fæst grömm. Sjá má í kafla 4.1.5 að þyngd 

tækisins mest við þann enda sem sílóið og mótorinn er staðsettur. Þetta er áætlað u.þ.b. 40 

kg. Þar af er (DL) um helmingur álagsins með fóðri. Þar sem tveir vigtanemar verða undir 

þeim hluta er um að ræða 20 kg. á hvern þeirra. Nauðsynlegt að velja ákveðna yfirstærð fyrir 

nemana til að mæta álagi sem getur myndast við ákveðnar aðstæður. Þetta getur verið allt 

frá því að maður leggst upp að og á tækið eða leggur eitthvað ofan á það sem dæmi. Yfirstærð 

er ekki síður nauðsynleg þar sem kraftnemar eru frekar viðkvæmir fyrir yfirálagi, sérstaklega 

í langan tíma í einu.  Samkvæmt NUD staðlinum er ætlast til að tveir vigtanemar af þremur 

geti tekið alla þyngd tækisins og er því nóg að horfa til þess í ákvörðun á stærð nemana. 

Þessari aðferð er ekki alltaf hægt að beita eingöngu en þar sem í þessu tilviki er stór hluti 

álagsins á tveimur vigtanemum við eðlilega vinnslu er hægt að réttlæta það.  

Valdir voru 30 kg. kraftnemar í þetta verkefni og voru þeir fengnir frá innflutningsaðila 

Laumas sem er Ítalskt fyrirtæki (Viðauki B). Heildar vigtargeta kerfisins Emax verður því 

3*30kg. Eða 90 kg. 

3.2.2 Upplausn 

Þar sem helst á að ná 1 grammi í nákvæmni er upplausnin (resolution) þörfin fyrir þessa 

vigtarnema 1/90.000. Þetta þýðir að AD breytirinn sem valinn er fyrir verkefnið þarf að ráða 

við að sýna þessi 90.000 skref og koma þeim til tölvunnar á sem skemmstum tíma. Í voltum 

er þessi breyting eftirfarandi miðað við upplýsingar á tækniblaði kraftnemans. 
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Við fullt álag og 5V mögnunarspennu (Uext) sýnir kraftneminn sem stimplaður er 2mV/V 

(Viðauki B) eftirfarandi: 

2𝑚𝑉/𝑉 ∗ 5𝑉 = 10𝑚𝑉/90.000𝑔 = 0,11µ𝑉/𝑔 

Til að koma þessu merki, grammi fyrir gramm til tölvunnar þarf upplausnin (resolution) að 

vera minnsta kosti í 90.000 skrefum þar sem hvert skref getur skynjað þessa 0,11 µV 

breytingu á merkinu. Fyrir þetta verður AD breytirinn að vera að minnsta kosti 17 bita sem 

eru 217 = 131.072 skref.  

Með þetta í huga er AD magnarinn frá Unitronic full fær í að sinna þessu þar sem hann er 

með 24 bita upplausn eða 16.777.216 skref. Þetta er að vísu aðeins ofaukið en ef reiknað er 

með 20 sinnum lámarks þörf (kafli 2.3.4) [10]. Þörfin samkvæmt þessu er því. 

20 ∗ 90.000𝑠𝑘𝑟𝑒𝑓 = 1.800,000𝑠𝑘𝑟𝑒𝑓 

Þetta er rúmlega einn níundi af getu magnarans. Samkvæmt þessu eru um 9 skrefa upplausn 

fyrir hvert gramm. 

0,11µV er ekki stórt merki. Þegar unnið er með svo lágt merki má búast við að búnaðurinn 

sé berskjaldaður fyrir truflunum frá rafmagnsnetinu eða frá utanaðkomandi rafsegulbylgjum. 

Því þarf að gæta þess að ganga vel frá jarðbindingum og skerminum á köplum. Einnig er 

vert að hafa góðan frágang á lagnaleiðum kapla s.s. að aðskilja hærri netspennu frá 

smáspennulögnum.  

3.2.3 Magnari 

Til eru tvær gerðir af þessum magnara. Annarsvegar er það magnari að gerðinni LC1 fyrir 

einn nema eða LC3 fyrir þrjá nema. Mælt er með að taka annað hvort eingöngu LC1 eða 

LC3 og nota aðeins fyrstu tvo tengipunktana. Ástæðan er að samkvæmt tækniblöðum er 

vinnsluhraði LC1 magnarans fyrir einn nema aðeins 6msek á meðan LC3, þriggja nema 

magnari er 6ms á fyrsta nemann, 12ms á annan nemann og 624ms á þann þriðja. 600ms getur 

ekki talist eðlilegur hraði og yrði til mikilla vandræða ef um mörg ker með þennan 

vinnsluhraða væri að ræða [24]. 

3.2.4 Hitabreytingar 

Ef um fleiri en einn kraftnema er að ræða þarf að hugsa út í þenslu efna miðað við stöðu 

kraftnema á viðkomandi búnaði. Þensla efna miðað við hitabreytingar er vel þekkt og ekki 

má gleyma því í ákvörðun á búnaði sem þessum. Vel þekkt aðferð við ákvörðun á frágangi 

kraftnema er að kortleggja mögulegar hreyfingar tækis miðað við að einn kraftneminn sé 

settur fastur og hinir mæti hreyfingum búnaðar s.s hitabreytingum og titringi. Þetta er í 

flestum tilvikum mjög einfalt mál þar sem um tvo til fjóra kraftnema er að ræða.  

Í þessu tilfelli stendur valið milli þess hvort hafa skuli alla kraftnemana með möguleika á 

hreyfingu í allar áttir eða hvort festa skuli einn niður.  Það er eflaust margt sem mælir með 

því að hafa þá alla lausa enda hlýtur búnaðurinn að vera sveigjanlegri fyrir hitabreytingum 

og og öðrum smáspennum sem geta myndast. Hitt er annað mál að hafa búnað lausan kallar 

á annars konar vandamál og hættur. Til dæmis þarf að verja hann sérstaklega fyrir utanað 

komandi hreyfingum og tryggja að hann detti ekki út af festingum sínum. Í þessu tilviki var 
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búnaðurinn teiknaður upp með einum föstum punkti sem getur snúist og hinir tveir lausir. 

Þessi ákvörðun var tekin vegna þess að smíðaðar verða sérstakar festingar (sjá kafli 4.1.4) 

fyrir hreyfanlega partinn og er betra að fylgjast með virkni og hvar mestu breytingar verða 

með því að hafa einn punkt fastan. Á Mynd 3-1 má sjá hvernig hreyfingar búnaðarins er 

kortlagðar. Hringur með ör táknar fastan punkt og krossar með ör tákna hreyfanleika í allar 

áttir.   

 

 

Mynd 3-1  Hreyfing búnaðar vegna hitabreytinga 

 

3.3 Drifbúnaður 

Til að losna við aukakostnað á borð við spenna eða rafgeyma er augljós kostur að notast við 

riðstraumsmótor. Þó að bæði skrefa-mótor, servo-mótor og jafnvel jafnstraumsmótor séu 

ágætis kostir eru þeir frekar dýrir í innkaupum ásamt því að þurfa sérstakan búnað til að 

stjórna hraða og afli eftir þörfum. Miðað við þörfina í þessu verkefni er niðurgíraður 

riðstraumsmótor nóg þar sem ekki endilega er þörf fyrir að gefa fóður stanslaust með sama 

litla hraðanum allan tímann. Fóðurgjöfin er allt eins góð þó að snigillinn snúist aðeins hraðar 

og skammti fóður t.d. einu sinni á mínútu í t.d. 20-30 sekúndur í einu og stoppi svo á milli 

til að gefa seiðunum tíma til að ná að klára skammtinn. 

Við frumgerð var valið að notast við 40W, 1300 snúninga mótor með 2 x 1:10 gír frá Intecno 

[25] sem er aðili að fyrirtækjasamsteypunni Transtecno group. Valið er eingöngu byggt á 

stærðarútreikningum og verði. Eins og áður sagði eru báðir gírarnir með hlutfallinu 1:10. 

Hægt er að tengja þá saman og fá þannig 130 snúninga á mínútu úr fyrsta gírnum og fara 

niður í 13 snúninga með þeim seinni. Við hann er svo hægt að tengja riðabreytir ef þurfa 

þykir.  Með þessu móti er ætlunin að tryggja að hægt sé að prófa búnaðinn á skikkanlegan 

máta og komast að niðurstöðu um gírhlutfall og eða hvort betra sé að notast við hraðabreyti 

ásamt gír. 

Útreikningar á aflþörf mótorsins má sjá í kafla 4.1.7  



20 

3.4 Kostnaðaráætlun 

Til að meta mun á kostnaði frá kerfi sem mælir gjöf á tímaeiningu eða kerfi með kraftnemum 

sem vigtar fóður var gerð gróf áætlun um kostnað á hvoru kerfi fyrir sig. Þetta á eingöngu 

við stjórnkerfi en smíði á tækinu er sá sami að öðru leiti. Áætluninni er skipt niður þannig 

að sameiginlegi hluti kerfanna er reiknaður saman annars vegar og hins vegar sá hluti sem 

kemur sem viðbót ofaná kerfið ef um vigtun er að ræða. Einnig verður gerð áætlun fyrir hvert 

aukakerfi fyrir sig sem gæti mögulega fylgt með nýjum kerfum.  

Vinnuliður í forritun og uppsetningu verður sleppt þar sem forritunarþátturinn er svipaður í 

báðum kerfum og á sér aðeins stað í upphafi hönnunar en er svo endurnýttur aftur við næstu 

kerfi og verður því þegar lengra líður mjög lítið hlutfall af kostnaði.  

Varðandi  kostnað við kapallagnir má búast við að vigtakerfið verði aðeins dýra þar sem 

fleiri strengi þarf út í kerfið. Þar er um að ræða einn auka streng fyrir kraftnemana. Vinnan 

við uppsetningu er í svipuðu hlutfalli, aðeins dýrari vegna viðbótar við uppsetningu 

kraftnemana. Þessi viðbót  á vigtarkerfið verður metin á 20 þúsund krónur og verður bætt á 

áætlun vigtarkerfisins. 

Við kostnaðaráætlun fyrir bæði vigtar og tímakerfið verða inn og útgangseiningar reiknaðar 

miðað við kostnað á 8 kerjum þar sem inn og útgangar eru alltaf hið minnsta 8 saman í hverri 

einingu. Sama á við í ljósakerfinu. 

Súrefnis og hitakerfi verða reiknuð út á sama hátt en þar er miðað við 8 innganga á hverja 

einingu fyrir súrefnisnema. Og tvær einingar af fjögurra innganga einingu fyrir PT100 

skynjara fyrir hitanema. 

Inn og útgangar sem þarf fyrir bæði kerfin eru því eftirfarandi: 

  2 stafrænan inngangar fyrir start/stopp og neyðarstopp 

  1 stafrænn útgangur fyrir mótor 

Samtals eru þetta fyrir 8 ker, 16 stafrænir inngangar og 8 útgangar en þar sem gera þarf ráð 

fyrir útgöngum vegna viðvaranna verður tekin 16 af hvoru. 

Fyrir vigtakerfið eingöngu þarf magnara fyrir kraftnemana og eitt samtengi fyrir hverja þrjá. 

Notast verður við LC3 [24] eininguna og einungis notast við tvo útganga á hverjum þeirra 

(sjá kafla 3.2.3) eða samtals 4 einingar. 

Verð á íhlutum eru í krónum. 
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Tafla 3-1  Stjórnbúnaður sem er sameiginlegur með báðum kerfum 

Vörulýsing Fjöldi Einingaverð Verð 

PLC Vision 1210 [14] 1 156.650 156.650 

EX-A2X  Canbus [15] 1 7.420 7.420 

EX-D16A3-RO16 [17] 8 37.250 298.000 

Samtals 462.070 

 

 

Tafla 3-2   Búnaður sem bætist við kerfið vegna vigtunar 

Vörulýsing Fjöldi Einingaverð Verð 

IO-LC3 [24] 4 34.150 136.600 

Kraftnemar (Viðauki B) 24 22.600 542.400 

Tengibox fyrir kraftnema  (3 í 1) 8 9.800 78.400 

Undirstöður fyrir kraftnema 24 6.500 156.000 

Auka strengur og lögn 8 20.000 160.000 

Samtals 1.073.400 

Samtals hvert ker 134.175 
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Tafla 3-3  Kostnaður á búnaði vegna viðvörunar frá súrefnisskynjara 

Vörulýsing Fjöldi Einingaverð Verð 

IO-AI8 [22] 1 18.170 18.170 

Oxygard M420  Súrefnisnemar 8 95.000 760.000 

Auka strengur og lögn 8 20.000 160.000 

Samtals 938.170 

Samtals hvert ker 117.271 

 

 

Tafla 3-4  Kostnaður vegna skynjunar á hita 

Vörulýsing Fjöldi Einingaverð Verð 

IO-PT400 [26] 2 31.560 63.120 

PT 100 hitanemar 8 8.200 65.600 

Auka strengur og lögn 8 20.000 160.000 

Samtals 288.720 

Samtals fyrir hvert ker 36.090 

 

 

Tafla 3-5  Kostnaður vegna stjórnunar á ljósum 

Vörulýsing Fjöldi Einingaverð Verð 

IO-RO8 [20] 1 11.790 11.790 

Auka strengur og lögn 8 20.000 160.000 

Samtals 171.790 

Samtals hvert ker 21.473 
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3.5 Annar búnaður 

Ein leið til að ákvarða hvort stjórnbúnaður fyrir önnur kerfi sé hagstæður, er að líta á kostnað 

við slík kerfi. Forritun er auðvitað hluti af þeim kostnaði en verður þó alltaf minni og minni 

hluti kerfisins. Horft verður fram hjá þessum kostnaði í þessari umfjöllun en þó bent á í 

grófum dráttum hversu viðamikil sú forritun er.  

Samkvæmt kostnaðaráætlun (sjá kafla 3.4) eru verð, eftirfarandi fyrir hvert eldisker: 

 117.271 kr. (Vegna Súrefnisskynjara) 

 36.090 kr.  (Vegna Hitaskynjunar) 

 21.473 kr.  (Vegna ljósastýringar) 

 

Forritun þessara kerfa gæti verið eftirfarandi:  

Vegna súrefnisskynjara er væntanlega þörf á PID stýringu til að geta stillt af svörun eftir því 

sem við á eftir hverju hann á að stjórna (T.d. slökkva á fóðrara og viðvörun). Einnig þarf að 

vera til staðar stillingar fyrir kvörðun nemans en algengt er að kvarða þurfi súrefnisnema 

reglulega. 

Hitaskynjun er mjög einföld. Einungis er um aflestur að ræða sem hægt væri að stilla inn á 

viðvörun og eða nota í útreikninga á fóðurstuðli. Kvarða þarf nemann fyrir fyrstu keyrslu. 

Ljósakerfið er tiltölulega einföld í forritun. Einungis þarf að vera hægt að velja tímabil dags 

sem ljósin eiga að loga og virkja kerfið. 

Sem viðbót á kerfið er freistandi að hafa bæði ljós og hitaskynjun enda eru þessi tvö kerfi 

ódýr en að sama skapi mikilvæg. Ljósakerfið er mikilvægt þegar færa á fisk frá húsi og út 

undir bert loft í stærri ker eða sjókvíar og venja þannig fiskinn við . Hitakerfið er einnig 

mikilvægt þar sem mesti vöxtur fisks er við ákveðið hitastig en einnig er möguleiki við 

frekari þróun að nota hitastig við útreikninga á fóðurstuðli og fl. Súrefniskerfið er dýrast og 

því ekki til framdráttar að hafa það með í frumhönnun á búnaði. Það ætti frekar að vera 

aukakerfi sem væri keypt sér en þó í sömu stjórntölvu. 
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4 Frumgerð búnaðar 

Í tengslum við verkefnið var ákveðið að teikna upp búnað sem ætlað er að sannreyna 

tilætlaða nákvæmni við gjöf og virkni. Ákvörðun um að nota síló og snigilfærslu var í 

höndum starfsmanna Eldislausna en útfærslan í höndum höfundar.  Um er að ræða u.þ.b. 25-

30 kg. útgáfu af gjafatæki en stærri útgáfur eiga að geta notað sama stýribúnað. Búnaðurinn 

er ekki endilega lokaútgáfa og er meira hugsuð sem prufutæki, en öll uppbygging er í 

samræmi við hugmyndir af hugsanlegum framleiddum búnaði.  

4.1 Frumgerð 

Hönnunin er engin nýjung. Hún er byggð upp á sílói við endann á 50mm röri sem liggur yfir 

fiskeldisker. Í rörinu er komið fyrir snigli sem knúinn er af mótor við enda snigilsins. Á 

rörinu eru svo opnar 3-5mm breiðar og um 50mm langar raufar sem fóðrið fellur út um á 

leið sinni í gegn um rörið. Staðsetning raufanna hefur ekki verið ákveðin og kanna þarf 

sérstaklega burð rörsins á þeim svæðum sem sem raufarnar verða á, miðað við vægið á þeim 

stað. Mynd 4-1 sýnir búnaðinn á hlið. Þessi frumgerð er ætluð kerjum upp í u.þ.b. 2-3 metra 

í þvermál og má ætla að það sé fullgilt til tilrauna þó lítið sé. Minnstu kerin í hefðbundinni 

stöð eru niður í 1,5 metra í þvermál og er tækið í raun of stórt fyrir slík ker en stytta má rörið 

eftir hentugleika. 

 

Mynd 4-1  Gjafabúnaður séð frá hlið 

  

 

Mynd 4-2  Gjafatæki séð að ofan 
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Búnaðurinn (Mynd 4-2) er nánast allur úr 316 stáli sem er riðfrítt og mikið notað í tæki í 

matvælaiðnaði. Op sílósins er 300mm x300mm og um 438mm niður að röri. Reynt var að 

hafa sílóið frekar hærra og mjórra þar sem fóðrið er nokkuð fituríkt og gæti átt það til að sitja 

fast í hliðum sílóa sem halla ekki nógu mikið. Á botni sílósins er svo snigilinn inn í röri sem 

flytur fóður út í ker. 

4.1.1 Rör, öxull og snigill 

Rörið er 54mm x 1,5mm og er um 2200mm að lengd. Lengd rörsins fer þó eingöngu eftir 

þvermáli þess kers sem fóðrarinn á að sinna. Það er því stytt eða lengt eftir þörfum.   

Snigillinn er úr PE plasti frá fyrirtækinu Faigle [27]. Snigillinn kemur í pörtum og er þræddur 

upp á sexkantaðan öxul (Mynd 4-3), með þvermálinu 15,2mm horn í horn, og er hver partur 

snigilsins 5/6 úr hring. Málsetning á snigil má sjá á Mynd 4-4. 

 

Mynd 4-3  Sýnir snigil þræddan upp á öxulinn 

 

 

 

Mynd 4-4  Málsetning á snigil [28] 

 

Snigilinn liggur í rörinu og er ekki ætlast til að setja legur á endana þar sem öxull af þessari 

lengd með þessu þvermáli getur seint haldið sér beinum á þessari vegalengd. Því er notast 
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við sama kerfið og þekkist við hönnun plastfæribanda þar sem tiltölulega lár núningsstöðull 

er á milli stáls og PE plasts eða 0,1-0,2 [29] og flatarmál snertiflatar lítið. 

4.1.2 Fóðring 

Sett er stállok með plastfóðringu (Mynd 4-5) við mótorenda tækisins til að stýra öxlinum við 

endann á rörinu. Þetta gerir það að verkum að auðveldara er að stilla mótorinn við enda 

rörsins og minnkar hættuna á slagi og óþarfa núningi. Þessi útfærsla er á hönnunarstigi. 

 

Mynd 4-5  Hér sést plastfóðring fyrir öxulinn komið fyrir í loki rörsins 

 

 Við hinn enda rörsins liggur snigilinn laus (Mynd 4-6). 

 

Mynd 4-6  Myndin sýnir enda snigilsins inn í rörinu ásamt vinklinum sem soðinn er á rörið 

  

 

4.1.3 Undirstöður 

Fyrir undirstöðurnar er notast við 40mm x 40mm x 4mm vinkilstáli. Við fremri endann er 

einungis um að ræða einn kraftnema og vinkilinn (Mynd 4-6) því rétt rúmlega þvermál 

rörsins. Tekið er úr vinklinum fyrir u.þ.b. hálfu þvermáli rörsins. Við hinn endann (Hjá 

sílóinu) er sömu aðferð beitt nema að vinkillinn er mun lengri enda þarf hann að hvíla á 
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tveimur kraftnemum og ganga nokkuð út fyrir breidd sílósins til að auka á stöðuleika 

búnaðarins.  

 

Mynd 4-7  Hér má sjá undirstöður hjá sílóinu 

 

Til að styrkja þennan enda búnaðarins er festiplatan fyrir mótorinn látin ná upp í lóðréttu 

hlið sílósins og sjóðast fast þar ásamt því að sjóðast við neðri brún vinkils (Mynd 4-7). Rörið 

gengur svo í gegn um plötuna og nær um 10mm inn í flans mótorsins. 

4.1.4 Festingar Kraftnema 

Festingar fyrir kraftnemana eru festar undir vinklana, (Mynd 4-7), með tveimur 8mm boltum 

í hverja festingu, (Mynd 4-8), ekki er gert ráð fyrir því að sjóða þessa hluta búnaðarins saman 

þar sem komið gæti upp skekkja við uppsetningu búnaðar og er þá gott að geta stillt þennan 

hluta með millileggjum. Borað er fyrir kraftnemana báðum megin í plötuna (Mynd 4-8) til 

að geta snúið kraftnemanum við eftir hentugleika án þess að losa plötuna. Platan er 5mm 

þykk.  

 

Mynd 4-8  Stálplata sem fest er undir vinklana fyrir kraftnemana 
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Hægt er að skrúfa plötuna á eða af án þess að taka kraftnemann af (Mynd 4-9). 

 

Mynd 4-9  Hér sést festingin með kraftnemanum á 

 

Á Mynd 4-10 má sjá plöturnar komnar undir vinklana og sést afstaða þeirra  gagnvart sílóinu 

ofan frá. 

 

Mynd 4-10  Festingar fyrir kraftnemana séð ofanfrá 

 

Til að koma í móts við hreyfingar búnaðarins eins og talað var um í Val á búnaði í kafla 

3.2.4, var hannaður búnaður til að taka á móti þessum hreyfingum. Hann er þannig 

uppbyggður að við neðri hluta kraftnemans skrúfast egglaga, teflonhúðað stál, 

núningsstöðull Teflons er 0,04 [29], (Mynd 4-11). sem leggst ofaná PE plast sem hefur 

sömu lögun og efri hlutinn nema aðeins rýmra (Mynd 4-12) og (Mynd 4-13) 
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Mynd 4-11  Teflonhúðað stál 

 

 

Mynd 4-12  PE plastið fyrir þenslubreytingar 

 

 

Mynd 4-13  Þenslubúnaður settur saman 
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4.1.5 Burðageta 

Gert er ráð fyrir fyrir að smíða alla berandi hluti búnaðar úr riðfríu 316 stáli. Til að tryggja 

að rörið sem liggur yfir kerið haldi uppi þyngdinni sem á að vigta þarf að reikna út styrk 

þess. Reiknað er með að fætur séu fyrir einn kraftnema við enda rörs og tvær fætur við síló 

og mótor. Fæturnir við búnaðinn eru hafðar eins langt frá staka kraftnemanum til að tryggja 

að sem mesta þyngdin færist yfir á kraftnemann hinum megin. 

Eftirfarandi eru þyngdir helstu hluta fóðrarans. Þetta eru áætlaðar stærðir. Mótor, rör með 

öxli og snigli og gír voru vigtaðar með eldhúsvog. 

 Mótor vigtaður um 2 kg 

 Gír vigtaður um 1,1 kg 

 Öxull með snigil vigtað um 3,5 kg 

 Síló áætlað um 3,5 kg 

 Undirstöður og festingar áætlaðar um 2 kg 

 Fóður í sílói (fullt) áætlað um 30 kg 

 Áætlað fóður í troðfullu röri er 6,5 kg 

Tveir megin kraftar eru allsráðandi. Það er annarsvegar  kraftur sem verkar lóðrétt frá sílói 

og niður á undirstöðu við enda búnaðarins. Þessi kraftur verður reiknaður með jafnri 

dreifingu frá fyrstu undirstöðu og að þeim punkti sem sílóið nær lengst út á rörið. Hinn 

krafturinn er dreifður nokkuð jafnt á allt rörið.. Kraftaplan má sjá á mynd (Mynd 4-14) hér 

fyrir neðan. 

Útreikningar á burði rörsins sem ber uppi stærsta hluta þyngdar búnaðarins eru eftirfarandi.  

Samtals þyngd krafts PA (Mynd 4-14) er því 38,6 kg og samtals þyngd krafts PD sem er 

nokkurn vegin dreifður jafnt yfir rörið er um 10 kg. PA er reiknaður frá 0m til 0,228m og PD 

er reiknaður yfir allt rörið eða frá 0m til 2,128m. 

 

Rörið er 54mm í þvermál og veggþykkt 1,5mm. Flotmörk fyrir 316 stál er 290MPa við 

stofuhita [30].   
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Mynd 4-14  Helstu kraftar sem verka á tækið 

 

Útreikningar fyrir búnaðinn fer hér á eftir: 

 

𝐹 = 𝑚[𝑘𝑔] ∗ 𝑔[𝑚 𝑠2]⁄ = [𝑁] (4-1) 

Jafna 4-1 Fyrir kraft,F = P = kraftur[N],m = massi[kg],g = þyngdarafl[m/s^2] [31] 

 

𝑃𝐴 = 38,6𝑘𝑔 ∗ 9,8𝑚 𝑠2⁄ = 378,28𝑁 

𝑃𝐷 = 10𝑘𝑔 ∗ 9,8𝑚 𝑠2⁄ = 98,0𝑁 

 

𝑃𝑊𝐴 =
𝐹[𝑁]

𝑑[𝑚]
= [𝑁 𝑚⁄ ] (4-2) 

Jafna 4-2 Fyrir dreifðan kraft,F = kraftur[N], d = fjærlægð[m] [31] 

 

𝑃𝑊𝐴 =
378,28𝑁

0,228𝑚
= 1659,1𝑁/𝑚 

𝑃𝑊𝐷 =
98,0𝑁

2,128𝑚
= 46,05𝑁/𝑚 
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Undirstöðukraftar Ay og By eru því eftirfarandi (Mynd 4-15): 

∑𝐹𝑦 = 0; (4-3) 

Jafna 4-3 Jafnvægi krafta,  F = kraftur [N]. [31] 

 

⇒ 𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 − 378,28𝑁 − 98,0𝑁 = 0 

⇒ 𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 = 476,28𝑁 

 

∑𝑀𝐹 = 0; (4-4) 

Jafna 4-4  Jafnvægi vægis, M = Vægi [Nm]. [31] 

 

⇒ 𝐵𝑦 ∗ 2,128𝑚 − 98,0𝑁 ∗ 1,064𝑚 − 378,28 ∗
0,228𝑚

2
= 0 

⇒ 𝐵𝑦 =
147,4𝑁 ∗ 𝑚

2,128𝑚
= 69,265𝑁 

⇒ 𝐴𝑦 = 476,2𝑁 − 69,265𝑁 = 407,02𝑁 

 

 

Mynd 4-15  Kraftaplan fyrir kerfið 

 

Fjarlægð frá núllpunkti í punkt C er 0,228 metrar og frá núllpunkt í D er helmingur rörsins 

eða 1,064m.(M) 
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Kraftar í punktum C og D eru eftirfarandi og eru niðurstöður færðar í SFD ritið (Mynd 4-16) 

hér fyrir neðan (M) 

 

𝐹𝐶 = 407,0𝑁 − 1659,1𝑁/𝑚 ∗ 0,288𝑚 = 28,7𝑁 

𝐹𝐷 = 407,0𝑁 − 1659,1𝑁 𝑚⁄ ∗ 0,288𝑚 − 46.05𝑁/𝑚 = −20,252𝑁 

 

Skurðpunturinn (x) er í mesta álagi: 

𝑥 =
28,74𝑁

46,05𝑁/𝑚
= 0,624𝑚 

 

 

 

Mynd 4-16  Skerkraftur sýndur í SFD 

 

Mesti beygjukraftur er því í 0,62 metrum frá núllpunkti. Beygjukrafturinn er eftirfarandi og 

eru niðurstöður teiknaðar inn á BFD ritið (Mynd 4-17) hér fyrir neðan. 
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𝑀𝑥 =
407,02𝑁 ∗ 0,228𝑚

2
+

28,74𝑁 ∗ (0,624𝑚 − 0,228𝑚)

2
= 52,09𝑁/𝑚 

 

Nýr skurðpunktur við C fyrir útreikning: 

𝑥𝑐 =
407,02𝑁

1659,1𝑁/𝑚
= 0,245𝑚 

 

𝑀𝐶 =
407,02𝑁 ∗ 0,245𝑚

2
−

28,74𝑁 ∗ (0,245𝑚 − 0,228𝑚)

2
= 50,01𝑁/𝑚 

 

 

 

Mynd 4-17  Mesti beygju kraftur sýndur í BMD 
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Notast verður við öryggisstuðul 2,5 og því er leyfileg spenna: 

290𝑀𝑃𝑎

2,5
= 116𝑀𝑃𝑎 

Tregðuvægið á rörið er því (D er þvermálið og d er innanmál): 

 

𝐼𝑥/𝑦 =
𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

64
 (4-5) 

Jafna 4-5  Tregðuvægi rörs, I=Tregðuvægi, D=Þvermál, d=innra mál rörs [31] 

𝐼𝑥/𝑦 =
𝜋(544 − 52,54)

64
= 44480,1𝑚𝑚4 

⇒ 44480,1𝑚𝑚4 ∗ 1 ∗ 10−12 ∗
𝑚4

𝑚𝑚4
= 4,448 ∗ 10−8𝑚4 

 

Skerkrafturinn er því: (M er vægið (52,1Nm), Y er hæð frá miðju að ytri brún (27mm) og I 

er tregðuvægið) 

 

𝜎 =
𝑀 ∗ 𝑌

𝐼
 (4-6) 

Jafna 4-6  Skerkraftur, M=vægi, Y=hæð frá miðju, I=tregðuvægið [31] 

𝜎 =
52,1𝑁 ∗ 𝑚 ∗ 0,027𝑚

4,448 ∗ 10−8𝑚4
= 2,829 ∗ 107 𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙 = 28,3𝑀𝑃𝑎 

 

Það er því ljóst að rörið ber þetta vel þar sem mörkin voru í 116MPa og álagið um 24% af 

leyfilegu.  

  

4.1.6 Flutningur efnis 

Flutningur efnis í sniglum og hversu mikið hann flytur fer eftir því hversu auðfljótandi efnið 

er og þéttleika snigilsins (pitch). Við útreikninga á afköstum, flutningi efnis og aflþörf var 

stuðst við námsefni frá háskóla í Ítalíu [32] og leiðbeinandi efni um útreikninga á 

snigilfærslu sements [33]. Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um þyngd fóðurs í tíma og 

því er miðað við þyngd sements þar sem það er með þyngri duftefnum og er þá tryggt að 

aflþörfin sé nóg [34]. 

Skýring á táknum í formúlum fyrir flutning efnis og aflþörf: 
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S = fylling efnis í snigli [m2] 

λ =  Stuðull eftir því hve auðfljótandi efni er ásamt núningseiginleikum 

D = Þvermál snigils [m] 

v = Hraði snigils í metrum á sekúndu. [m/s] 

Q = Efnishreyfing [tonn/klst] 

γ = Þyngd á rúmmetra [tonn/m3] 

L = lengd snigils [m] 

g = 9.8 [m/s2] 

Co = Núningsstuðull efnis 

PH = Afl fyrir flutning efnis [Kw] 

Pn = Afl fyrir snúning með engu efni [Kw] 

P = Heildaraflþörf [Kw] 

t = Slaglengd á snigli [m] 

n = Snúningar [rpm] 

 

 

𝑆 = 𝜆 ∗
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 (4-7) 

Jafna 4-7  Fylling efnis í snigli, [33] 

𝑆 = 0,4 ∗
𝜋 ∗ 0,052𝑚

4
= 0,000785𝑚2 

 

 

𝑣 =
𝑡 ∗ 𝑛

60
 (4-8) 

Jafna 4-8  Hraði snigils. [33] 

𝑣 =
0,048𝑚 ∗ 10𝑟𝑝𝑚

60𝑠
= 0,008 𝑚/𝑠 

  

 

𝑄 = 3600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣 ∗ 𝛾 (4-9) 

Jafna 4-9  Efnishreyfing í snigli, [33] 

𝑄 = 3600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣 ∗ 𝛾 

𝑄 = 3600 ∗ 0,000785𝑚2 ∗ 0,008𝑚/𝑠 ∗ 1,5 = 0,678𝑡𝑜𝑛𝑛/𝑘𝑙𝑠𝑡 
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4.1.7  Aflþörf 

Samkvæmt útreikningum hér á undan er aflþörfin eftirfarandi: 

 

𝑃𝐻 = 𝐶𝑜 ∗
𝑄 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔

3600
 (4-10) 

Jafna 4-10  Afl fyrir færslu fóðurs í snigli, [33] 

𝑃𝐻 = 2,5 ∗

0,678𝑡𝑜𝑛𝑛
𝑘𝑙𝑠𝑡

∗ 2,2𝑚 ∗
9,8𝑚

𝑠2

3600
= 0,0102𝐾𝑤 

 

𝑃𝑛 =
𝐷 ∗ 𝐿

20
 (4-11) 

Jafna 4-11  Afl fyrir snúning snigils án efnis, [33] 

𝑃𝑛 =
0,048 ∗ 2,2

20
= 0,00528𝐾𝑤 

 

 

𝑃 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑛 (4-12) 

Jafna 4-12  Heildarafl fyrir snigil, [33] 

𝑃 = 0,01𝐾𝑤 + 0,00528𝐾𝑤 = 0,0154𝐾𝑤 = 15,4𝑊 

 

Þessi aflþörf miðast við hraðann 10 snúninga á mínútu. Þar sem ekki er hægt að ákvarða 

hraðann fyrr en búnaður hefur verið smíðaður er öruggara að gera ráð fyrir öryggisstuðli upp 

á t.d. 2,5. Mótorinn þarf því að vera: 

 

𝑃 = 2,5 ∗ 15,4𝑊 = 30,8𝑊 
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5 Forritun iðntölvu 

Um tvö kerfi við sama tæki er að ræða. Annars vegar er það vigtarhluti kerfisins og hins 

vegar er það sá hluti sem gefið er á tímaeiningu. Þessi kerfi eru að hluta lík eins og t.d. 

varðandi vistun gagna og vali og útreikningum varðandi lengd lota. Hér á eftir verður fjallað 

í stórum dráttum um hönnun kerfana og verður horft meira í vigtarkerfið í umfjölluninni þar 

sem það er kerfið sem nota á að loknum samanburðatilraunum. Þó verður tímakerfinu gerð 

skil með flæðiriti.   

5.1 Forsendur 

Forsendur verkefnisins er hægt að skipta niður í nokkra flokka sem gott er að hafa í huga við 

hönnun kerfisins.  

1.  Stillingar kerfis þurfa að vera aðgengilegar notanda og einfaldar 

2.  Notandi þarf að geta stillt magn gjafar og hvenær gjöf byrjar og endar. 

3.  Notandi getur stillt hversu oft á sólahring á að gefa. (t.d. þrjú tímabil á sólahring) 

4.  Við upphaf gjafar þarf að tryggja að búið sé að endursetja allar breytur sem við á. 

5.  Geyma þarf upplýsingar um gjafir og afköst í minni eða einhvers konar gagnagrunn. 

Þessar forsendur snúa flestar að notanda og gögnum sem hann þarf að geta nálgast. Aðrar 

forsendur varðandi vigtunina er einn að helst að tryggja sem mesta nákvæmni kerfisins. Þar 

sem um vigtun er að ræða þarf að átta sig á hvernig hægt er að nota búnaðinn með sem mestri 

nákvæmni.  

Helsta ónákvæmni í notkun kraftnema snýr að hitabreytingum og málmheldni (sjá kafla 

2.3.4). Ef horft er á báða þessa skekkjuvalda er lausnin á þeim einna helst að tara kerfið eins 

oft og mögulegt er. Við þetta er vinnslusviðið orðið það lítið að málm-heldnin er ekki lengur 

vandamál. Hvað varðar hitabreytingarnar er það tímabil milli törunnar sem skiptir máli. Með 

því að tara oft minnka líkur á að mælanleg hitabreyting sé á því tímabili.   

5.2 Hönnunarskref 

Með hönnunarskrefum er átt við þær aðferðir sem notaðar voru til hönnunar á forritunarhluta 

kerfisins. Þetta er hægt að leysa á ýmsan máta eins og t.d. með flæðiriti eða handriti. Í þessu 

tilviki var valið að fara þá leið að skrifa nokkurs konar handrit af kerfinu í réttri röð miðað 

við venjulegan vinnsluhring og gera svo flæðirit út frá því. 

5.2.1 Handrit 

Handrit kerfis segir til um hvað er að gerast hverju sinni og er því sundurliðað burt séð frá 

því hversu langt er á milli skrefa eða í þessu tilviki lína í handritinu. Tíminn milli skrefa er 
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ekki innifalinn í handritinu enda er hann sá þáttur sem gera kerfi mjög flókin. Þó svo að 

einhver ákveðinn tími sé milli aðgerða er sá tími látinn liggja á milli hluta þar til forritunin 

á sér stað en þá er öll skref ákveðin og eingöngu þarf að einbeita sér að tímaeiningunni. Þetta 

er í stórum dráttum eins og sýnt er í Tafla 5-1.  

Gert er ráð fyrir að umbeðin gjöf fyrir þessa sýnigjöf sé 600 grömm og gefið sé í þrjú skipti. 

Þetta myndi þá tákna eina lotu af nokkrum sem geta verið innan sama sólahrings. 

 

      Tafla 5-1  Sýnir virkni ásamt tölum á skjá miðað við umbeðna 600 gramma gjöf 

 

Skref Áfylling/gjöf Törun Nettóþyngd (Á Skjá) Brúttóþyngd (Á Skjá) 

1   Sýnir þyngd búnaðar (DL) Sýnir þyngd búnaðar (DL) 

2 Tækið er núllað. Ekki þarf að gera það nema einu sinni þegar tæki er tekið í notkun. 

3   Sýnir þyngd tækis (DL) 0 

4 Áfylling 25.000 g  25.000 g + (DL) 25.000 g 

5 Gjöf startar Törun 0 25.000 g 

6 Gefið 200 g  -200 g 24.800 g 

7 Vistar gjöf Törun 0 24.800 g 

8 Gefið 200 g  -200 g 24.600 

9 Vistar gjöf Törun 0 24.600 g 

10 Gefið 200 g  -200 g 24.400 g 

11 Vistar gjöf Törun 0 24.400 g 

12 Gjöf endar  0 24.400 g 

 

 

Eins og sjá má í ferlinu hér að ofan, helst vigtin í brúttó hlutanum og er því hægt að nota þá 

vigt til að láta vita þegar fer að vanta í sílóið.  

Þegar farið er aðeins dýpra í ferlið er hægt að skrifa niður í réttri röð áætlaða framkvæmd. 

Séð frá forritinu og forsendum sem settar eru af notanda. 

1. Notandi velur tímabil lotu 

2. Notandi velur heildarmagn lotu 

3. Forrit reiknar magn sem gefa á miðað við valið tímabil og valið magn 

4. Ákveða þarf magn gjafa á klst. t.d. 60 sinnum og er gjöfin því reiknuð út frá því. 
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5. Á völdum tíma er vigt töruð og endursett þannig að hún vinni á núlli. 

6. Gjöf fer í gang og skammtur er gefin. Við rétta þyngd (1/60 af heild) stöðvast gjöfin. 

7. Magn gjafar vistað 

8. Gefið magn er dregin frá heildarþyngd lotu 

9. Vigt töruð 

10. Ferli hoppar upp í lið 6, þetta er endurtekið þar til heildarþyngd er náð. 

11. Umbeðnu magni er náð og kerfi bíður í lið 5. 

 

Hér er komin gróf lýsing á ferlinu sem hægt er að nota við gerð flæðirits. 

Við hönnun tímagjafar var einungis sett upp flæðirit enda er það kerfi mun einfaldara þar 

sem magn gjafa eru einungis reiknuð gildi og ekki er um eiginlegan álestur frá jaðartækjum 

að ræða. 

5.2.2 Flæðirit 

Flæðirit eru góð og gagnleg aðferð til að átta sig í stórum dráttum á virkni og flæði forrits. 

Þetta er meira sjónrænt og getur gefið góða heildarsýn á ferli. Hægt er að fara mjög nákvæmt 

í virkni með hönnun á góðu flæðiriti en oft dugar að setja inn stærstu skrefin til að gera 

forritunina einfaldari eða öllu heldur skiljanlegri. 

Séð frá notandanum er flæði og mögulegar færslur milli skjámynda skilgreind á eftirfarandi 

hátt (Mynd 5-1). Frá Aðalvalmynd er val um hvaða ker á að skoða (vigtarkerfi) eða hvort 

fara eigi í valmynd fyrir samanburðatilraunir (vigtarkerfi og tímakerfi). Á báðum þessum 

skjámyndum er annað hvort hægt að fara til baka eða í innri stillingar. Við venjulega keyrslu 

sem ætluð er eftir að tilraunum líkur er einungis um að ræða að fara frá fyrstu skjámynd í 

skjá fyrir stillingar og körun sem notaðar eru í fyrstu uppsetningu vogarinnar. 

 

Mynd 5-1  Flæðirit fyrir færslu á milli skjámynda 
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Allar aðrar stillingar og gildi til aflesturs rúmast innan skjámyndar hvers eldiskers. Í 

skjámynd fyrir samanburðartilraunir er hægt að nálgast helstu stillingar beggja kerfa á fyrstu 

skjámyndinni og fara þaðan á tvo aðra skjái sem eru fyrir innri stillingar gjafa eins og magn 

og lengd hverrar lotu hvors kerfis fyrir sig. 

Keyrsla kerfisins fer eftir hvernig notandi velur að nota það hverju sinni. Stillingar miðast 

við einn sólarhring í einu sem skiptist á miðnætti. Þá er átt við að við hvern nýjan sólarhring 

byrjar keyrsla aftur á þeim stillingum sem valdar voru (Mynd 5-2). Þetta á við bæði kerfin. 

 

Mynd 5-2  Flæðirit fyrir keyrslu lotukerfis 

 

Möguleiki er á að stilla gjafir dagsins milli þriggja lotna til að gefa möguleika á gjafahléum 

innan sólarhringsins ef þess er óskað. Lotur þurfa þó ekki endilega að vera þrjár þar sem 

hægt er að keyra einungis eina lotu á sólarhring án hléa en þá eru hinar tvær óvirkar. Eftir 

keyrslu hverrar lotu fer hún ekki aftur í keyrslu fyrr en sólarhringurinn er liðinn. 

Ef horft er í vinnsluna fyrir hverja lotu í vigtarkerfinu er ferlið uppbyggt (MMynd 5-3). Þegar 

hugsað var til þess að titringur tækisins getur haft veruleg áhrif á aflestur á vigtarmælingu 

var hugað að leiðum til að forðast það. Hægt væri að fjárfesta í fullkomnum síu-einingum 

sem vinna á truflunum sem þessum og koma þannig í veg fyrir skekkjur. Það er þó til 

einfaldari leið og ein þeirra er að stöðva búnaðinn og ná þannig jafnvægi á kraftnemana áður 

en loka niðurstaða vigtunar er skráð. Með þetta í huga var ákveðið að skipta hverri 

klukkustund niður í gjafir með 59 sekúndna millibili. Þetta tímabil verður hér eftir kallað 

gjöf eða gjafahringur. 
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Mynd 5-3  Ferli á einni gjöf í vigtarkerfi 

  

Við upphaf tímabils sem gjöf hefur verið skráð af notanda hefst ferlið á fyrstu gjöf á fyrsta 

klukkutíma lotunnar án þess að gjafamótor fari í gang. Þar sem aflestur vigtar, skráning 

gagna og törun fer fram í lok hrings er kerfið látið ganga einn hring með það í huga að törun 

og endursetningar á breytum sé lokið.  

Eftir fyrsta gjafahring fer fyrsta gjöf í gang. Forsenda fyrir henni eru innri útreikningur á 

magni gjafa, fjölda klukkustunda og að 60 til 61 gjafir eru í hverri klukkustund.  
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𝑀𝑎𝑔𝑛 ℎ𝑣𝑒𝑟 𝑔𝑗ö𝑓 =
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑚𝑎𝑔𝑛

𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑘𝑙𝑠𝑡 ∗ 60
 

   

Þegar vigtun nær settu marki er mótor stöðvaður, þetta þarf að gerast innan 50 sekúndna frá 

upphafi gjafar. Á 54. sekúndu er vigtunin skráð og geymd í minni þar sem tækið er búið að 

ná jafnvægi. Á 56. sekúndu er vigtin töruð. Á 57 sekúndu er þeir bitar sem þarf að endursetja, 

endursettir. Á 59. sekúndu er næsta gjöf sett á stað, teljari endursetur sjálfan sig og næsta 59 

sekúndna gjafalota byrjar.   

Ástæðan fyrir að valdar eru 59 sek. í hvern hring er til að ná upp eins hringja tapi vegna 

fyrstu gjafar og tryggja það að gefið sé allt það magn sem beðið er um á tímabilinu, jafnvel 

þó að hver gjöf væri nokkrum grömmum of lítil. Betra er að vera búinn að gefa 

heildarmagnið aðeins fyrr en ná því ekki. Þetta er einungis áætlun og mun koma betur í ljós 

þegar tilraunir hefjast. 

Ef vigtun nær ekki settu magni innan 50 sekúndna er gefin út viðvörun og varað er við því 

að valið magn náist ekki í lotunni. Kerfið hættir þó ekki keyrslu við þessa viðvörun. 

Í flæðiritinu kemur skýrt fram hvernig eða öllu heldur hvar í flæðinu, vistun gagna fer fram. 

Einnig á hvaða tímum það gerist. Vistun fer fyrst fram inn á minniseiningar innan forritsins 

á meðan kerfið er að vinna sinn vinnslu hring eða á 54. sekúndu hvers gjafahrings. Hverri 

gjöf er svo bætt við heildargjöf sólarhringsins sem eru vistuð á innra minni tölvunar, einu 

sinni á dag. Einu sinni í viku eru heildargjafir vistaðar inn á SD kort sem staðsett er í tölvunni. 

Ferlið fyrir tímagjöf er ekki ólíkt (Mynd 5-4). Þar snýst reyndar útreikningur á gjöfum um 

hvað lengi á að gefa í lotunni og hve oft á hverri klukkustund. Gjafatímanum er svo deilt 

niður á fjölda gjafa á hverri klukkustund og sá tími er hlaðið í tímaliða sem stjórnar gjöfum. 
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Annar tímaliði stjórnar hléum og keyra þeir kerfið til skiptis út lotuna. Til að útreikningarnir 

séu réttir þarf að mæla afköst búnaðar í grömmum á sekúndu og færa niðurstöðu í tölvuna.  

Vistun gagna fer fram á svipaðan hátt og í vigtarkerfi. Þó er einungis hægt að færa reiknað 

magn hverrar gjafar, þegar hverri gjöf er lokið, þar sem ekkert annað er að miða við.  

 

Mynd 5-4  Flæðirit fyrir tímagjöf 
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5.3 Forritun 

Stór hluti forritunar er skipulagning. Þegar festa er búið á blað 

það helsta í vinnslu forritsins eins og hér á undan, er 

eftirleikurinn mun auðveldari. Auðveldara verður að skipta 

vinnunni niður í minni einingar og vinna með hverja fyrir sig. 

Eins og sést á Mynd 5-5 er forritunin skipt í minni einingar til 

að einfalda forritun og auðvelda bilanagreiningu ef upp koma 

ófyrirsjáanlegar aðstæður þegar kerfi er komið í vinnslu. Með 

þessu er einnig hægt að stjórna hvernig tölvan les forritið með 

því að tengja saman misjafna undirkafla við misjafnar 

aðstæður og val aðgerða. Við venjulega keyrslu er forritið að 

lesa frá aðalforriti (Main Routine) og niður listann að körun 

en sleppir tímagjöf. Þetta styttir lestímann talsvert enda engin 

ástæða að vera lesa hluta forritsins sem ekki er notað að 

staðaldri. Sama á við ef valið er að keyra kerfið á tímagjöf. Þá 

byrjar forritið eins og alltaf á aðalforriti og les einungis 

tímagjöf. 

Hér á eftir verður farið í hvert undirforrit fyrir sig og fjallað í 

stuttu máli hvaða vinnsla er í hverju þeirra. Byrjað verður efst 

á aðalforritinu. Ekki verða settar myndir af einstökum hlutum 

forritsins. Vigtarforritið má nálgast í Viðauka E með 

útskýringum á hverjum kafla fyrir sig. 

5.3.1 Aðalforrit 

Forritið les kóðann alltaf frá aðalforriti (Main Routine) og niður. Í aðalforrit er t.d. komið 

fyrir blokkum fyrir nettengingu TCP/IP og ModbusTCP. Valið er að hafa Modbus TCP 

tenginguna einnig, upp á framtíðar notkun ef þarf. Þessar tengingar notast við sömu 

úttenginguna (port) og er því hentugt að gera ráð fyrir því strax enda hafa þær engin áhrif á 

hvor aðra. Þarna þarf að stilla inn IP tölu vélarinnar og nafn sem notað er við samskipti yfir 

netið.  

Í aðalforriti er einnig komið fyrir flestu sem viðkemur forritinu í heild. Það er dagsetning og 

tími, val um handvirkni (á einungis við tímagjöf) eða sjálfvirkni, tímastillingu fyrir vistun í 

gagnagrunn og endursetningar á minniseiningum svo eitthvað sé nefnt. 

5.3.2 Val og vigtun 

Í þessum hluta fer sjálf vigtunin fram ásamt því að geyma val notandans á hvenær gjafalota 

byrjar og endar og magni fóðurs sem gefa á, yfir tímabilið. Útreikningar á magni gjafa fyrir 

hvern hring ásamt vistun gjafa yfir daginn. Þarna er einnig sjálfvirknin fyrir gjafamótorinn 

ásamt törun. Vigtarblokkin gefur út tvö gildi sem er annars vegar nettó þyngd og hins vegar 

brúttó þyngd. Törunin vinnur eingöngu á nettó þyngdinni og er því hægt að sjá hve mikið 

fóður er í tækinu með brúttó þyngdinni. Ein af megin forsendum fyrir nákvæmni er að geta 

tarað kerfið reglulega. 

 

Mynd 5-5  Uppbygging forrits 

og skjáa 
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5.3.3 Lota 1 til 3 

Möguleiki verður á að taka hlé á gjöf yfir daginn og skipta þannig tímabilinu í þrjár styttri 

lotur í stað einnar langrar. Í undirforritinu „lota 1-3“ fer fram útreikningur á tímalengd og 

útilokun á að hægt sé að velja meira en 24 klst. Reyndar er hámarks tímalengd á gjafalotu 

23 klst. til að gefa kerfinu tækifæri að vista gögn á þeim 24. þar sem val um tímalengd er 

einungis í klukkustundum. Það er talið nóg þar sem gjafalotur eru yfirleitt nokkrir 

klukkutímar á lengd.    

Það eru aðskildir útreikningar fyrir hverja lotu. Þessir útreikningar fara eingöngu fram til að 

geta sagt til um fjölda klukkustunda í hverri lotu. Þá er hægt að fara að reikna út í 

klukkustundum hvað var beðið um miðað við magn af fóðri. Gefið er minnst 60 sinnum á 

klukkustund fyrir vigtarforritið en fjölda gjafa á klukkustund er hægt að breyta í 

tímaforritinu. 

5.3.4 Gögn 

Til að notandinn geti gert sinn eigin samanburð á mismunandi gjöfum er nauðsynlegt að 

safna saman gögnum um magn og tímabil gjafa. Hver gjöf er vistuð inn á INT minnishólf 

og geymd þar, þar til næsta gjöf skrifar yfir fyrra gildi. Í millitíðinni er búið að sækja þessa 

tölu og geyma til lengri tíma í LINT minniseiningu fyrir þá lotu. Einnig eru gjafir summaðar 

saman og gildir þá einu í hvaða lotu gjafirnar koma úr. Samtölur úr hverri lotu fyrir sig og 

heildar summa gjafa eru aðgengilegar á skjá og eru svo vistaðar í minni tölvunnar á hverjum 

degi á miðnætti. Minni tölvunnar er 250 kíló bæt og er það nægilega stórt til að geyma þessar 

tölur ásamt dagsetningum, tíma, hvenær lotur byrja, hversu langar þær eru ásamt fleiru í 

nokkra mánuði. Á endanum fyllist þó minni tölvunnar og til að sporna við að gögn glatist 

eru allar samtölur vistaðar yfir á SD kort úr minninu einu sinni í viku á sunnudegi. Þetta kort 

getur verið 16 G bæt sem er yfirdrifið pláss til langs tíma. 

5.3.5 Körun 

Körun eða skölun vogarinnar er eitt af undirforritum sem ekki þarf að lesa við venjulega 

keyrslu. Það er eingöngu notað við stillingu kraftnemanna áður en kerfið er tekið í notkun í 

fyrsta sinn.  Það mun koma í stað tímagjafar eftir að samanburðatilraunum verður lokið og 

keyrist því ekki með í daglegri keyrslu.    

5.4 Skjámyndir 

Skjánum er skipt upp í nokkra skjámyndir eins og sést á Mynd 5-1 í kafla 5.2.2. Á 

aðalvalmynd eru nokkrir hnappar og færir hver hnappur notandann á þann stað sem 

merkingin gefur til kynna. Sett eru upp sex ker ásamt hnappi fyrir tilraunakeyrslu.(Mynd 

5-6) 
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Mynd 5-6  Aðalvalmynd 

 

Á aðalskjá er einnig hnappur ef taka þarf út SD kort til aflesturs eða annars. 

Á skjánum fyrir kerin er stjórnun vigtarkerfis (Mynd 5-7). Þar eru allar tímastillingar 

hverra lotu fyrir sig ásamt öðrum stillingum þess kerfis aðgengilegar. Einnig er aflestri á 

magni hverrar lotu og hvers dags í vikunni. Frá þessari skjámynd er svo farið yfir í 

vigtarstillingar sem einungis eru notaðar einu sinni þegar kerfi er tekið í notkun. Seinni 

tíma notkun á stillingum vigtarinnar er þó möguleg ef bilun á sér stað eða annað ófyrirséð. 

 

Mynd 5-7  Valmynd fyrir vigtarforrit 
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Einnig var sett upp skjámynd sem er uppbyggð af báðum kerfum til samanburðartilrauna 

(Mynd 5-8). Þar er hægt að velja á milli vigtakerfis og tímakerfis. Í vigtarkerfi er handvirk 

stjórnun á hvenær kerfið er sett í gang og eru stillingar á magni á öðrum skjá sem einungis 

er hægt að nálgast frá þessari skjámynd. Einnig er hægt að endursetja minniseiningar fyrir 

vistun á magni.  

 

Mynd 5-8  Skjámynd fyrir samanburðatilraun 

 

Í tímakerfi er hægt að stjórna gjöf handvirkt og stilla önnur gildi á nýjum skjá sem 

aðgengilegur er í skjámyndinni. 

5.5 Forprófanir 

Til að sannreina virkni forrits var settur upp einn 50 kg. kraftnemi með palli og hann tengdur 

LC3 magnaranum sem valinn var í verkið. Tími gjafahrings var færður niður í 20 sekúndur 

og aðrir tímar í samræmi við það. Því næst voru fundnir til nokkrir skrúfboltar sem voru um 

38 grömm á þyngd og settir ofan á pallinn (sjá Mynd 5-9).  

 

Mynd 5-9  Kraftnemi og pallur settur upp til prófanna 
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Kerfið var því næst stillt þannig að hver gjöf var minni en þyngd boltans og prófað með því 

að fjarlæga einn bolta í hverjum gjafahring. Einnig var kerfið prófað ef það næði ekki tilsettri 

þyngd á gjafahringnum og var horft til þess hvort vistun gefins magns væri ekki örugglega 

rétt ásamt virkni. 

Prófanir komu vel út og og var virkni og vistun gagna eins og gert var ráð fyrir hvort sem 

gjöf náði tilsettu magni á réttum tíma eða ekki.  

Nákvæmni kraftnemans var einnig prófaður. Við það var notast við viðnám sem vigtuð voru 

á nákvæmri vigt sem fengin var frá efnafræðistofu Keilis. Reyndist meðalvigt tíu vigtanna 

vera um 0,2 grömm hvert. Viðnámin voru því næst vigtuð á kraftnemanum, bæði með tómum 

palli og með rúmlega 5 kg lóði sem var sett á pallinn sem dauð vigt (DL).   

Nákvæmnin vigtarinnar kom vel út en með vigtun á 85 viðnámum sýndi vigtin sama gildi 

við bæði skilyrðin eða hækkun um 1 gramm á hverjum 5 viðnámum. Þetta þýðir ekki 

endilega að hægt sé að vigta með 0,2 gramma nákvæmni en þetta staðfestir að skekkjumörk 

eru innan við gramm á þessu bili. Einnig var notast við 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 gramma 

lóð í sömu tilraun og var skekkjan mest 1 gramm, á mestu þyngd, á skjá miðað við alla vega 

samsetningu þessara lóða. Þessi eins gramma skekkja kom fram þegar öll lóðin voru á 

vigtinni og ekki var búið að tara í nokkurn tíma.  

Þar sem um 50 kg. kraftnema var að ræða sem er rúmlega helmingur af hámarksþyngdargetu 

búnaðar má draga þá ályktun á þessari tilraun að skekkjumörk verði ásættanleg eða innan 

við 1-2 grömm á 90 kg. kraftnemum. Ekki er þó hægt að staðfesta nákvæmni að svo stöddu 

og munu áframhaldandi tilraunir varpa betra ljósi á nákvæmni. 
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6 Niðurstöður 

Það er nákvæmni í fóðurgjöf sem varð uppsprettan að þessu verkefni. Notkun á kraftnemum 

er ein af þeim leiðum sem hægt er að fara til að bæta búnað til fóðurgjafar varðandi þetta 

viðfangsefni. Verkið er komið vel á stað  og tilbúið í áframhaldandi prófanir.  

Búið er að hanna og útfæra forrit sem vinnur með kraftnemum til vigtunar fóðurs. 

Gjafatímabilum er skipt í þrjár lotur á sólarhring og er auðvelt að nálgast stillingar varðandi 

tíma og magn gjafar. Forritið var hermt varðandi virkni og nákvæmni og lofa niðurstöður 

góðu. Kerfið er tvíþætt þar sem einnig er gert ráð fyrir gjöf á tíma og samanburður á virkni 

því aðgengileg. Stjórnun fer fram á snertiskjá og er hægt að nálgast bæði kerfin auðveldlega 

hvort sem það er sitt í hvoru lagi eða á sama skjá.  

Vistun á magni gjafa beggja kerfa er einnig til staðar og geymd í minni tölvunnar. Gögn eru 

reglulega færð yfir á SD kort sem auðvelt er að nálgast og skoða nánar.  

Skoðað var hvaða önnur kerfi mætti flétta saman við fóðurkerfið og kannaður efniskostnaður 

við þá viðbót. Þar kom í ljós, að hvað kostnað varðar, er ljósakerfi og hitaskynjun hagstæður 

kostur og eru bæði tiltölulega ódýr hvað efni varðar. Forritun þessara kerfa er einnig nokkuð 

einföld og því vert að hafa þessi tvö kerfi strax með í frumútgáfu.  

Forprófanir voru framkvæmdar með kraftnema sem er rúm 55% af valinni vigtarstærð (90 

kg). Komu þær prófanir vel út og lofa góðu upp á framhaldið varðandi nákvæmni. Mesta 

nákvæmni náðist þegar tarað var reglulega og gefur það góða von um að uppbygging 

kerfisins með törun á milli stuttra gjafa sé að skila árangri. 

Búnaður var teiknaður upp í Inventor og útfærður eftir ósk starfsmanna Eldislausna. 

Burðarþol búnaðar var reiknað og er ljóst að lítil hætta er á vandamálum miðað við uppsetta 

lengd á röri. Aflþörf var einnig reiknuð og er niðurstaðan að 30W mótor er nægilega öflugur 

fyrir búnaðinn. Einnig voru útbúnar skissur af búnaðinum sem ættu að hjálpa til við smíði ef 

tilætlaðar niðurstöður fást úr áframhaldandi rannsóknum á nákvæmni. 
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7 Umræður 

Að flestu leiti er þetta verkefnið búið að ganga nokkuð vel. Ekki er annað hægt en að vera 

ánægður með það sem komið er. Þetta var í raun aðeins stærra og viðfangsmeira verkefni en 

höfundur hafði búist við. Ekki það að það væri of erfitt, heldur er tíminn of knappur.   

Í tillögu að lokaverkefni sem skilað var inn í desember var verkefnið í hnotskurn það sem 

tekist var á í þessari skýrslu. gjöf tengd fóðurstuðli reyndist þó of viðamikil og verður hún 

að færast í framtíðarþróun á stjórnbúnaðinum.   

7.1.1 Verkáætlun 

Verkáætlun var gerð í upphafi verks og hafa flestir hlutar verið aðeins á eftir áætlun út 

verktímann. Þetta hefur valdið nokkuð löngum vinnudögum á lokaspretti verkefnisins en 

það hefur þó ekki komið niður á verkinu sem slíku. Upprunalega verkáætlun má sjá í   

Viðauki C. 

7.1.2 Kostnaður 

Kostnaðaráætlun var gerð og var munur á milli tímakerfis og vigtakerfis um 134.000 á hver 

ker. Þetta er nokkuð mikill munur í fyrstu sýn en ef dæmið er hugsað til enda má áætla að ef 

sparnaður næst í fóðurgjöf án þess að fórna vaxtarhraða seiða, er aukakostnaðurinn fljótur 

að borga sig. Hugsanlega má einnig ná niður kostnaði ef t.d. kraftnemarnir eru keyptir án 

milligöngu innflutningsaðila þar sem verð þeirra er tæplega helmingur af heildarmun milli 

kerfanna.  

7.1.3 Næstu skref 

Verkefninu er hvergi nærri lokið og verður haldið áfram með verkefnið í sumar og kannski 

lengur. Fyrir liggur að smíða búnaðinn og gera rannsóknir á nákvæmni annars vegar á 

vigtarkerfinu og hins vegar tímakerfinu. Ef þær rannsóknir skila jákvæðum niðurstöðum í 

garð vigtarkerfisins verður búnaðurinn settur í prufu í eldisstöð og er ætlunin að sjá hvort að 

munur á vexti seiða eða magni fóðurs verði vart miðað við önnur kerfi í stöðinni. Einnig 

verður unnið áfram að þróun gjafakerfis með hliðsjón af fóðurstuðli.  

Kraftnemar sem viðbót í stærri kerfi er einnig möguleiki. Ef rannsóknir benda til þess að 

fóðri sé sóað miðað við núverandi kerfi er ekki síður möguleiki að innleiða vigtunarkerfi 

sem þetta í stærri kerfi sem nú þegar eru í notkun. Sem dæmi má nefna að í sjókvíum, og 

nokkrum landstöðvum, er verið að gefa fóður í hundruðum kílóa á dag. Fóðurkostnaður er 

mjög stór hluti af rekstrarkostnaði þegar byrjað er að mæla þyngd fisks í kílóum. Það þarf 

því ekki að spyrja að því hvað gæti sparast hjá fyrirtækjum ef um leiðréttingu á ofgjöf er að 

ræða. Einnig er hægt að horfa á svipað dæmi frá hinni hliðinni. Ef gefið er of lítið verður 

framleiðni fyrirtækja minni fyrir vikið þar sem lengri tíma tekur að ala fiskinn í sláturstærð. 
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Gjöf samkvæmt fóðurstuðli: 

Það er að mati höfundar lykilatriði að þróun á einföldu kerfi með hliðsjón af fóðurstuðli verði 

hluti af stjórnkerfi nýs búnaðar. Alla vega að það verði einn af valmöguleikum sem 

stjórnendur geta valið á milli. Ekki hefur verið kannað hvort slík kerfi séu á markaði en það 

kæmi ekki á óvart ef svo væri. Það breytir því þó ekki, að hagur í slíku kerfi væri mikill þar 

sem eldisstjórar eldisfyrirtækja virðast treysta mikið á það.  

Höfundur er komin vel á stað í útreikningum á fóðurstuðlum. Það sem einna helst hamlaði 

áframhaldandi þróun í þessu verki var einfaldlega upplýsingaskortur um hvaða aðferðir og 

töflur væru áreiðanlegastar. Það eru nokkrar aðferðir í boði og hægt að nálgast viðfangsefnið 

frá nokkrum hliðum. Einfaldur útreikningur á fóðurstuðli er einfaldlega hlutfall fóðurs sem 

gefið er á móti vexti seiða. Þetta er einfalt, og lítið mál að bæta við í stjórnkerfið en dugar 

skammt ef ákveða á gjöf fram í tímann nema hreinlega að herma fyrri gjafir.  

Útreikningar tengdir hitastigi (Thermal growth coeffisient 3 eða TCG3) [35] sem byggja á 

hitastigsmælingum hvers dags til að reikna vaxtarhraða koma sterklega til greina en með 

þeim útreikningum þyrfti að nálgast eina breytuna frá vaxtatöflu miðað við hitastig og hvaða 

fiskistofn er um að ræða hverju sinni. Þetta væri góður kostur ef vitað er hvað seiðin eru 

þung í upphafi tímabils. Þá væri hægt að fara eftir töflunni með hliðsjón af hitastigi, þess 

dags og bæta á þyngd seiða eftir henni. Þetta krefst þess einnig að kerfið sé látið vita hversu 

mörg seiði drepast og þarf að færa það inn daglega til að halda nákvæmni útreikninga. 

Einnig eru notaðir útreikningar sem notast við daglega vaxtaaukningu (Prosent daglig 

tilvekst SGR) [35] ásamt svokölluðum FF-bio stuðli og er útkoman af því notuð með töflu 

til að ákvarða gjöf þess dags.  

Margt er í boði og helst þarf að fara í nokkurs konar þarfagreiningu meðal þeirra, sem mest 

um slíka útreikninga og töflur vita. Það er ekkert vit í því að velja sjálfur aðferð eftir eigin 

sannfæringu þar sem mikil vinna er til einskis ef byggt verður á röngum forsendum. 

Þetta er eitt af mörgum verkefnum framtíðarinnar hvað varðar þennan búnað og verður 

eflaust skemmtilegt að takast á við það ásamt fleiru. 
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Viðauki A - Seiðafóður 

Þessar upplýsingar voru fengnar í tölvupósti frá fyrirtækinu Laxá ehf 
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Viðauki B – Kraftnemi frá Laumas 

Sótt 20.04.15 frá:   http://www.laumas.com/en/prodotti_scheda.php?iDP=49 
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Viðauki C - Verkáætlun 
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Viðauki D - Viðauki D inniheldur 

teikningar úr Autodesk Inventor. ATH: 

Teikningar eru skalaðar úr A3.  

 

 

 

 

 

Teikningar koma í eftirfarandi röð: 

1. Síló 

2. Vinkill undir síló 

3. Vinkill undir röri 

4. Plata fyrir mótor 

5. Festing fyrir kraftnema 

6. Þenslufesting 

7. Rör 

8. Öxull 

9. Fóðring og lok 

10. Samsetning við Síló 
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Viðauki E - Forrit fyrir vigtun, Skýringar má 

finna fyrir ofan hvern hluta. Byrjað er á Aðalforriti (Main)  
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