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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er markmiðið að kynna frumsmíði SCARA vélþræls sem hannaður var frá 

grunni. Hönnun á frumgerð átti sér forvinnu sem lögð var til haustið 2014 og er stuðst við 

þá hönnun við smíði og samsetningu vélhluta.  Samhliða endurmati og smíði vélhluta er 

iðntölvustýrikerfi hannað ásamt vali á rafbúnaði sem uppfyllir skilyrði gagnvart settum 

markmiðum. 

SCARA er samhæfður þriggja ása vélþræll og er hannaður með tveimur liðamótum sem 

vinna samhæft í samsíða plani og einu strendingslaga. Útfærsla SCARA er einföld en 

skilvirk lausn þar sem kröfur eru gerðar til hraðvirkni og nákvæmni. 

Í ritgerðinni er farið yfir verkferli sem skilaði samsettum vélþræl. Á ferlið að sýna fram á 

þau fjölmörgu hlutverk sem tæknifræðingur á að geta tekist á við, sbr. hönnun vélhluta og 

smíði, val á rafbúnaði ásamt samsetningu og að lokum hönnun og forritun 

iðntölvustýringar. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This paper aims to introduce primary construction of a SCARA robot, designed from 

scratch. The design process was laid down in the fall of 2014 and referenced during the 

assembly and fabrication of mechanical parts. The project involves three main sections, 

mechanical engineering, hardware construction and designing of a industrial controlled 

computer system. 

SCARA stands for Selective Compliance Assembly Robot Arm, configured and obtained 

by combination of articulated and cylindrical arm configurations. SCARA is a simple 

solution, accurate with high speed. 

 A system and a  robotic  prototype was developed, constructed and tested  with a 

knowledge that includes all aspect of mechatronics, i.e  mechanical, electronic and 

software development. 
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Þakkir 

Að smíða vélþræl frá grunni er mikil vinna og er mjög áreiðanlegt að sameina þurfi hugvit 

nokkurra einstaklinga ef verkferlið á að ganga upp í heild sinni á takmörkuðum tíma en í 

ferlinu þarf að sameina kunnáttu á öllum sviðum sem viðkemur hátæknifræði sem og 

vélsmíði. Vil ég þakka Jónasi Pétri Ólasyni og Eiríki Sigurðssyni fyrir þeirra aðkomu að 

þessu verkefni í upphafi en einnig fær Andri Þorláksson þakkir fyrir hugmyndina að þessu 

verkefni og vera virkilega sveigjanlegur gagnvart því að finna til búnað sem vantaði hverju 

sinni. 
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1 Inngangur  

Iðnaðarvélþræl er almennt lýst sem fjölnota sjálfstýrðu kerfi sem hefur þrjá eða fleiri 

forritanlega hreyfanlega ása. Mjög algengt er að vélþrælar sjái um ýmis konar framleiðslu 

þar sem krafist er hraða og nákvæmni sbr. pökkun, samsetningu á hlutum, suðuvinnu, 

sprautun, tilfærslur og fleira tengt iðnaði. Algengustu liðstýrðu tegundirnar sem finna má í 

iðnaði eru annars vegar SCARA sem stendur fyrir selective compliance assembly robot 

arm og lausþýða má sem „samhæfður samsetningar vélarmur“ og hins vegar kartesian eða 

öllu heldur línulegur, xyz vélþræll. 

 

SCARA er skilgreint samkvæmt ISO 8373:1994, NR 3.15.6, vélþræll með tvö samsíða 

liðamót og eitt strendingslaga sem útvega hreyfigetu í xyz plani[2].  Armar eru samhæfðir 

og fastir í plani eða öllu heldur hafa innan við eins gráðu frelsi samsíða átt þyngdarafls. Í 

samhengi má segja að flest allar tegundir af vélþrælum falli undir heitið liðstýrðir 

hreyfiarmar [3]. Óþarfi þykir að telja upp allar þær tegundir sem eru til á markaði en 

úrvalið er í takt við gríðarlegt þróunarstarf síðustu árin en þar spilar inn í þær miklu 

framfarir sem hafa verið á reiknigetu sem og eftirspurn. [1]   

 

Í þessu verkefni var tekist á við að hanna iðnstýringu fyrir frumsmíði af SCARA vélþræl. 

Fyrir lá hönnun sem fengin er úr áföngum sem kenndir voru haustið 2014 en nánar er 

fjallað um fyrri hönnun í kafla 2.1.  Stýrisbúnaður var forritaður fyrir PLC með CFC 

(Continuous Function Chart) og armur hannaður með áföstum servo mótorum til að herma 

liðamótahreyfingar. Hönnun stýrikerfis, forritunin og framkvæmdin á verkefninu átti að 

líkjast þeirri vinnu sem fyrirfinnst í hönnun og framleiðslu á vélþræl almennt. Skilningur á 

kerfinu á að vera góður undirbúningur fyrir sjálfvirk kerfi hvort heldur stýrikerfi fyrir 

vélþræla eða í iðnaði yfirhöfuð.  

  .  

 

1.1 Markmið og hönnunarforsendur  

Eftirfarandi verkefni til B.Sc. í hátæknifræði mekatróník byggir á hönnun á iðnstýringu, 

frumsmíði og prófunum á sérútbúnum Scara-vélþræl. Stuðst er við fyrri hönnun hvað 

varðar smíðina á vélarm en markmiðið er að geta gert prófanir á  heildarniðurstöðum.  

Vélþræll á að geta tekið við hnitum og unnið án eftirlits á milli færibanda, hafa getu til að  

lyfta allt að 3 kg hlut í mismunandi formum og haft færslugetu allt að 1,6 m í þvermál. 

Forrita þarf stýrkerfið þannig að vélþræll taki hluti af færibandi á ferð og færi yfir á annað. 

Er þetta einungis hugsað sem tilfærsla á milli tveggja punkta.    

 

Markmiðið var að vinna lausn fyrir  stýrikerfið í PLC umhverfi,  PLC stýringar eru 

hannaðar með þarfir iðnaðarins í huga og býður búnaður upp á marga valmöguleika. 

Tæknifræðideild Keilis heldur utan um gott úrval af PLC stýringum, servo og tengdum 
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búnaði og var markmiðið að vinna með þann búnað sem er til staðar innan skólans og 

hanna stýrikerfi sem getur í það minnsta tekið við hnitum og unnið á sjálfvirkum 

hreyfingum í xy-hnitakerfi. Val á búnaði sem fellur að settu markmiði var  í samráði við 

leiðbeinanda verkefnis, Andra Þorláksson.  

 

Veigamikið markmið var smíði á vélarm til að gera prófanir á mekanískum búnaði en sú 

hönnun sem liggur fyrir er sérstök að því leytinu til að scara vélþrælar eru oftast hannaðir 

til að leysa smágerð verkefni og hafa því mjög takmarkað vinnslusvið.  

 

Smíðateikningar úr fasa eitt og tvö af arm og gripkló voru endurmetnar og farið í 

endurbætur þar sem tilefni gafst til. Verkefnið í heild sinni var sett upp í verkáætlun sem 

sjá má í viðauka A og var markmið að standast tímaáætlun. Leitast var eftir að ná fram 

ásættanlegri lausn og sýna fram á vinnslugetu, kosti og ókosti. Ódýr lausn á vélþræl fyrir 

framleiðslufyrirtæki er einn af nokkrum möguleikum þar sem nýta má þá þekkingu sem 

fæst við gerð þessa verkefnis. Höfð voru til hliðsjónar fjögur meginmarkmið. 

 

 Ljúka frumsmíði vélþræls til að gera prófanir.  

 Hanna og þróa hæfilega lausn á samhæfni og sjálfvirkni í stýribúnaði. 

 Fá vitneskju og læra sjálvirkni gagnvart vélþrælum yfir höfuð. 

 Skila niðurstöðu sem hægt er að þróa áfram. 

 

 

1.2 Aðferðafræði og úrlausn verkefnis 

Aðferðafræði við hönnun á stýrikerfi býður upp í ýmsa valmöguleika og fer val á búnaði 

eftir umfangi, getu og kröfum sem settar eru fyrir hverju sinni. Hefðbundið stýrikerfi allt 

frá stjórnkerfi í ísskápum yfir í sjálfvirk framleiðslukerfi finnast víða í okkar daglega lífi. 

Fjöldinn allur er til af mismunandi stýrikerfum sem skiptast í nokkra flokka en oftast er 

þeim skipt niður í tvo, opna lykkju (open loop) og lokaða  lykkju (closed loop). Lokaðri 

lykkju má lýsa þannig  að bakvirkni í lokaðri lykkju komið t.d.  frá skynjurum þar sem 

staða kerfis er gefin upp án þess að opin lykkja fái þér upplýsingar[4]. 

  

Notast er við lokaða lykkju fyrir hönnun stýrikerfis þar sem vélþræll á að vita hvar hann er 

staðsettur þess á milli sem hann er að flytja hluti. Ef kerfið væri opin lykkja myndi vélþræll 

ekki fá skilaboð um staðsetningu sína. Opin lykkjustýrikerfi eru þó mjög hentug þar sem 

nákvæmni er ekki skilyrði t.d. í uppþvottavélum. 

 

Við úrlausn verkefnisins er notast við Schneider PLC M258 iðntölvustýringu sem styður 

Canopen og er þeirri  samskiptareglu lýst í  bakgrunn. Útbúin voru flæðirit sem eiga að 

lýsa virkni og nálgunum sem farið er eftir í forritunarhluta verkefnis. Forritun fer fram í 

schneider SoMachine hugbúnaði en býður þetta umhverfi upp á margavíslega möguleika 

við PLC forritun.  
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1.3 Innihald og uppbygging ritgerðar 

Verkefninu er skipt upp í tvo hönnunarferli. Fyrst er tekist á við að koma öllum 

mekanískum hlutum í smíði og farið yfir fyrra hönnunarferli. Í seinni hluta er komið inn á 

val á búnaði og fundin lausn fyrir stýribúnað.  

 

Í upphafi er stuttur bakgrunnur og í upphafi þess kafla fjallað á hnitmiðað hátt um tilurð og 

undanfara þessa verkefnis þar sem mikilvægt er að gera grein fyrir þeirri hönnunarvinnu 

sem áður hefur átt sér stað. Í seinni hluta bakgrunns er farið ofan í helstu eiginleika á þeim 

stýribúnaði sem valinn var fyrir verkefnið og fer mikilvægi eftir því hve ýtarlega er komist 

að orði. Í kafla 3 er farið yfir smíðina á frumeintaki  og endurmat lagt á  úrlausnir  

hönnunar. Val á stýringum og rafbúnaði er tekið fyrir í 4. kafla og í 5. kafla er farið yfir 

hönnunarferli með flæðiritum og kóðun á stýrikerfi fyrir vélþræl. Prófanir á búnaði er svo 

fylgt eftir í kafla 6 ásamt samantekt og niðurstöðum.    

2 Bakgrunnur 

Mikilvægt er að gera fyrri hönnun á mekanískum hlutum skil með stuttri kynningu þar sem 

grunnstoð verkefnis er sameiginleg vinna þriggja manna hóps. Í tildrög að verkefni 2.1 er 

farið yfir helstu áherslur sem lagðar voru og hönnunin kynnt. Stuðst er við þessa hönnun 

við smíði á frumeintaki.  

  

Mismunandi útfærslur eru til af vélþrælum en fyrir þetta tiltekna verkefni er óþarft að 

nefna eða gefa ýtarlega umfjöllun um vélþræla. Gert er ráð fyrir að stutt kynning á SCARA 

vélþræl dugi til að koma fyrir grunnskilning á tilgangi og eiginleikum. Fyrir verkefni á 

borð við það sem hér er tekið fyrir er þörf að gefa nánari lýsingu á þeim stýribúnaði sem 

notast er við og eru stuttar kynningar hér að neðan sem gefa grunnskilning á eiginleikum.  

2.1 Tildrög og undanfari  

Tildrög eða öllu heldur hugmyndin að verkefninu kemur frá Andra Þorlákssyni úr 

leiðbeindu námi sem kennt var á haustönn 2014. Í þeim áfanga var úthlutað veigamiklu 

verkefni þar sem til stóð að hanna og smíða Scara vélþræl í þremur áföngum. Verkefnið 

var vel skipulagt en því var skipt upp í  3 fasa þar sem krafist var skipulags og þekkingar 

sem nemendur þurftu að afla sér. Nemendur þurftu sjálfir að átta sig á lausn fyrir 

hönnunina því aðeins voru skilyrði og afmarkanir gefnar upp fyrir verkefnið. Vélþræl átti 

að koma fyrir á milli tveggja færibanda og færa til hluti á milli þeirra. Ekki var ætlast til 

þess að hannaðir hlutir yrðu smíðaðir í fyrstu tveimur fösunum heldur átti sá hópur sem tók 

að sér verkefnið að skila inn  heildstæðri lausn á búnaði og afhenda rafrænar teikningar 

fyrir vélþræl. Útfæra þurfti hönnunina með tilliti til hæðar og stærðar  á færiböndum. 

Þriggja manna hópur innan skólans tók að sér að leysa verkefnið og skilaði inn 

niðurstöðum fyrir fyrstu tvo fasa.  
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Fyrstu tveir fasar miðuðu að því að hanna mekanískan búnað en þriðji og veigamesti fasinn 

fól í sér að hanna stýrikerfi fyrir vélþræl. Ekki voru gefin nein skýr fyrirmæli um hvernig 

eða hvaða stýribúnaður væri álitinn hæfa lausn en gefið var frjálst val á búnaði. Í fösum eitt 

og tvö var val um hvort búnaður yrði smíðaður og prófaður ef tími til gæfist. Ekki fór fram 

nein smíði þar sem ekki gafst tími til.  

  

Fyrir fyrsta fasa var aðeins krafist hönnunar á armi fyrir vélþræl og þurfti aðeins að taka 

afmarkanir til greina sem miðuðust af því að armur þyrfti að vera í það minnsta 1,6 m í 

þvermál til að anna yfirborði enda í enda staðsettur á milli færibanda. Einnig átti armur að 

þola allt að 3 kg lóðrétt togálag. Gera þurfti samanburð á efnisvali og sýna fram á 

álagsprófanir. Til nánari staðfestingar á fasa eitt má sjá niðurstöður hönnunar á armi á 

mynd 1. Á mynd 2-1 má sjá sprengimynd af armi.   

 

 

 
 

Mynd 2-1 Sprengimynd af mekanískum hlutum í arm 

 

Fasi tvö fól í sér að hanna gripkló fyrir arminn ásamt ákvörðunum á skynjurum. Gripkló 

þurfti að uppfylla nokkur skilyrði og sameinast armi að öllu leyti. Gripkló átti að taka upp 

að lágmarki tvær tegundir af 2 kg formum sbr. kassalagaða hluti sem og sívalningslaga. 

Skilað var inn fullmótaðri gripkló fyrir fasa 2. Gripkló þótti vel heppnuð en hugsanlega 

flókin í smíðum fyrir takmarkaðan tíma. Sjá má niðurstöðu hönnunar á mynd 2. 
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Mynd 2-2 Útfærsla á gripkló 

  

Þar sem mikilli vinnu var búið að eyða í heimildarvinnu ásamt hönnun á búnaði var 

ákveðið að einn úr þeim þriggja manna hóp myndi klára verkefnið til enda. Að öðrum kosti 

yrði þessi útfærsla af SCARA vélþræl hugsanlega ekki að veruleika.   

2.2 Samhæfður þriggja ása SCARA vélþræll 

Tegundin eða öllu heldur útfærslan er þar til gerður 4 DOF (4 rýmdargráður)  Scara 

vélþræll. Scara er einföld lausn á vélþræl sem aðeins hefur tvö til þrjú samsíða liðamót sem 

vinna samhæft í x og y plani en lóðréttur ás vinnur einn og sér í z plani. Tveimur til þremur 

liðamótum þ.e.a.s. öxl, olnboga og únlið er stýrt af servo stýribúnaði en lóðréttum ás 

stjórnað af tjakk hvort heldur stýrt af rafmagni eða lofti. Fer það eftir hvaða hlutverki 

vélþræl sé falið. Eitt af  helstu verkefnum sem þessi tegund er látin leysa er tilfærsla og 

uppröðun á hlutum (e. pick and place) og spilar þar inn í hraðvirkni og nákvæmi. Ein 

vinsælasta útgáfa SCARA á markaði í dag er EPSON Scara G3 sem kemur með eigin 

hugbúnaði og er einfaldur í uppsetningu, vélþræll  býður upp hárnákvæmar staðsetningar 

og mjög mikinn vinnsluhraða, má finna þessa tegund af vélþræl í flestum 

lyfjaframleiðslufyrirtækjum.[9] 

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á SCARA og byggja þær flestar á nálgunum[7]. 

Kynnt hafa verið reiknilíkön sem sýna aðferðafræði og samspil á milli mótora og skynjara. 

Þykir ekki tilefni til að kynna reiknilíkön eitthvað frekar til sögunnar í þessu verkefni en 

farið er ofan í einfaldar aðferðir til að finna hnit á punktum sem ferðast á X og Y ásum 

samhæft.  

 

2.2.1 Samhæfni í tveggja ása plani  

Í kerfinu er gripkló á lóðréttum Z ás sem staðsetur sig  í X-Y plani.  Í flestum tilfellum  er 

lóðréttur ás í föstu sviði og eru ekki gerðar kröfur um að hann snúist um lóðrétt plan. 

Þannig er rýmdargráðan (DOF) ekki tekin með inn í jöfnur fyrir hreyfingu. Gripkló er í 

föstu lóðréttu plani og er því einnig ekki tekin með inn í líkanið. Líkan fyrir hreyfifræði  er 

lýst á mynd 1 og er útfærsla á hreyfigetu ása θ1 og θ2 lýst með jöfnum 1 og 2[5].  
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Mynd 2-3 XY plan.  Aflfræði hreyfinga fyrir SCARA. 

Notast er við andhverfa hreyfifræði fyrir jöfnur sem gefa staðsetningu punkta með  

sameiginlegum breytum. Hnit fyrir punkta B,XB og Yb má rita sem:   

𝑋𝑏 = 𝑟1𝑐𝑜𝑠𝜃1 + 𝑟2 cos(𝜃1 + 𝜃2)       (1) 

𝑦𝑏 = 𝑟1𝑠𝑖𝑛𝜃1 + 𝑟2 sin(𝜃1 + 𝜃2)        (2) 

Hornafall fyrir liðamót θ1 og θ2 er hægt að nálgast á eftirfarandi hátt:  

𝑐𝑜𝑠𝜃2 =  
( 𝑥𝐵2 + 𝑦𝐵2 ) − (𝑟12 + 𝑟1)2 

2 𝑟1𝑟2
                         (3) 

𝑐𝑜𝑠𝜃2 =  
−( 𝑟2𝑠𝑖𝑛𝜃2)𝑥𝐵 + (𝑟1 + 𝑟2 cos 𝜃2)𝑦𝐵

( 𝑟2𝑠𝑖𝑛𝜃2)𝑦𝐵 + (𝑟1 + 𝑟2 cos 𝜃2)𝑥𝐵
         (4) 

  

Með því að notast við jöfnur 3 og 4 er hægt að reikna hraða og hröðun í liðamótum. [5] 

2.3 Iðntölva (PLC) 

Iðntölva er í grundvallaratriðum annað hvort sambyggð eða samsett iðntölva með 

inngangseiningu, útgangseiningu og miðeiningu. Inngangseining tekur við merkjum sem 

koma frá rofum eða öðrum merkjagjöfum sem stýra eiga kerfinu. Fæða má spennu frá 

tengiúrtaki á iðntölvu að rofum eða öðrum spennigjöfum. Spennan er venjulega 24V 

jafnspenna og er innbyggður  jafnspennugjafi sem gefur allt að jafnan 200mA. Merki fer 

frá inngangseiningu að miðeiningu, fer um millitengi sem kemur á samskiptum við rofa 

eða aðra merkigjafa.  Skipanar sem fara um miðeiningu eru útbúnar í forritun og getur 

iðntölva tekið við fimm forritunarmálum. IL,LD,FDB,SFC,ST (sjá skammstöfun), 

„valkvænn“ staðall fyrir iðntölvuforritun er IEC 61131-3.[2] Útgangar á útgangseiningu 
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geta verið útfærðir með smárum, annarskonar hálfleiðurum eða segulliðum og tengist hún 

við einingar sem stýra á eða gefa á merki, t.d. segulrofar, segullokar o.s.frv.[8]  

Þar sem bæði er unnið með stafræn og hliðræn merki í þessu verkefni þarf iðntölvan sem 

notast er við að geta stutt báðar tegundir merkis.  

Minnisstærð getur verið mismunandi milli iðntölva og eru nokkur minni sem iðntölvur 

notast við.  

 

 

RAM (random access memory)  

Hægt er að nálgast gögn og setja í kerfið á meðan iðntölvan er í vinnslu. Stöðugur straumur 

þarf að vera til staðar en ef straumrof verður geta upplýsingar tapast úr minni. Til að koma 

í veg fyrir minnistap er oftast til staðar vararafhlaða.  

 

ROM (Read only memory)  

Gögn eru forrituð og fest í minni og ekki hægt að breyta. Aðeins má nálgast gögn til 

athugunar. ROM er stöðuminni og tapast ekki þó svo straumur sé rofinn. 

 

PROM (Programmable read only memoery) 

Er í grunninn endurforritanlegt ROM.  

   

EPROM ( Eraseable PROM )  

Er í grunninn PROM sem má endurforrita með því að eyða með útfjólubláu ljósi og forrita 

á ný.  

 

EEPROM ( Elecrically reaseable PROM )  

Sama minni og EPROM en er eytt með rafmagni.  

 

Þar sem bæði er unnið með stafræn og hliðræn merki í þessu verkefni þarf iðntölvan sem 

notast er við að geta stutt báðar tegundir merkis.  

2.4 CANOpen samskiptaregla 

CANopen er heiti á samskiptareglu sem notast er við í hefðbundum stýrikerfum þar sem 

leitast er eftir að raðtengja búnað á einfaldan hátt og koma á samskiptum við stýringu. 

Boðskiptum á milli stafræns búnaðar er komið á með ílags og frálags tengibraut[BUS] og 

er vanalega talað um 7 bita heimilisfang sem gefur möguleika á allt að 127 sjálfstæðum 

hlutum af stafrænum búnaði innan tengibrautar.[9] 

 

CANopen heldur á ISO 11898 staðli sem gefinn var út 1993 til að undirstrika þær 

samskiptareglur sem fara yrði eftir[27], er reglugerð byggð á CAN samskiptareglu sem er 

eldri.  
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CANopen er byggð á 7 þrepum en fyrstu tvö eru eins í CAN.mynd 2-4.  

Skilgreining:   

 Viðfang (Application): Sér um að samstilla upplýsingar og  samskipti milli 

búnaðar.  

 Framsetning (Presentantion): Tekur við upplýsingum og setur í rétt snið.  

 Seta (Session): Viðheldur samskiptahraða milli búnaðar. 

 Flutningur (Transport): Fylgist með og vinnur með að halda uppi  samskiptum 

milli búnaðar.  

 Net (Network): Heldur á upplýsingum heimilisfanga.  

 Gagnagrein (Data Link): Geymir upplýsingar um reglur CANopen innan kerfis. 

 Raunlægur (Physical): Geymir og sér um alla vinnu fyrir búnað sbr. sér um að 

hafa eftirlit með samskiptalínu, hver spenna sé og hraði.   

 

   Mynd 2-4. 7 þrep CANopen 

CANopen á sér yfirstöð (e. master) sem sér um að koma upplýsingum áleiðis til og frá 

undirstöðvum (e. slaves). Koma þarf á samskiptum eftir settum reglum svo undirstöðvar 

viti að upplýsingar séu ætlaðar þeim. Sjá má á mynd 2-6 og 5-6 hvernig almenn 

samskiptaregla CANopen er uppbyggð.  

 Aðgerðakóði (Function Code): Innan CANopen er aðgerðakerfi sem forgangsraðar 

upplýsingum eftir mikilvægi þeirra. Sjá má á mynd 3 hvernig uppsetningin þeirra 

er og fer forgangsröðun eftir stærð gilda.   

 Kenni kerfis (Node ID): Gildi fyrir heimilisfang á búnað sem tekur við 

upplýsingunum. 

 RTR: Þegar RTR fær 1 er beðið um að upplýsingum um stöðu sé skilað 

samstundis. 

 COB-ID:  Sameiginlegt heiti yfir aðgerðakóða, Kenni kerfis og RTR. 

 Gagnamagn (Data Length): Upplýsingar um  magn  upplýsinga sem koma. 

 Gögn (Data): Hámark átta bita eða eitt bæti að lengd. Getur innihaldið mörg bæti 

ef upplýsingar eru viðfangsmiklar.  
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Mynd 2-5 Uppbygging CANopen 

 

 

Mynd 2-6 Aðgerðir CANopen 

2.5 Servo 

Servo mótorar nýta sér endurgjöf til að skila mjög nákvæmri hreyfigetu. Þeir skila  miklu 

afli og bjóða upp á gott aðgengi gagnvart snúningshraða og hröðun. Eftir að servo mótor 

finnur stöðu sem honum er ætluð notar hann enga orku og bíður eftir nýjum skipunum. 

Kótari er notaður til að vita stöðu mótorsins í 360° hring. Servó mótorar þurfa eigin 

stýrisbúnað þar sem endurgjöf frá kótara skilar stöðu í rauntíma og eru servó mótorar því 

flóknari í forritunarferlinu. [6] 

 

2.5.1 Kótari (Encoder) 

Til eru nokkrar útgáfur encoda fyrir servó mótora. Optical encoder eru mest notaðir og 

skiptast þeir í tvo flokka, Absolute encoder og Incremental encoderar. Absolute encoder 

veit hver staðsetning mótorsins er um leið og þeir eru gangsettir. Absolute encoder eru 

dýrir en kostir fleiri en gallar. Incremental encoderar stilla inn núllpunkt við gangsetningu 

og mæla vegalengdina sem þeir færast frá honum jafnóðum. Incremental encoderar eru 

ódýrir og einfaldir í notkun og geta skila nákvæmum mælingum á miklum hraða. [13] 
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2.6 Stepper mótorar 

Stepper mótorar eru oft skilgreindir sem opin lykkju (Open-loop) mótorar en þeir vita ekki 

af eigin staðsetningu og þurfa upplýsingar um ákvörðunarstað áður en þeir eru virkjaðir. 

Stepper mótorar geta unnið eftir nákvæmni og haft mikið afl á lágum hraða en við aukinn 

hraða dregur úr afli. Stepper mótorar eru mjög einfaldir í notkun og þurfa púlsa inn á 

innganga til að snúast. Þegar Stepper mótor finnur staðsetningu sína heldur hann stöðugum 

púls á mótornum. Vinnslugeta stepper mótors stýrist af álagi frá straum sem settur er inn á 

mótorinn. Þegar mótorinn er látinn snúast hratt hefur straumurinn minni tíma til að vera á 

hverjum inngangi þ.a.l. minnkar getan þegar mótorinn er látinn snúast hratt[14]. 

2.7 Micro servo  

Micro servo eru oft notaðir við aðstæður þar sem þörf er á afli gagnvart stærð. Samsetning 

þeirra er fíngerð og smágerð miðað við þá vinnu sem þeir geta afkastað. Lítill 

jafnstraumsmótor er með innbyggð há hlutföll niðurgírunar. Mikið úrval er til af micro 

servo  þ.e.a.s.  mismunandi  aflgeta, stærð og niðurgírun en valið fer eftir því hverju er 

verið að leitast eftir.  

 

Micro servo inniheldur tvennskonar virkni, annars vegar er innbyggt vinnslusvið sem 

mótor vinnur eftir og miðast það yfirleitt við 180 gráður. Svið sem vinna á með innan þess 

gráðufjölda sem mótor gefur færi á er stillt með stillanlegu viðnámi. Viðnám  er tengt við 

stýrisrás sem tekur inn hliðræn púlsmerki og fer styrkleiki eftir stöðu viðnáms. Þetta stýrir 

drifskafti sem áfast er við mótor. Annar  valmöguleiki er að fá micro servo sem venjulegan  

snúningsmótor en snúa má útgangi í báðar áttir, þannig mótor inniheldur ekki vinnslusvið. 

Vinnur rafrás þannig að styrkleiki hliðræns púlsmerkis stjórnar hraða mótors[12]. 

  

 

 

Mynd 2-7 Samsetning á micro servo 
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Framarmur Bakarmur 

3 Smíði, endurmat og samsetning á 

frumgerð SCARA 

Í fyrstu verður fjallað í stuttu máli um hönnun á mekanískum hlutum fyrir arminn þar sem 

mikilvægt er að sameina alla þá þætti sem snúa að smíði og endurmati á búnaði. Smíði og 

samsetning á vélbúnaði tilheyrir lokaverkefni þar sem einblínt er á að ná fram niðurstöðum 

á hönnun þ.e.a.s. gera prófanir á mekanískum hlutum sem hannaðir voru í fyrri fösum. Hér 

verður þó ekki farið yfir alla þá þætti sem tilheyrðu því verkferli heldur  reynt að koma 

helstu upplýsingum á framfæri en með nýjum áherslum.  

3.1  Útreikningar á mekanískum hlutum 

Greining á vélahlutum felur í sér að reikna út stærðir og aflþörf á íhlutum sem þurfa að 

ganga með að því fyrirkomulagi sem ákveðið er. Kraftar á álagspunkta miðast við þyngd 

sem armurinn á að bera ásamt eigin þyngd. Á mynd 3-1 má sjá hliðarmynd af armi og sýnir 

mynd álagspunkta sem stuðst er við í útreikningum fyrir legur, mótora og öxulstærð fyrir 

liðamót.[19] 

 

 

 

 

 

 

Mótor           3 kg (sjá val á mótor). 

Framarmur  3,6 kg (7,3 kg/m á mynd) heildarþyngd. 

Bakarmur     4 kg (8 kg/m á mynd) heildarþyngd. 

Massi            5 kg. 

 

3.1.1 Legustærðir 

Legustærð ákvarðast eftir því álagi sem myndast á legusvæði. Notast var við hefðbundinn 

útreikning fyrir „magnitude of moment“, jafna 4.  

 

MO=∑F*d                           (4) 

 

  MO er vinduvægi [Newton meter (Nm)] 

  F er normalkraftur [Newton (N)], kg*9,81m/s
2 

 

MO 

A1 

              

Mynd 3-1 Grunnteikning. Sýnir álagspunkta 
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  d er fjarlægð F að MO [meter (m)] 

 

Vinduvægið um A punkt út frá mælingum á örmum. 

 

+MO= 0 = - FA1*0,076 + 50*1 + 35*35,3*0,5*0,75 + 39,2*0,5*0,25 

 

FA1 = 1094 N 

 

Normalkrafti breytt í kg. 

 

1094 N / 9,81 m/s
2
 = 111,5 kg 

 

Útreikningar á punkti B.   

387 N / 9,81 m/s
2
 = 39,5 kg 

 

Miðast var við niðurstöður við leguval.  

 

3.1.2 Öxulstærð 

 

 

 
Mynd 3-2 Samsetning við sæti. Öxull 

Mikið álag er á öxul sem gengur ofan í liðamót. Mótor gengur ofan í öxul og þarf því að 

renna innan úr öxli og útbúa kílspor sem getur valdið veikleika ef ekki er rétt þvermál til 

valið. Mesta álagið ber innsta lega við punkt A (sjá mynd 3-2).  

Jafna 5 er fyrir skerspennu.  

 

τMeðal = 
𝐹

𝐴
    (5)  

  

  ΤMeðal er skerspenna [MPa] 

  F er skerkraftur [N] 

  A er þvermálsvæði [mm
2
]  

 

Leitast er eftir þvermáli og er því jöfnu 5 breytt.   

 

τMeðal = 
𝐹

𝐴
=> d

2
 = 

𝐹 ∗ 4

𝜏𝑀𝑒ð𝑎𝑙 ∗ 𝜋 
    

 

Fyrir skerkraft er útkoman notuð í útreikninga á vinduvægi fyrir legustærðir þar sem leitast 

er eftir normalkrafti á A1  

 

Öxull 



13 

 

 

FA1 = 1094 N 

 

Fyrir skerspennu er notast við svart öxulstál með togþol upp á 240Mpa.   

 

τMeðal = 240 MPa 

Gildin sem búið er að finna notuð í jöfnu.  Útkoman er gildi fyrir þvermál á pinna, minnsta 

mögulega þvermál. 

 

 

d
2
 = 

1094 ∗ 4

240 ∗  π 
 = 4,64 mm 

 

d = 2,15 mm 

 

Niðurstöður sýna ekki eðlilega stærð á öxulstærð, heldur aðeins lágmarksstærð fyrir  

þvermál.  

3.1.3 Gripkló  

Í tillögu fyrir verkefnið var sérstök varða sett á gripkló þ.e. smíði og samsetningu á þeim 

vélbúnaði sem henni fylgir. Þessum hluta var ekki unnt að klára þar sem upp komu nokkur 

vandamál í prófunum sem tók tíma að leysa. Þar sem þessum hluta var ekki gerð skil er 

óþarft að fjalla nánar um hann en nálgast má upprunalega skýrslu og smíðateikningar úr 

fasa 2 hjá tæknifræðideild Keilis.  

3.1.4 Efni og styrkleiki 

 

Vélþræll á að geta meðhöndlað allt að 3 kg hlut og gert er ráð fyrir því að gripkló fyrir 

arminn sé allt að 2 kg. Hönnunin gengur því út frá að armur þoli samanlagt 5 kg.  

Útreikningar í Autocad Inventor sýna að armurinn mun síga um 0,2288 mm við enda 

armsins (sjá mynd 3-3). Sig á armi er 0,2288. Það langt innan marka gagnvart upphaflegri 

hönnunarvinnu.  
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Mynd 3-3 Slagrými við enda arms 

 

3.2 Endurmat á fyrri hönnun 

Við endurmat á smíðateikningum var mikilvægt að hugsa um smíði á hlutum og 

samsetningu á búnaði í heild sinni þar sem vöntun var á fullmótuðum lausnum gagnvart 

liðamótum og samsetningu. Ekki var vinnslusvið vélarms tekið fyrir í fyrri hönnun. Er 

þeim hluta gerð skil í 3.2.1.  Nokkrir hlutir í hönnun lágu ekki fyrir fullkláraðir sbr. 

samsetning á liðamótum og hvernig mótorar myndu ganga niður í liðamót. Skal tekið fram 

að smíðateikningar fyrir arminn fylgja ekki þessari ritgerð, hönnun á vélhlutum voru gerð 

skil með lokaskýrslu í lok árs 2014. Vísað er í heimild [26]. 

 

Útfærsla sem sett var í smíði kom í kjölfarið á leguvali  þar sem ekki var hægt að nálgast 

legu sem áætlað var að notast við. Þar sem ekki var farið langt út fyrir þær smíðateikningar 

sem fyrir lágu er aðeins vísað í myndir af breytingum og þær útskýrðar í texta (3.2.2). 

 

3.2.1 Vinnslusvið 

Fyrir allar tegundir af vélþrælum þarf að útskýra og gera grein fyrir vinnslusviði. 

Vinnslusviðið skilgreinir það rými sem hægt er að láta vélþræl vinna samkvæmt og er þetta 

eitt af því fyrsta sem þarf að hafa í huga við val á vélþræl fyrir eitthvað sérstakt verkefni.    

 

SCARA vélþrælar skapa x og y ása vinnslusvið og eru ásar háðir snúning og mynda sívalt 

form, sjá mynd 3-4. 

 

Í hönnun sem  fyrir  lá  er armur í X-Y plani og getur hann teygt sig 900 mm út á við með 

230 gráðu sviði, sjá mynd 3-5. Aðeins er gert ráð fyrir að armur eigi að vinna í 180 gráðum 

af öryggisástæðum og er því komið fyrir útsláttarrofum sem sjá til þess að armur geti ekki 

farið út fyrir það svið sem honum er sett.  
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Mynd 3-6 Algengt vinnslusvið SCARA 

 

Áður en smíði á armi var sett í framkvæmd voru smíðateikningar úr fyrri fasa endurmetnar 

þar sem ekki var hugað nógu vel að hagræði og einföldun við gerð hönnunar.  

3.2.2 Liðamót 

Breytingar voru gerðar á liðamótum út frá fyrri hönnun þar sem ekki var búið að 

fullákveða öxulstærðir gagnvart legu sem varð fyrir valinu þ.e.a.s. öxull á  gír fer  ofan í 

liðamót og þarf að ganga ofan í öxul sem snýst um legu og heldur sá öxull liðamótum 

saman (sjá mynd 3-7). Leitast var eftir þeirri legu sem valin var í fyrri hönnun án árangurs 

og þurfti því að velja legu sem stæðist sömu eiginleika en horfa þurfti einnig í kostnað í því 

samhengi. Í boði var lokuð 35x62.14 kúlulega (nr.6007.2rsr.c3) sem var á viðráðanlegu 

verði og þurfti þá að ákvarða stærð á öxul og athuga með breytingar á örmum á sama tíma, 

sjá má upplýsingar um legu í viðauka H. 

Þar sem lega var 14 mm á þykkt, ytra þvermál 62 mm og innra þvermál upp á 35 mm, var 

ákveðið að breyta lögun á endum arma og útvega efnisþykkt á áli sem væri í það minnsta 

14 mm, þannig væri hægt að fella legu  í arma og útbúa lok úr POM líkt og fyrri hönnun 

sagði til um. Þessi útfærsla var teiknuð upp í inventor og gert ráð fyrir 62 mm legugati á 

endum fyrir liðamót og 35 mm gati fyrir sæti en einnig var gert ráð fyrir að raftjakkur gæti 

gengið í gegnum arma (sjá mynd). Öxulstál sem varð fyrir valinu var ryðfrítt stál 35 mm 

204 H9 6. EN.1.4302 (AISI 304). Renna þurfti þvermál upp á 16 mm innan úr öxulstáli eða 

öllu heldur gera ráð fyrir að öxull á gír myndi falla ofan í öxul (sjá mynd 3-6).  

 

 

Mynd 3-5 Span á örmum 
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              Mynd 3-7 Búið er að renna innan úr öxli. Öxull gengur ofan í liðamót. 

 

                          Mynd 3-8 Samsetning á liðamótum. POM skinnum bætt við fyrri hönnun. 

 

3.2.3 Armar  

Þar sem fyrirhugað var að skera út arma með leiserskurði var ekki vitað að ál yfir 10 mm er 

yfirleitt ekki skorið með leiser, eru endaþolsmörk með leiserskurði á áli því næst sem þau 

sömu og plasmaskurður en þar spilar inn í mikil endurvörpun geislans gegn varmaleiðni í 

efni. Geislatækni ehf. gat útvegað HE 30 ál 6082 10 mm álplötu sem er meðalmjúkt ál með 

mikið togþol [19]. Gera þurfti ráð fyrir að legur stæðu 2 mm út fyrir sitthvorum megin og 
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var það leyst með þvi að renna 2 mm innan úr POM skinnum sem komið er fyrir á milli 

arma til að lágmarka núning. Sjá myndir 3-7. 

Ákveðið var að einfalda lausn á samsetningu arma en í fyrri hönnun var fyrirhugað að 15 

pinnar myndu halda hverjum armi fyrir sig saman og myndu boltar ganga ofan í hvern 

pinna fyrir sig. Þessi útfærsla þótti of þung í vinnslu þar sem pinnar eiga að halda saman 

liðamótum þ.e.a.s. við frumsmíði er oftar en ekki betra að hafa útfærslur einfaldar þar sem 

búast má við að viðkomandi hlutur sé margoft tekinn í sundur og settur saman á ný. 

Einföldun fólst í því að útbúa 3 hólka fyrir hvern arm og útbúa sæti fyrir hvern og einn. 

Hólkum er komið fyrir á milli platna og gengur 10 mm bolti í gegn. Sjá má útfærslu og  

myndir í viðauka B.   

3.2.4 Sæti fyrir vélþræl og standur  

Ekki voru gerðar miklar breytingar á sæti sem boltað er við stand en fundið var til efni sem 

gæfi sömu niðurstöðu og úr fyrri hönnun þ.e. efnisþykktum var ekki breytt og í stað þess 

að bolta sæti niður með fjórum 8 mm boltum var ákveðið að notast við tvo 10 mm bolta 

sem ganga í gegnum gegnheilt ál. 

Þegar farið var að huga að því að smíða stand út frá fyrri hönnun var armur kominn saman 

og var því hægt að gera prófanir á vogarafli því ekki var gert ráð fyrir að samsettur 

vélþræll í heild sinni með áföstum mótorbúnaði yrði annað en boltaður í gólf. Endurhanna 

varð því stand með það að leiðarljósi að hann yrði ekki festur við gólf. Var ákveðið að fara 

eftir vinnslusviði og útbúa botn þannig að hann spannaði helming af vinnslusviði, þungi á 

miðju myndi þá alltaf eiga stuðning í gólf. Hugsunin var sú að útreikningar og sértæk 

hönnun á standi kæmu verkefninu minna við og því ákveðið að fara skynsamlega leið og 

halda tímaáætlun. Sjá má hönnun á grind á mynd 3-10.  

3.2.5 Endastopp 

Fjórum endastoppsrofum (e. limit switch) var komið fyrir á arminum. Þeir sjá til þess að 

armur geti ekki farið aftur fyrir sig eða keyrt sig í villu. Hanna þurfti stillanlegt sæti fyrir 

endastopp á miðjum armi þar sem ekki var búið að gera ráð fyrir endanlegri stöðu arma. 

Sjá mynd 3-6. 
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Mynd 3-9 Endastopp á miðjum armi 

 

3.2.6 Samsetning á frumsmíði og niðurstaða 

Eftir að öllu smíðaefni hafði verið rennt í réttar stærðir og legum komið fyrir í sérútbúnum 

sætum var armur settur saman og prófanir gerðar á hve mikið mætti herða á hólkum án 

þess að núningur yrði of mikill á liðamótum. Mótorum var komið fyrir ofan í öxla, útbúnar 

stoopskrúfur sem halda öxlum saman og þurfti að snitta göt í arma út frá gataþvermáli á 

mótor. Á mynd 3-7 má sjá frumeintak með servo mótorum áföstum.  
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Mynd 3-10 Armi komið fyrir á grind með áföstum mótorum 

 

  

3.3 Kostnaður á frumsmíði  

Haldið var utan um kostnað hvað varðar kaup á efni fyrir smíði á hlutum. Kostnað má sjá í 

töflu í viðauka.  
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4 Val á iðnstýringu og rafbúnaði 

Val á íhlutum fyrir tiltekið verkefni tók mið af þeim búnaði sem hægt var að nálgast hjá 

tæknifræðideild Keilis.  

 

Ákveðið var að notast við Schneider PLC búnað af gerðinni Modicon M258.  Þessi eining 

inniheldur marga eiginleika og þá sérstaklega fyrir samspil hreyfinga [10]. Nánari 

upplýsingar um búnaðinn má sjá í 4.1. Nokkrar gerðir af mótorum komu til greina og var 

framkvæmd stutt rannsókn á hvort servo eða stepper mótorar myndu falla betur að þeim 

kröfum sem gerðar voru fyrir verkefnið. Stuðst var við útreikninga úr kafla 4.2.1 um 

lágmarksafl og spennuþörf ákveðin í kjölfarið. Ákveðið var að notast við raftjakk sem sæi 

um lóðréttar hreyfingar og er farið yfir val á honum í undirkafla.  

  

4.1 Iðntölvustýring modicon M258 

Kanna þurfti notagildi fyrir rofa og taka saman fjölda á útmerkjum sem stjórna ætti búnaði 

í kerfinu. Gera varð ráð fyrir að innmerki yrðu að lágmarki átta. Fjögur endastopp eru til 

staðar á armi en einnig koma annars vegar tvö merki frá skynjurum sem segja til um hvort 

hlutur sé til staðar á færibandi og hins vegar tvö merki frá gripkló, merki á gripkló eru 

analog þar sem um ræðir fjarlægðarskynjara sem valinn var í fasa 2 (gripkló). Lögð var 

áhersla á að nýta samskiptareglu CANopen til að stýra mótorum. CANopen gerir samskipti 

á milli búnaða aðgengilegri og uppsetning raflagna einfaldast.  

 

Modicon M258 sem er í eigu Keilis stenst þær kröfur sem gerðar eru til iðntölvunnar í 

þessu verkefni. M258 getur tekið við 12 ílags- og virkjað 12 frálagsmerki og inniheldur 

stýring fleiri möguleika en leitast var eftir [22]. Hægt er að bæta einingum við stýringu sbr. 

analog-merki ílags eða frálags, var þetta kostur fyrir verkefnið. Ein helsta ástæða þess að 

M258 var valin er að boðið er upp á CANopen samskipti sem var mikilvægt út frá vali á 

mótorum í kafla 4.2. Fleiri möguleikar voru í boði en talið var að þær stýringar sem 

uppfylltu skilyrði væru óþarflega stórar.   

4.2 Val á mótor 

Til að mynda hreyfingu á armi þarf  ákveðið afl þ.e.a.s. því þyngri sem vélþræll er því 

meira afl þarf til að yfirvinna þyngd gagnvart núningi. Afl og stærð á  mótorum ákvarðast 

alfarið gagnvart núningi á liðamótum og þá hve mikill normalkraftur verkar á þau.  

Polyoxymethylene (POM) plastskinna sem heldur á góðum styrk aðskilur fram- og bakarm 

í liðamótum, POM heldur á núningsstöðli 0,2, notast var við þennan stuðul í útreikningum 

í kafla 4.2.1 [20].  

 

4.2.1 Mótorstærð 

Heildarnormalkraftur sem verkar á arma er fundinn með jöfnu 6. 

 

Fheild = ∑F   (6) 
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Fheild = 117,7 N 

 

Með heildarnormalkrafti er hægt að finna krafta sem hreyfa arminn.   

 

Fµ = F*µ   (7)  

 

  Fµ er normalkraftur út frá núningi 

  F er normalkraftur [N] 

  µ er núningsstuðull  

 

Fµ = 117,7 N*0,2 

 

Fµ = 23,5 N 

 

 Normalkraftur sem miðar að því að koma hreyfingu á arminn. Vinduvægið er svo 

fundið með því að notast við jöfnu 8. 

MV = Fµ*
𝐷+𝑑

4
  (8)  

 

   

MV er vinduvægi [Nm] 

  D er ytra mál skífunnar [m] 

  d er innra mál skífunnar [m] 

 

             MV = 23,5 N*
0,04𝑚+0,08𝑚

4
 

 

MV = 0,705 Nm 

  

Með niðurstöðum er hægt að velja mótor sem uppfyllir lágmarksskilyrði og á að anna þeim 

hreyfingum sem ætlast er til. 

 

4.3 Servo eða stepper 

Til að gera greinarmun á virkni servo mótors annars vegar og stepper mótors hins vegar 

varð að líta á kosti og galla til að ákvarða val á mótorum.   

 

Servo 

 Kostir: Mikið togafl gagnvart snúningi, hvort heldur hægum eða hröðum, og getur 

servo haldið afli mjög staðbundið samanborið við stepper. Servo vinnur á kótara 

sem gerir hann mjög nákvæman.  

 Ókostir: Kostnaður er mikill samanborið við stepper, flóknari forritun í samræmi 

við búnað sem þarf til að stjórna servo.   

Stepper 

 Kostir: Þarf ekki kótara til að vinna á nákvæmum staðsetningum, notast er við allt 

að 100 segulpóla samanborðið við servo sem vinnur á 4-12 [15]. Gefinn er púls inn 
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á mismunandi póla til að færa mótoröxul á gefna staðsetningu. Hægt er að hafa 

kótara til að hafa eftirlit með staðsetningu. 

  

 Ókostir: Togkraftur er mikill við lítinn snúning en þegar keyra þarf upp snúning 

minnkar togkraftur mikið. Það sama á við þegar mikla hröðun þarf í upphaf 

snúnings og getur mikil hröðun haft þær afleiðingar að mótoröxull myndi skrið á 

segulpólum.   

 

Við nánari athugun varðandi hugsanlega afkastagetu vélþræls er álitið að mótor þurfi að 

geta annað mikilli hröðun og er servo því litinn álitlegri kostur. 

 

4.4 Schneider servo mótor ILA1F571PC1F0 

Nokkrar tegundir stóðu til boða úr safni tæknifræðideildar Keilis en velja varð mótor sem 

myndi uppfylla að lágmarki þau skilyrði sem fengust úr kafla 4.2.1. Ákveðið var að notast 

við servo mótor þar sem hann er mun nákvæmari og skilvirkari. Tegund sem féll til fyrir 

verkefnið var Schneider servo ILA1F571PC1F0 og má nálgast nánari upplýsingar í 

viðauka G. Mótor er með áföstu Lexium drifi og gefur möguleika á samskiptum með 

CANopen sem sér um lesningar á mótoröxli og stýringu mótors. Mótor hefur togkraft allt 

að 0,45Nm og sá mótor sem var í boði hafði niðurgírun 5/1. Hækkar það togkraft 

hlutfallslega og á mótor að uppfylla þau skilyrði sem lagt var upp með sbr. sá togkraftur 

sem þarf til að færa arm miðast við 0,75Nm. Mótor er keyrður á 36V jafnstraumsspennu og 

getur tekið allt að 5 A í notkun.  

4.5 Raftjakkur  

Leitast var eftir raftjakk sem væri í eigu tæknifræðideildar Keilis. JS-TGZ-UC raftjakkur 

varð fyrir valinu, lyftigetan var meiri en þurfti eða um 150 kíló. Spennuþörf er 12 V og er 

hámarksstraumur 3A.  Lengd á öxli er 10 cm og eru innbyggðir endastoppsrofar sem rjúfa 

spennu ef öxull er í innstu eða ystu stöðu. Ekki fengust nánari upplýsingar um raftjakk 

aðrar en þær sem sjá má í viðauka F. Þar er hægt að nálgast vörulýsingu og helstu 

upplýsingar. 

4.5.1 Spennugjafi fyrir raftjakk og gripkló 

Spennugjafi fyrir raftjakk og micro servo er spennibreytir fenginn úr tölvu og eru engar 

nánari upplýsingar til fyrir spennibreyti, fæðir hann bæði 12V og 5V inn á rafrás fyrir tjakk 

og gripkló. Sjá rafrásarteikningu í viðauka D. 

4.6 Snertiskjár 

HMI schneider margelis HMISTU655 snertiskjár er notaður til að geta stýrt prófunum á 

einfaldan máta, ekki var gert ráð fyrir að útbúa sérstakt stýriviðmót fyrir notanda þar sem 

umrætt kerfi á að vinna sjálfvirkt. Nettenging er á milli M258 og snertiskjás 

(HMISTU655), og er að setja upp samskipti á milli þeirra [21]. 



23 

 

 

5 Hönnun stýribúnaðs 

Í upphafi hönnunar þarf að skilgreina nokkra hluti, hverju leitast er eftir og hver séu hin 

eiginlegu markmið. Útskýra þarf myndrænt með flæðiritum virkni á milli ferla og lýsa með 

einum eða öðrum hætti hvað sé að gerast í ferlinu hverju sinni.  

 

Í upphafi hönnunar var ákveðið að einfalda ætti kerfið, sökum þess að afmarkanir 

innihéldu virkni sem erfitt var að gera skil. Í verkefnalýsingu kom fram að vélþræll ætti  að 

taka upp hlut á ferð. Að taka upp hlut á ferð þarfnast ferla sem eyða þarf meiri tíma í en hér 

verður yfir komist. Rannsóknarvinna leiddi í ljós að setja þyrfti upp hraðamæli sem gæfi 

hliðræn merki um tiltekinn hraða á hlut sem kæmi eftir færibandi og yrði að koma þeim 

gildum fyrir þannig að armur gæti fylgt eftir hraða á meðan hann tæki upp hlut en auk þess 

yrði að vera ljósnemi sem hefði eftirlit með því hvort hlutur væri til staðar á færibandi og 

þá nákvæmlega hvar staðsetning væri, þau merki yrðu að vera stafræn. Að staðsetja 

vélþræl, endurræsa kerfi og koma vélþæl í upphafsstöðu er ásættanleg niðurstaða fyrir 

þennan fasa.  

 

Í samvinnu við leiðbeinanda var ákveðið að ásættanleg lausn fyrir stýrikerfið væri að 

ljósnemar væru í beinum samskiptum við mótora á færibandi, þeir gæfu merki um að 

stoppa færiband þegar hlutur færi fyrir geisla. Staðsetning væri ákveðin og því hægt að 

gefa vélþræl fyrirfram ákveðið hnit frá punkti A yfir á punkt B. Með þessu er kerfið 

einfaldað til muna og forritun um leið gerð viðráðanlegri í framkvæmd. Til að gefa skýrari 

sýn á uppsetningu vélþræls má sjá mynd 5-1.   

  

 
Mynd 5-1 Uppsetning vélþræls á milli færibanda 
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5.1 Rafbúnaði stillt upp 

Til að sjá heildstæðari mynd af búnaði var einfaldri uppsetningu á kerfinu komið fyrir á 

tengimynd, sjá mynd 5-2, lýsir myndin bæði stýrirásum og spennufæðingu. Samskiptalínur 

eru tengdar og 24V jafnstraumsspennu  fætt bæði á PLC stýringu og mótora. Á mynd 5-2 

má sjá að gert er ráð fyrir rafrás sem fæðir spennu inn á raftjakk og gripkló.  

 

Mynd 5-2 Reitamynd sem sýnir kerfið 

Hanna þurfti rafrás fyrir bæði raftjakk og gripkló þar sem leysa þurfti spennuþörf fyrir 

búnað.  

5.1.1 Rafrás fyrir tjakk og gripkló  

Koma þurfti á samskiptum milli PLC og raftjakks til að stjórna lóðréttum ás kerfisins. Ekki 

var fyrir hendi sá möguleiki að beintengja raftjakk við iðntölvu þar sem iðntölvan vinnur á 

24V og raftjakkur á 12V, straummagnið sem þyrfti væri of mikið fyrir PLC. Notast er við 

L298N sem er IC (samrás) sem inniheldur tvær H-brýr og var ætlað sem stefnubreytir fyrir 

jafnstaumsmótor í raftjakk, einfaldaði þetta hönnun á rafrás [23]. Sjá má á  mynd 5-3 

reitamynd af innviði L289N. Samrásin gefur þann möguleika að notast má við útganga á 

PLC og gefa mismunandi merki um hvort ás eigi að hreyfast upp eða niður. 

 

Spenna sem þarf til að virkja innganga á L298N er 5 volt og varð því að hanna voltbrú sem 

gæfi 5V með þeim 24V sem PLC útvegar. Fast viðnám 36 kohm og 10 kohm stillanlegt 

viðnám er notað til að að mynda 5V á milli þeirra. Stillanlegu viðnámi er komið fyrir til að 

geta fínstillt spennu, ef viðnámi er stillt niður minnkar spennan en getur aldrei orðið meiri 

en 5V.  

 

Fyrir gripkló var fyrirhugað að notast við micro servo, vinnur hann á 5V spennu.  Hliðræn 

merki frá 0V upp í 5V sem gefa gráður fyrir vinnslusvið, sjá kafla 2.7. Sama aðferð var 

endurtekin með notkun voltbrúar en stilliviðnámi var komið fyrir til að geta stjórnað bilinu 

á milli griparma og gaf það möguleika að stjórna þvermáli á gripkló þ.e.a.s. aðlagað 

gripkló að tilteknu hlutfalli á hlut eða gefið meira afl vegna þunga. Sjá má 

rafrásarteikningu í viðauka D. 
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Mynd 5-3 L298N. Innviði IC rafrásar. 2xH-brú 

5.2 Flæðirit af kerfi 

Flæðiritum var uppstillt þannig að armur geti tekið hlut frá einni staðsetningu og fært yfir á 

aðra, farið í upphafsstöðu þegar ekki er hlutur til staðar og beðið eftir merki um að hlutur 

sé kominn. Voru staðsetningar skírðar A , B og upphafsstaða. Til að staðsetja hvern punkt 

fyrir sig og stilla inn upphafsstöðu var armurinn færður frá núllstöð og á hvern punkt fyrir 

sig. Gildin sem mótorar keyra eftir eru tekin niður fyrir hverja staðsetningu og færð í forrit.  

Uppsetning á kerfinu skiptist í þrjá hluta:  

 

5.2.1 Gangsetning: 

Þegar kerfið er gangsett þarf að virkja þaðmeð rofa (start) sem gefur skipun um að  færa 

arm að endastoppsrofum sem eru til staðar á armi, í þessu ferli er kerfið núllstillt. Gildin 

um staðsetningu mótora er endurræst og fer armur eftir það í upphafsstöðu. Eftir þessa 

aðgerð er kerfið tilbúið til notkunar. Sjá má uppsetningu á flæðiriti á mynd 5-4. 
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Mynd 5-4 Flæðirit fyrir gangsetningu 

5.2.2 Staðsetningar A og B: 

Þegar hlutur er staddur á punkti A þarf gangsetningu að vera lokið og armur kominn í 

upphafsstöðu. Þegar armur er í upphafsstöðu bíður kerfið þangað til hlutur er til staðar á 

punkti A. Þegar merki kemur um að hlutur sé kominn er beðið í 0,5 sek. og aftur athugað 

hvort hlutur sé enn til staðar. Með þessu er reynt að koma í veg fyrir truflanir í kerfinu, 

þ.e.a.s. hvort falskt merki hafi skilað sér. Ef hlutur er til staðar er armur færður á punkt A, 

raftjakk gefið merki um að fara niður um fyrirframgefna lengd og griparmur virkjaður 

þegar lengd er náð. Raftjakkur dreginn inn við merki um að griparmur sé lokaður í stöðu. 

Er hlutur færður yfir á punkt B og raftjakk gefið skipun um að fara niður, griparmur sleppir 

hlut og armur færir sig sjálfkrafa í upphafsstöðu. Gert er ráð fyrir endurtekningu á 

aðgerðum þegar hlutur skilar sér aftur á punkt A. Uppsetning á flæðiritum má sjá á mynd 

5-5. 
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Mynd 5-5 Flæðirit fyrir staðsetningu A og B 

 

5.2.3 Endurræsing: 

Gert er ráð fyrir höggi eða öðrum tengdum vandamálum sem geta komið upp. Ef 

staðsetning á armi fer út fyrir fyrirframákveðið svið er hægt að endurræsa kerfið á rofa. 

Kerfið fer í sömu stöðu og þegar það var gangsett og er þá farið aftur í gangsetningu sem 

virkjar kerfið á ný. Sjá mynd 5-6. 
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Mynd 5-6 Flæðirit fyrir endurræsingu 

 

5.3 Forritun á stýrikerfinu 

Við forritun á stýribúnaði var notast við CFC (Continuous Function Chart) í somachine, 

hugbúnaðarforriti sem fyrirtækið Schneider Electric hannaði sem forritunarumhverfi fyrir 

búnað sem fyrirtækið framleiðir. Einnig er viðbótin vijeo nýtt til að koma upp einföldu 

prófunarkerfi. Somachine býður upp á mikið úrval gagnabanka með vinnslublokkum og  til 

að gefa skýrari mynd á notkun þessara blokka er farið yfir kóðun í stuttu máli og  blokkir 

sem eru virkjaðar útskýrðar. Sjá má kóða í heild sinni í viðauka. 

5.3.1 Somachine umhverfið 

Notast er við Somachine hugbúað við hönnun á forritun. Somachine hugbúnaður styður 

eftirfarandi forritunarmál [17].  

 IL: Instruction List 

 LD: Ladder Diagram 

 ST: Structured Text 

 FBD: Function Block Diagram 

 SFC: Sequential Function Chart 

 CFC: Continuous Function Chart 

CFC (Continuous Function Chart) vinnur með blokkir (Function Block) sem eru fyrirfram 

forritaðar einingar innan somachine. Þarf aðeins að gefa blokkum gildi eða merki til að 

virkja þær. Vinna má því hratt með forritun, vinnusvæðið er fljótandi sbr. enginn fastur 

upphafspunktur er til staðar samanborið við t.d. LD (Ladder diagram) en þar þarf 

upphafslínu sem reiðir sig á endapunkt til að virkja forrit.  



29 

 

 

5.3.2 Vijeo 

Vijeo er viðbót við somachine og kemur með sem hugbúnaðarlausn. Vijeo er  ætlað að 

koma á notendaviðmóti fyrir HMI skjá. Sér hugbúnaður um að koma á samskiptum milli  

PLC og skjás þannig að hægt sé að útbúa rofa á skjá sem stýrir prófunarkerfi.  

5.4 Kerfið gangsett 

 

 

Á mynd 5-7 má sjá uppsetningu á forriti sem gangsetur kerfið og kemur því í 

upphafsstöðu. Forritið er tvíendurtekið þ.e.a.s. fyrir mótor eitt og  mótor tvö og má sjá 

kóðann í heild sinni í viðauka C. Kóðinn inniheldur einnig möguleika á að kveikja og 

slökkva á mótor en einnig er hægt að stoppa hann án þess að slökkva á honum. Hvort 

forritið fyrir sig inniheldur sömu eiginleika og vinnur það einvörðungu á þeim mótor sem 

tengdur er við hverju sinni.  

  

Fjórar blokkir eru virkjaðar fyrir þennan hluta og er virkni þeirra eftirfarandi: 

 

 MC_POWER_ILA: Þessi blokk er notuð til að gangsetja mótor og virkja þegar 

kerfið fer í gang. Blokkin er einnig notuð til að gera mótor óvirkan ef þess ber 

undir.  

 MC_MoveVelocity_ILA: Blokkin hefur þann eiginleika að koma hreyfingu á 

mótor, sbr. velja má snúningsátt og hraða. Hér er blokkin notuð eftir að kerfi er 

gangsett, tekur hún við og kemur armi um leið í núllstöðu til að kerfið viti 

nákvæma staðsetningu á armi.    

 MC_STOP_ILA: Gefur möguleika til að stoppa mótor. Þegar 

MC_MoveVelocity_ILA kemur mótor í hreyfingu veit kerfið ekki hvar það á að 

stoppa og er þá notast við endastoppsrofa sem gefur til kynna hvar núllstöð er, með 

                                                   Mynd 5-7 CFC Kóði sem lýsir gangsetningu í kerfi 
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MC_STOP_ILA er mótor stoppaður. Blokkin er einnig notuð þegar kerfið er í 

virkni og búið að finna núllstöð, hefur þá blokkin eftirlit með endastoppsrofum. Ef 

kerfið verður fyrir einhverjum breytingum, sbr. upp kemur samskiptavilla eða rof  

sem veldur því að armur stoppar ekki, á blokkin að stöðva arm þegar rofar eru 

virkir. Þessi blokk er partur af öryggisrás sem þarf að smíða þegar fleiri möguleikar 

verða settir inn í kerfið.  

 MC_ReadActualPposition_ILA: Þessi blokk sér alfarið um að lesa staðsetningu á 

mótor.  

5.5 Staðsetningu stýrt 

 

Á mynd 5-8 má sjá forrit sem segir til um hvar mótorar eru staðsettir og sér það einnig um 

að gefa skipanir um hreyfingar eftir því sem beðið er um. Eru tvö forrit sem sjá um þessa 

virkni fyrir mótor eitt og mótor tvö en uppsetning á þeim er sú sama. Forritin vinna saman 

en eru aðskilin fyrir sitt hvorn mótorinn. Tvær meginblokkir eru notaðar til að stýra 

forritinu: 

 MC_SetPosition_ILA: Blokkin gefur möguleika á að núllstilla staðsetningu 

mótors í óskilgreindri stöðu sbr. þegar kerfið er gangsett eru hverfandi líkur á því 

að kerfið sé staðsett á sama stað og það var þegar það var gert óvirkt, talnagildin 

sem spanna 180 gráður eru talin í milljónum og því litlar líkur á að staðsetning sé 

sú sama, hægt er að færa inn mjög nákvæmar staðsetningar fyrir punkta. Þegar 

núllstöð er sett á báða mótora úr fyrri hluta forrits eru staðsetningar stilltar og tekur 

þá önnur blokk við sem kemur kerfinu í upphafsstöðu. Upphafsstaða eins og 

                                                     Mynd 5-8 CFC kóði fyrir staðsetningu 
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kerfinu er stillt upp var fengin með því að handstilla staðsetningu á armi og þau 

gildi fest í minni.  

 

 MC_MoveRelevetli_ILA: Blokkin gefur möguleikann að færa arminn milli punkta 

þ.e.a.s. hve langt skal færa og í hvaða átt. Í blokkinni er hægt að stilla hraða á 

hreyfingum og hægt er að hafa mismunandi hraða á milli mótora. Þetta hefur þann 

eiginleika í för með sér að finna má gildi á þeirri staðsetningu sem armur skal fara á 

og koma þeim fyrir sem föstum gildum fyrir hnit A og hnit B. Hnitum var svo 

komið fyrir sem punktum A og B á snertiskjá. 

6 Prófanir á kerfi 

 

Áður en mótorum var komið fyrir var virkni þeirra könnuð. Forrit sem gaf möguleika á að 

hreyfa mótora var hannað og sent með Vijeo á skjá, voru tveir rofar virkjaðir fyrir 

snúningsáttir. Þegar markmiði var náð, hreyfing eðlileg og hægt að fylgjast með gildum 

fyrir staðsetningu var mótorum komið fyrir á arma. Kanna átti hreyfingar á milli staða og 

gera tilraunir með hraða. Armar kerfisins  keyrðu hins vegar ekki á jöfnum hraða og jóku 

þeir og hægðu á sér til skiptis. Kerfið sýndi ekki þá hegðun sem búist var við samkvæmt  

áður tilgreindum prófunum og sýndi forrit engar villumeldingar en ásamt ójafnri keyrslu 

virkaði ekki blokk sem sér um að stoppa kerfið í keyrslu og halda því stöðugu, armar voru 

því ávallt í stöðugri sveiflu fram og aftur. Var forritun yfirfarin og kannað hvort sjáanlegt 

villurof væri, armurinn yfirfarinn og athugað með núning o.fl.  

 

Prófað var að hjálpa mótor að færa til einn arm í einu og kom í ljós að mótor var ekki að ná 

tilsettum hraða sem honum var gefinn. Þrátt fyrir þá vitneskju útskýrði það ekki sveiflu. Í 

forritun var notast við blokk sem sér um að stilla til hraða á mótor og notast blokkin við 

PID (proportional-integral-derivative controller). PID vinnur sem viðgjöf inn á kerfið og 

sér um að halda mótor á þeim hraða sem honum er gefið að ná. Ef álag er t.d. mismunandi 

þá fæðir PID aukna spennu að mótor og sama ef álag eða núningur er lítill þá er fædd lægri 

spenna að mótor, stýrir þetta því að mótor geti keyrt á settum hraða alla jafna. 

 

Komist var að þeirri niðurstöðu að þetta væri að valda ójöfnum hraða þ.e.a.s. mótorar voru 

að fara yfir og undir settan hraða þar sem blokkin jók spennu og dró úr til skiptis. Það sama 

átti við þegar kerfið átti að stoppa á tilteknum stað, sú blokk sem sér um þá aðgerð vinnur 

einnig með sömu jöfnu sem olli því að sveiflur mynduðust. Þó hugsanlegt vandamál væri 

fundið þá útskýrði það ekki hvar vandamálið lægi. Kannaður var  sveifluþungi í örmum þar 

sem hegðun leit út fyrir að liggja þar.  

 

Vandamálið fannst í niðurgírun á mótorum, sbr. niðurgírun á mótorum var mjög lág sem 

gerði það að verkum að mótorar komu ekki hreyfingu á tiltekinn arm nema með mikilli 

spennu. Þegar hreyfing varð á mótor myndaðist of mikil sveifla gagnvart settum hraða og 

var því spenna  dregin niður. Það sama átti við hvað varðar stöðvun á kerfinu þ.e.a.s. mótor 
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keyrði sig niður en hélt ekki stöðu og fór þ.a.l. yfir þau mörk sem honum voru gefin, sem 

olli því að kerfið reyndi að bregðast við með því að snúa við og finna staðsetningu sína 

sem olli svo sveiflum fram og aftur yfir þá staðsetningu sem mótor var gefin. Setja varð 

kerfið í endurmat þar sem nálgast yrði hærri niðurgírun. 

7 Endurmat á kerfi 

Úr prófunum kom í ljós að leitast þyrfti eftir hærra gírhlutfalli fyrir mótora. Hærra 

gírhlutfall myndi gefa meiri togkraft út í arma og gera hreyfingar stöðugri.  

 

Skoða þurfti aðra möguleika varðandi val á mótorum þar sem ekki fannst hærra gírhlutfall 

við þá mótora sem voru fyrir í kerfinu. Fengust mótorar með gírhlutfalli 25/1 og varð að 

láta það duga og sjá hvað kæmi út úr prófunum. Mótorar koma með utanáliggjandi 

mótordrifum og þurfti að tileinka sér þekkingu til að koma á virkni. Einnig þurfti að 

endurhanna og renna nýja öxla sem ganga ofan í liðamót þar sem gíröxull var í öðrum 

málum. 

7.1 Servo mótor (BMH0701T06A1A) 

Tæknifræðideild Keilis heldur eign á tveimur BMH0701T06A1A servo mótorum og 

buðust þeir til afnota fyrir verkefnið. Þessi tegund er öflugri en fyrri mótor, spennan  er AC 

230V og togkraftur allt að 1,4Nm.  Innbyggður kótari (encoder) er í mótor og fylgir honum  

niðurgírun 25/1. Vonast var til að gírhlutfall næði að skila betri niðurstöðum við prófanir.  

 

Þar sem unnið er með AC spennu á mótor er ekki innbyggt Lexium drif vegna fjölda rása 

sem þarf til að vinna með stýringu á mótor, utanáliggjandi Lexium mótordrif  þarf til að 

virkja mótor. Finna má nánari upplýsingar um mótor í viðauka I. 

 

7.2 Lexium drif (LXM32MU90M2) 

Lexium drif LXM32MU90M2 þarf til að virkja og stýra BMH0701T06A1A og hefur 

mótordrif fleiri möguleika en innbyggt lexium drif. Forrita má mótordrif þar sem það hefur 

sinn eigin innbyggða PLC og eru til staðar ílags- og frálagstengi. Hægt er að vinna 

margvíslegar stillingar í kerfi sem vinnur með SOMOV hugbúnaðarforriti, SOMOV er t.d. 

notað til að gefa mótorum heimilisföng og koma samskiptum á við CANopen. Er gert ráð 

fyrir að nóg sé að vitna í  heimild þar sem finna má yfirlit og upplýsingar fyrir mótordrif 

[24]. 

 

Til að virkja drif þarf bæði 230VAC og 24Vdc(CN2) og má sjá inngang á drifi á mynd 7-1. 

Á mynd má sjá tengimöguleika sem heita STO-A og STO-B en þeir aftengja drif ef ýtt er á 

neyðarrofa sem þýðir að þarft er að hafa 24V spennu til að drifið sé virkt. AC spenna er 

eins fasa 230V en til að keyra mótor er spenna fölsuð í þriggja fasa 230V, með því er hægt 

að breyta snúningsátt með einfaldri aðgerð, aðeins þarf að breyta fasaröð W,V og U á AC 
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tengi [24]. Til að lesa staðsetningu á mótor þarf að leggja sér streng frá mótor að drifi. Sjá 

má heildarmynd á tengingu við drif að mótor á mynd 7-2.  

 

Mynd 7-1 CN2 DC tenging 

 

Mynd 7-2 Tengingar við Lexium drif. 
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7.3 Enduruppsetning á kerfi 

Ekki þurfti að gera miklar breytingar á forritun vegna nýrrar uppsetningar þar sem blokk  

sem þurfti til að virkja mótora innihélt sömu uppsetningu og úr fyrri forritun. Það tók  

meiri tíma að opna og skilja virkni á mótordrifum. Kerfinu var stillt upp að nýju og þurfti 

að gera breytingar. 

 

Mynd 7-3 Tengimynd af enduruppstillingu 

 

7.4 Prófanir á nýrri uppsetningu 

Við prófanir á nýrri uppsetningu varð að koma á virkni mótora áður en þeim yrði komið 

fyrir á vélþræl. Upp kom vandamál sem finna varð lausn á, en mótor 1 keyrði aðeins eina 

snúningsátt og mótor 2 var alveg óvirkur. Leita þurfti að bilun, forrit yfirfarið og kannaðir 

möguleikar um villu sem væri í tengslum við mótordrif án árangurs. Sjá mátti upplýsingar 

um kerfið í rauntíma í SOMOVE og voru skipanir frá PLC að ná til mótordrifa. 

 

Talið var í fyrstu að endurstilla þyrfti uppsetningu á drifum þar sem hugsanlega gæti villa 

legið í að drif væru ekki að vinna með mínusgildi. Mikill tími fór í að finna hvað væri að 

kerfinu og að lokum fannst lausn. Mótordrif getur tekið við inngöngum fyrir rofa og eru 

þessir inngangar ætlaðir fyrir endastoppsrofa en þar sem þeir voru ekki virkjaðir þá var 

uppsetning þannig að mótordrif fékk upplýsingar um að mótor væri út fyrir leyfilegt svið 

og hindraði þetta virkjun á mótor. Þar sem mótordrif var ekki hugsað sem eftirlitskerfi var 

ákveðið að gera þessa innganga óvirka. Sjá mynd 7-2 afCN6  ílags- og 

frálagstengimöguleikum á mótordrifi. Eftir að inngangar voru gerðir óvirkir komst á 

samband við báða mótora og snúningsáttir komust í lag.   
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Mótorum var komið fyrir á vélþræl og forritun fyrir arminn virkjuð. Allar hefðbundar 

gangsetningar á vélþræl virkuðu eins og fyrirhugað var í upphafi. Armur tók sér 

upphafsstöðu og keyrði á milli punkta.  

 

Ekki gafst tími til að koma upp skynjurum fyrir prófanir þar sem fyrirhugað var að gera 

prófanir á hraða milli tveggja punkta og finna út þolmörk á hraða gagnvart nákvæmni 

þ.e.a.s. við hvaða hraða missir núverandi frumgerð hnit. Með þeim upplýsingum má sjá 

betur hvort þörf sé að endurhanna liðamót. Uppsetningu á einföldu hnappakerfi  fyrir punkt 

A og B var komið fyrir á skjá ásamt stillimöguleikum á hraða fyrir mótor 1 og mótor 2. Í 

upphafi er mikilvægt að núllstilla kerfið þannig að armur staðsetji sig í upphafsstöðu ef um 

frávik á milli punkta er að ræða, komið var fyrir hnapp sem sér um þá skipun (sjá mynd 7-

3). 

 

Fyrirhugaðar hraðaprófanir og tímamælingar á milli punkta á enn eftir að framkvæma þar 

sem ekki var talið að áreiðanlegar niðurstöður lægju fyrir úr slíkum prófunum nema 

meðfaglegri úrlausn. Ekki gafst tími til að fara nánar í prófanir á vélþræl en vitað er um 

nokkra þætti sem má lagfæra og endurbæta og er aðeins komið inn á það í umræðum.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Umræða og túlkun 

Þegar farið er yfir verkferlið í heild má gera sér betur grein fyrir hvaða hluti hefði mátt 

einblína betur á. Í ferlinu heppnuðust nokkrir hlutir ágætlega og tóku á sig þá mynd sem 

ætlast var til en aðrir náðu ekki settum markmiðum. Hugsanlega hefði verið sýnilegri  

árangur ef útreikningum fyrir niðurgírun á mótorum hefði verið gerð skil í upphafi og þá á 

þeim tímapunkti hefði legið niðurstaða fyrir sem sýndi fram á nákvæm hlutföll gagnvart 

vinduvægi á liðamótum en fyrst og fremst hefði mátt kanna togkraft í mótor þegar hann 

keyrir á lágmarksspennu. Virkni armsins á heildina séð var skilvirk og góður grunnur 

lagður til að komast að því hvar gallar og kostir lægju í hönnun. 

Mynd 7-4 Uppstilling á skjá, rofar fyrir 

prófanir 
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Þegar fyrri uppsetning var prófuð var komist að því að niðurgírun í mótorum var of lág, illa 

gekk að ráða við hreyfingar á armi og þurfti að finna til hærri niðurgírun. Gír fékkst ekki  

en í stað hans önnur tegund af mótor með áföstum gír sem áætlað var að gæti skilað betri 

árangri. Önnur uppsetning varð ofan á og þurfti að renna til nýja öxla í liðamót, snitta 

festingar og útbúa kílspor fyrir nýja mótora. Með mótorum fylgdu mótordrif sem tók tíma 

að koma í virkni og læra undirstöður. Eftir að komið var á virkni á mótordrif tókst að koma 

á samskiptum við fyrri kóða. Við tók stutt ferli prófana þar sem  tími til formlegra prófana 

á hröðun og hraða var liðinn.  

 

Með virkum mótorum virkaði armur mjög vel og var prófað að halda við arm á hreyfinu en 

einnig keyra upp hraða í það hámark sem talið var í lagi. Kom í ljós að liðamót halda ekki 

réttri stöðu ef haldið er við og halda liðamót illa við toggetu mótora. Þetta má leysa með 

því að endurhanna öxul sem fer ofan í liðamót. Setja mætti annað kílspor í stað þess að 

notast við stoppskrúfur, er þetta einungis ábending á einfalda lausn en til eru fleiri betri.  

  

Mjög áhugavert hefði verið að skoða mögulegar breytingar á forritun en einnig koma á 

hröðunarstarti (soft start) til að minnka álag á liðamótin þegar armur tekur af stað. Þannig 

breyting gæti einnig komið í veg fyrir slit á liðamótum og minnkað líkur á að armur fari úr 

skorðum því eins og staðan er núna þá taka mótorar af stað með hámarksafli.  

  

Heyfing á vélþræl var mjög góð og ekki eru sveiflur eða annað sjáanlegt í keyrslu. Tíminn 

sem það tekur að keyra á milli punkta var mun minni en fyrir var talið. Á þeim hraða sem 

talið var óhætt að keyra vélþræl upp í tók það innan við sekúndu að ferðast allt að 1,6 m en 

þar sem prófun á þessu var mjög óformleg og framkvæmd án viðmiðunar er það ekki 

umfjöllunarefni í prófunum.  

  

Ýmislegt gagnlegt stóð eftir þegar þessu verkferli lauk og ýmislegt stóð af, annars vegar 

hefði mátt fræðast meira en gert var um samhæfni og þau reiknilíkön sem setja þarf upp til 

að vélþrælar geti unnið eftir ferlum en hins vegar stendur eftir líkan sem skólinn á vonandi 

eftir að geta nýtt við kennslu, bæði í PLC umhverfi sem og við almenna kennslu á virkni 

vélþræla þ.e.a.s. hvernig samhæfni á milli liðamóta vinnur.  

 

9 Samantekt og niðurstöður 

Verkefnið fól í sér samspil nokkurra hlutverka þar sem bæði þurfti kunnáttu á verklagi 

gagnvart vélsmíði og útsjónarsemi á þeim grundvelli. Þurfti tæknikunnáttu til að velja og 

koma saman rafbúnaði sem félli að þeirri hönnun sem setja átti í frumsmíði. Fyrst og 

fremst varð að vera til staðar skilningur á stýrikerfum og virkni þeirra þar sem bæði þarf að 

vera til staðar skilningur á uppsetningu flæðirita og kóðun þeirra.  
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Frumgerð af SCARA vélþræl var smíðuð frá grunni og stuðst við hönnun sem framkvæmd 

var úr fyrri fösum verkefnis. Endurmat á fyrri hönnun skilaði einfaldaðri samsetningu og er 

lausn talin uppfylla kröfur gagnvart þarfagreiningu. Valin var rafbúnaður sem uppfyllti þær 

kröfur sem komu úr útreikningum  þ.e.a.s. gagnvart þyngdum og hreyfigetu. Stýribúnaður 

var því næst skilgreindur og fundinn til búnaður innan tæknifræðideildar Keilis sem gæti 

stýrt þeim eiginleikum sem ætlast var til af vélþræl. 

Flæðirit og kóðun á stýribúnaði tókst alla jafnan vel og þrátt fyrir örðugleika sem komu 

upp varðandi búnað náðist að koma virkni á kerfið. Forritun á virkni armsins var útfærð á 

skjá til að gera prófanir á kerfinu og getur armur keyrt eftir hnöppum á snertiskjá sbr. 

grunnvirkni var útfærð og getur armur keyrt á milli þriggja punkta A, B og í upphafsstöðu 

en einfalt er að breyta staðsetningum á armi í kóða forrits. Það sem betur mátti fara var 

tekið fyrir í umræðum ásamt framtíðarmöguleikum og næstu skrefum sem mætti taka til að 

klára þá þætti sem standa af við þessi skil.  
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Viðauki A Framkvæmda- og 

tímaáætlun 

 

Unnið var eftir tímaáætlun sem í upphafi fór forgörðum og var ekki fyrirséð hvort tími 

næðist til að klára sett markmið. Þegar stórt verkefni eins og þetta er frammi fyrir höndum 

er lítill tími sem gefst í að sinna öðrum verkefnum ef gera á vel varðandi verkefnaskil. 

 Fyrstu mánuðir fóru í heimildarvinnu, kynnast búnaði og virkja mótora fyrir kerfið. Ekki 

náðist að vinna nógu markvisst í upphafi verkefnis og spilar þar inn í fyrst og fremst 

skortur á ákvörðunum og eftirfylgni þeirra. Miklar annir tóku toll af niðurstöðu verkefnis.  

Við miðbik tímabils var endurmat á tímaáætlun gerð og tókst að halda utan um þann 

tímaramma, smíði og samsetning á mekanískum hlutum hélt markmiðum þrátt fyrir að 

mikill tími hafi farið í að finna til þá hluti sem ekki var hægt að nálgast.   Vandamál í 

tengslum við búnað sem síðar kom upp töfðu verkáætlun og náðist ekki að skila 

fullmótaðri lausn þar sem mun minni tími gafst í forritun en áður var áætlað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Tafla 1 Framkvæmda- og tímaáætlun 
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Viðauki B Ljósmyndir af samsetningu 

vélhluta 

 

 

 

Mynd 0-1 Frágangur á millistífum sem halda armi saman 

 

Mynd 0-2 Sjá má hvernig armar eru dregnir saman með boltum. 
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Mynd 0-3 Rafbúnaður kominn saman og virkni komin á arminn. 
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Viðauki C Kóði í CFC fyrir PLC 

 



47 

 

 

  

 



48 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Viðauki D Rásarteikning 
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Viðauki E Kostnaður 

Tafla 2 Kostnaður við frumsmíði 
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Viðauki F Raftjakkur 
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Viðauki G ILA1F571PC1F0 servo 
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Viðauki H Kúlulega 
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Viðauki I BMH0701T06A1A 
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