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1 Inngangur  

1.1 Markmið verkefnis  

Markmið verkefnisins er að hanna stýri- og kraftrás ásamt uppsetningu 

gagnaskráningar og grunnhönnun á reglunarkerfi fyrir gerilsneyðingartank. Búnaður þessi er 

notaður við gerilsneyðingu mjólkur, sýringu og hleypingu vegna ostagerðar. Sá stýri- og 

kraftrásarbúnaður sem fyrir hendi er þykir ekki hafa ásættanlega virkni meðal annars skortir á 

við stýringu hitastigs og gagnasíritun. Til stendur því að afleggja upphaflegan stýribúnað með 

öllu. Um er að ræða tank sem rúmar 300 lítra, innihald tanksins er hitað með óbeinni hitun, 

vatnskápu. Kápuvatn er hitað með rafmagnselementum að afli 27 kW. Hitastýring við 

framleiðslu þarf að vera eins nákvæm og frekast er unnt. Frávik frá hitastigum og tíma geta 

haft beinar afleiðingar í lakari framleiðslugæðum sem og lakari nýtni hráefnis [1]. 

Gerilsneyðing mjólkur þarf að uppfylla kröfur sem settar eru fram í Reglugerð um 

mjólkurvörur nr. 851/2012 [2], [3]. Í samræmi við þær kröfur sem settar eru fram af 

Matsvælastofnun og varða innra eftirlit matvælafyrirtækja er þeim skylt að sannprófa að 

kröfum sem farið er fram á í lögum sé fullnægt [4]. 

Til að ná settum markmiðum verður leitast við að hanna stjórn- og aflrás þannig að 

búnaðurinn geti sem best þjónað tilgangi þeim sem lýst var hér að framan. 

Hönnunarforsendur verða settar fram og hannað með tilliti til þeirra. Hvað varðar hönnun 

kraftrásar þar sem notast verður við stýranlega solid state rofa verður litið til samsetningar 

aflþátta, (P, Q, S). Ásamt því að meta þau áhrif sem slíkur rofabúnaður hefur á hugsanlega 

tilurð yfirsveiflna, samanborið við notkun á hefðbundnum segulrofum. 

 

1.2 Uppbygging og helstu verkþættir verkefnis 

Verkefninu er skipt upp í nokkra meginþætti sem aðgreindir eru með tilsvarandi 

kaflanúmerum og undirköflum eftir því sem við á. Uppbygging og helstu efnistök eru 

eftirfarandi og talin upp í þeirri röð sem þau eru sett fram: 

1. Inngangur, markmið og viðfangsefni verkefnis, þar sem meðal annars er greint frá 

tilurð og þeim kröfum sem verkefninu er ætlað að mæta. 
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2. Fræðilegar forsendur verkefnis, þar sem fjallað er um þær fræðilegu nálganir sem 

úrlausn verkefnisins byggir á. Einnig er þar fjallað um þá staðla og þau viðmið sem 

gilda um viðfangsefnið, þar sem þeir byggja að einhverju leyti á fræðilegum 

forsendum. 

 

3. Hönnun og uppbygging, þar sem farið er í hönnun verkþátta. Hönnunarforsendur 

skilgreindar og hannað með tilliti til fræðilegs bakgrunns að teknu tilliti til gildandi 

reglna. Ýmist efni tengt þessum kafla má finna í viðaukum, svo sem ítarlegri 

reikninga, teikningar ofl. 

 

4. Eiginleikar kraftrásar, farið verður yfir notkun á SSR-liðum í kraftrás og leitast við 

skoða áhrif þeirra á aflsamsetningu í rafrás sem og hugsanleg áhrif þeirra á 

yfirsveiflur. 

 

5.  Samantekt - umræður, farið verður yfir heildarárangur verkefnis, fullnægir það 

settum markmiðum, hvað kom á óvart og hvað má betur fara.  

 

6. Heimildaskrá þar sem settar eru fram þær heimildir sem notaðar eru í skýrslunni 

samkvæmt IEEE staðli. 

 

7. Viðaukar, svo sem útreikningar, teikningar og hvað eina sem þykir hæfa. 
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2 Fræðilegar forsendur verkefnis 

2.1 Reglunarkerfi 

Reglunarkerfi er sett fram með það að markmiði að geta stjórnað tilteknu kerfi/ferli 

með tilætluðum árangri, sjá mynd 1. Kerfin sem ætlað er að stjórna geta verið afar misjöfn að 

uppbyggingu allt frá því að vera hitun á vatni í kaffikönnu upp í það að stjórna gervitunglum 

eða geimflaugum. Eitt og sama kerfið getur því innihaldið hverskonar raf- og vélbúnað þar 

sem hver og einn íhlutur  býr yfir mismunandi og gerólíkum eðlisfræðilegum eiginleikum.  

 

Mynd 1: Reglunarkerfi [5] 

 

Hlutverk reglunarkerfisins er að láta hina ólíku eðlisfræðilegu eiginleika hafa sín áhrif 

innan kerfisins þannig að markmiði þess sé náð með tilætluðum hætti. Hvort sem um er að 

ræða nákvæma lendingu geimskutlu á fjarlægum hnetti eða hitastig vatns í kaffikönnu. Í 

nútímanum má finna reglunarkerfi með einhverjum hætti víða í nærumhverfinu [5],[6]. 

2.1.1 Kerfisuppbygging 

Kerfisuppbygging reglunarkerfa er sem fyrr segir afar ólík eftir viðfangsefnum 

kerfanna. Engu að síður eru það ákveðnir hlutir í kerfisuppbyggingunni sem mynda flest 

reglunarkerfi. Reglunarkerfi eru flokkuð í tvo meginflokka, það er kerfi með og án 

afturverkunar (e. feedback), sjá mynd 2 og mynd 3. Reginmunur er á þessum kerfum þar sem 

kerfi með afturverkun er sífellt að mæla árangur reglunarinnar og bregst við samkvæmt því.  

Helstu grunneiningar reglunarkerfa eru framkvæmdaliði (e. actuator), reiknieining (e. 

controller) og samanburðarþáttur (e. comparison – ERROR) í kerfi með afturverkun er það 

einnig mælitækið (e. sensor) í afturverkunarrásinni [5],[6],[7]. 

 

 

Mynd 2: Reglunarkerfi án afturverkunar [5] 
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Mynd 3: Reglunarkefi með afturverkun [5] 

 

2.1.1.1 Blokkrit 

Blokkrit eru notuð sem einfölduð framsetning á reglunarkerfum en þar er hver og einn 

kerfishluti - aðgerð sett fram sem kassi, sjá mynd 4. Myndin lýsir kerfi sem búið er að brjóta 

upp í margar smærri einingar - blokkir. Hægt er að einfalda kerfið eða sameina blokkir. Eins 

og sést í staflið b) þá hefur það færri blokkir en blokkritið í staflið a), en samt er um sama 

kerfið að ræða. Haldið er svo áfram, að einfalda kerfið uns það endar í einni blokk í staflið d). 

Umskrifanir þessar á kerfinu eru framkvæmdar samkvæmt reglu Masons (e. masons rule) [5]. 

Það sem eftir stendur í síðasta kassanum er hið eiginlega yfirfærslufall kerfisins. 

Yfirfærslufalli (e. transferfunction) kerfis er lýst með eftirfarandi jöfnu (1)  

 
𝐺(𝑠) =  

𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
 (1) 

Þar sem R(s) er inntakið í kerfið (e. input) og Y(s) er það sem kemur út úr kerfinu (e. 

output), G(s) er þá hlutfall Laplacevörpunar innmerkis og útmerkis. 
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Mynd 4: Blokkrit af reglunarkefi einföldun með reiknireglum [5] 

 

2.1.2 Stærðfræðileg framsetning  

Stærðfræðileg framsetning reglunarkerfa hefur þann tilgang að geta unnið með 

reglunarkefi á stærðfræðilegan hátt. Í stærðfræðilegri framsetningu eru settir fram 

eðlisfræðilegir eiginleikar - nálganir einstakra eininga kerfisins og þeir settir fram sem 

diffurjafna, línuleg diffurjafna. Kerfi hafa oft ekki línulega hegðun en markmiðið er að setja 

ólínuleg kerfi fram sem línuleg. Þá er unnt að beita lausnarðferðum fyrir línulegar 

diffurjöfnur til að leysa þær [5],[7]. Svo sem varpa þeim yfir á Laplace-form og leysa. Þannig 

er til dæmis unnt að skoða kerfið í tíma. Skilgreiningar á Laplace vörpunum eru eftirfarandi, 

sjá jöfnur (2) og (3). Yfirfærslufall fyrsta gráðu kerfis má sjá í jöfnu (4). Kennijöfnu annarar 

gráðu kerfis má sjá í jöfnu (5) 

  Laplace vörpun fyrir tímafall  f(t), t≥0 

𝐹(𝑠) = ∫ 𝑓
∞

0−

(𝑡)𝑒𝑠𝑡  𝑑𝑡 
(2) 
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 Andhverf Laplace vörpun f(t), L-1 

𝑓(𝑡) =  
1

2𝜋
 ∫ 𝐹(𝑠)𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑠

𝜎+𝑗∞

𝜎−𝑗∞

 
(3) 

 

 
𝐺(𝑠) =  

𝐾

𝜏𝑠 + 1
 (4) 

 

 𝑠2 + 2ζ𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
𝑠  (5) 

 

2.1.3 Reglunarstuðlar 

Reiknieining reglunarkerfa, reglirinn (e. controller) beitir reikniaðgerðum á inntak sitt 

sem er mismunamerki frá samanburðarþætti (e. error). Hvernig mismunamerkið er 

meðhöndlað fer eftir uppbyggingu og væntingum til kerfisins. Algengur reglir í hvers konar 

reglunarkerfum er PID reglir. Settir eru fram stuðlar, P, I og D þar sem stærð hvers og eins 

ræður því hvernig kerfið bregst við. Blokkrit reglunarkerfis með PID regli (e. controller) má 

sjá á mynd 5, þar sem blokk reglisins inniheldur yfirfærslufall hans. Yfirfærslufall PID reglis 

sjá jöfnur (6) [5],[7]. 

 

Mynd 5: Reglunarkerfi með PID regli (e. controller) [5] 

 

Yfirfærslufall PID reglis á Laplace formi. 

 
𝐺𝑠(𝑠) =  𝐾𝑝 + 𝐾𝐼

1

𝑠
+ 𝐾𝐷𝑠 (6) 

 

2.1.3.1 P-stuðull  

P- stuðull er mögnunarstuðull á mismunamerki reglisins (e. proportional gain). Hann 

segir til um það hve mikið mismunamerkið er magnað, margfaldað í meðförum reglisins, 

hefur þannig áhrif á hlutfallslega breytingu útmerkis miðað við innmerki. P-stuðullinn hefur 
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táknið KP.  Áhrif notkunar P-þáttar í regli er að til verður æstætt frávik ess (e. steady state 

error) í kerfinu. Þegar að kerfið hefur náð jafnvægi er mismunur á milli óskgildis og 

raungildis, sjá mynd 9 [5],[8]. 

2.1.3.2 I-stuðull  

I-stuðullinn er heildisliður reglisins (e. integral) hlutverk hans er að eyða - minnka 

stöðugu skekkjuna ess. Skekkjuna sem myndast vegna áhrifa P-þáttarins. I-þátturinn heildar 

feril mismunamerkis (e. ERROR) yfir tiltekið tímabil, sjá mynd 6, Hefur með því áhrif á 

hraða breytinga í útmerki, sem verður í réttu hlutfalli við stærð fráviksins. I-stuðullinn fær 

táknið KI,  sjá mynd 5 [5], [6], [8]. 

 

Mynd 6: Heildun á ferli innmerkis-mismunamerkis [6] 

Þar sem e er stærð mismunamerkis (ERROR) 

2.1.3.3 D-stuðull 

D-stuðullinn er deildisliður reglisins (e. derivative) hlutverk hans er að hann deildar 

feril mismunamerkis merkisins og metur þannig breytingar í kerfinu út frá hallatölu þess. 

Þetta hefur það í för með sér að rétt hlutfall er á milli útmerkis reglis og hraðans á breytingu 

innmerkis, metið út frá breytingu á hallatölu. D-liður reglis getur þannig komið í veg fyrir að 

frávik stilltu stærðarinnar verði eins mikið þegar kerfið verður fyrir örri, mikilli röskun. D-

stuðullinn fær táknið KD [5],[8]. 

 

2.1.4 Svörun reglunarkerfis 

2.1.4.1 Tímaseinkun 

Tímaseinkun reglunarkerfis er sá tími sem líður frá því að breyting verður á innmerki 

þangað til breyting verður á útmerki, tímaseinkun er táknuð með Td eða Δt,  
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2.1.4.2 Tímafasti 

Tímafasti er skilgreindur (e. timeconstant) sem sá tími sem líður frá því að breyting hefst á 

útmerki uns það hefur 63% af stöðugu lokagildi sínu. Tímafastinn hefur táknið τ og eininguna 

[s]. Tímafastinn ásamt tímaseinkun er þannig einn af lýsandi þáttum á tímahegðun kerfisins 

sjá mynd 7 [7]. 

 

Mynd 7: Svörun reglunarkerfis,  tímastuðull τ [7]. 

 

2.1.4.3 Ristími 

Ristími (e. rise time) er tíminn sem spannar tímabilið frá 10% til 90% af lokagildi. 

Ristími er táknaður með Tr, með eininguna [s], sjá mynd 9 (táknað með Tr1). 

2.1.4.4 Settími 

Settími (e. settling time) er skilgreindur sem fjórir tímafastar þá er kerfið búið að ná 

lokagildi með innan við 2% skekkju frá óskgildi. Táknað með Ts  með eininguna [s], sjá mynd 

8. 

2.1.4.5 Yfirskot 

Yfirskot (e. overshoot) er mæling á því hve mikið útmerki reglis fer yfir óskgildi. 

Táknað með P.O í [%] þar sem yfirskotið er reiknað sem prósenta af óskgildi, sjá mynd 8. 
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Mynd 8: Svörun reglunarkerfis, yfirskot P.O, settími Ts [5] 

 

2.1.4.6 Æstætt frávik - stöðug skekkja 

Æstæða frávikið (e. steady state error) er mælt eftir að kerfið hefur náð jafnvægi, eða 

eftir settíma Ts. Æstæða frávikið er táknað ess. Og er mismunur ætlaðs útmerkis - óskgildis og 

raunverulegs útmerkis, sjá mynd 9 

 

Mynd 9: Svörun reglunarkerfis, helstu kennistærðir [5] 
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2.2 Kraftrafeindatækni  

Kraftrafeindatæknin er einn af þeim tækniþáttum innan aflstýringa (e. power control) 

sem hefur verið í hvað örustum vexti á síðustu árum. Helstu eiginleikar 

kraftrafeindatækninnar eru þeir að stjórna aflflæði frá aflgjafa til álags með sveigjanlegum 

hætti [9]. Kraftrafeindatæknin byggir á hálfleiðurum og skipta má henni upp í tvo geira það 

eru hin eiginlega aflrás og stýrirás. Aflrásin er sá hluti sem flytur afl til álags það er rafstraum 

við tiltekna spennu. Stýrirásin stýrir aflrásinni, vinnur á mun lægri straum og spennugildum, 

samanstendur alla jafna líkt og aflrásin af hálfleiðara-íhlutum. Hluti stýrirásar getur jafnan 

verið örgjörvi, sem þá þarf að forrita. Kraftrafeindatæknin spannar þannig vítt svið í spennu 

og straumgildum allt frá einingum mældum í micro-voltum (µV) upp í aflrásir í 

háspennuvirkjun (kV). 

2.2.1 Solid state rofar 

Solid state er samheiti yfir rafeindabúnað sem smíðaður er úr föstu efni (e. solid), 

innan efnisins ferðast rafeindir eða aðrir hleðsluberar. Hið fasta efni er af mismunandi 

gerðum og efniseiginleikum. Solid state rafeindabúnaður getur til dæmis verið transistor, 

örgjörvi eða minnisbúnaður. Solid state rofi (e. solid state relay) eða SSR-liði er rofabúnaður 

sem fellur undir lýsinguna hér að ofan. Hlutverk hans er eftir því sem við á að tengja eða 

rjúfa rafrásir. Á mynd 10 má sjá dæmigerðan SSR-liða, um er að ræða 1-fasa liða fyrir 400 

Vac spennu og 50 A álagstraum. SSR-liðar innihalda allajafna týristora eða transistora. Í 

riðstraumsrásum (AC) er svo til eingöngu um að ræða týristora en í jafnstraumsrásum (DC) er 

um að ræða transistora [10].  

 

Í verkefni þessu er aflrásin AC-rás þannig að einkum verður gerð grein fyrir notkun á 

SSR-liðum í AC-rás. SSR-liðar hafa þá kosti að þeir ræsa og rjúfa mjög hratt, það er stuttur 

Mynd 10: Dæmigerður SSR -liði 400V, 50A 
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roftími. Hafa enga hreyfanlega hluta. Líftími langur þar sem þeir verða ekki fyrir vélrænu 

sliti. Hægt að stýra ræsiferli þeirra. Segja má að meginókostir samanborið við hefðbundna 

segulliðarofa séu eftirfarandi: Rofgeta þeirra er takmörkuð umfram hefðbundna segulliða, 

ekki er um að ræða fullan rafmagnslegan aðskilnað, geta þeirra til að standast tímabundinn 

álagstopp er lakari, hitamyndun á sér einnig stað í rofanum [10],[11],[12].  

 
Mynd 11: Dæmigerð rásarmynd fyrir týristora í gagnsamsíða (e. antiparalell) tengingu [13] 

 

Einn af meginkostum SSR-liða er sá að með honum er unnt að stýra spennuhæð til 

álags og þar af leiðandi því afli sem álagið tekur. SSR-liðar til iðnaðarnota eru fáanlegir með 

nokkrar útfærslur af stýriinngöngum, má þar nefna 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 Vdc, 4-30 Vdc. 

Stýrirás SSR-liða er alla jafna aðskilin frá aflrás með ljóstengjum (e. optocoupler). Með því 

fæst fullur aðskilnaður og stýrimerkið fer sem ljósmerki yfir ljóstengið, sjá mynd 39 þetta 

gerir það að verkum að fullur rafmagnslegur aðskilnaður er á milli viðkvæms búnaðar í 

stýrirás og aflbúnaðar sem rekinn er á mun hærri spennu og straum [11]. 

2.2.2 Týristorar 

Týristor er stýranlegur hálfleiðararofi. Týristorinn hefur þrjár tengingar: anóðu, 

katóðu og gate sjá mynd 12. Týristorinn er uppbyggður úr fjórum lögum af hálfleiðara efnum. 

Það eru P og N efni, sjá mynd 12. Segja má að gate tengist stýrirás týristorsins. Sé gefinn 

spennupúls inn á gate byrjar týristorinn að leiða. Leiðnitímabil hans heldur svo áfram meðan 

riðstraumsbylgjan hefur sama formerki og stýripúlsinn, sjá mynd 15, Týristora-rásir geta 

einnig verið búnar sérstökum slökkvirásum. Týristorinn líkist í raun hefðbundinni díóðu sem 

einungis er samsett úr tveimur efnislögum, en hún fer að leiða þegar spennan yfir hana fer um 

0,7 V, sjá mynd 13 [13]. Hinn eiginlegi virknimáti týristorsins er með þeim hætti að við 

anóðuna tengist plús, spennuhærri hluti rásar en við katóðuna tengist mínus, spennulægri 

hluti rásar. Til að fá straum til að renna frá anóðu til katóðu þarf að forspenna gate (e. bias). 

Sem fyrr segir er innri uppbygging týristors sú að hann hefur fjögur efnislög þau eru P, N, P, 

N talið frá anóðu, anóðan tengist efsta P laginu, gate tengist síðara P laginu og katóðan 
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tengist neðsta N laginu, sjá mynd 12. Milli þessara laga eru því þrjú samskeyti (e. junction). 

Samskeytin eru með þeim hætti að jafnvægi er á milli neikvæðra og jákvæðra rafeinda í 

efnunum og myndast þá hindrunarlag sjá mynd 14. Það sem á sér stað þegar að gate er 

forspennt (anóðan einnig forspennt) er að jafnvægi á jákvæðum og neikvæðum rafeindum í N 

efnunum raskast þannig að samskeytin brotna niður og straumur fer að renna. Þetta á sér stað 

í hefðbundinni díóðu við ca 0,7 V, þegar gate er svo á sömu spennuhæð og katóða myndast 

samskeytin á ný og straumur hættir að renna [14]. 

 
Mynd 12: Dæmigerðar táknmyndir týristors [15] 

  

 
Mynd 13: Táknmynd díóðu [16] 

 

 

Mynd 14: Samskeyti (e. junction) í  P - N efni [17] 
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2.2.3 Ræsihorn, bylgjuform straums og spennu 

Týristorinn byrjar að leiða þegar hann fær spennu - ræsipúls á gate, því fyrr á 

riðstraumsbylgjunni sem hann fær ræsipúls því lengur er hann leiðandi á tíma hverrar lotu 

bylgjunnar. Ræsihorn táknað θ, er sú staðsetning á hálflotu sínusbylgjunnar (0 – 180°) sem 

ræsipúls er gefinn, sjá mynd 15. Ræsihorn er unnt að gefa upp í gráðum [°] eða þá sem tíma 

[s] í samhengi við heildartímalengd bylgju. Sá tími sem að týristorinn er leiðandi á hverri 

hálfbylgju kallast leiðnihorn, það er það gráðubil sem afmarkast frá því að ræsipúls er gefinn 

og þar til að ferill sínusbylgjunnar sker x-ásinn. Á mynd 15 er leiðnihornið það tímabil sem 

sjá má á skástrikaða ferlinum, straumferlinum. Straumferillinn er með þeim hætti sem 

skástrikaða svæðið á mynd 15 afmarkar. Spennuferillinn verður fyrir þetta ræsihorn rauður 

ferill á mynd 16. meðalgildi straumsins má lýsa með jöfnu (7) og meðalgildi spennunar með 

jöfnu (8). RMS gildum straums og spennu er lýst með jöfnum (9) og (10) 

 

 
𝐼𝐷 =  

1

𝑇
∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (7) 

 

 
𝐸𝐷 =  

1

𝑇
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (8) 

 

 

𝐼𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑇
∫ 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (9) 

 

 

𝐸𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑇
∫ 𝑒2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (10) 
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Mynd 15: Samhengi ræsipúlsa og sínusbylgju rafspennu [13] 

 

 

Mynd 16: Spennuferill (rauður) við leiðnihorn týristorsins [13] 

 

2.2.4 Yfirsveiflur - THD 

Að framan í kafla 2.2.2 þar sem fjallað er um týristora sást að ferill spennunnar um  

týristorinn til álagsins er með þeim hætti sem sjá má á mynd 16. Sem og einnig ferill 

straumsins I. Það hvernig týristorinn klippir sínusbylgju spennunnar hefur bein áhrif á feril 
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straumsins til álagsins. Og þar með hið eiginlega rafafl sem álagið tekur. Þessi formun á 

bylgjum straums og spennu hefur þau áhrif að til verður það sem kallast yfirsveiflur eða 

yfirtónar. Venja er fyrir því að túlka umfang yfirsveiflna í rafrásum sem heildarbjögun frá 

yfirsveiflum, (e. total harmonic distortion) skammstafað THD og sett fram sem prósenta af 

tíðni grunnsveiflunnar. Fyrir THD-I sem er gildi THD á straumferlinum gildir eftirfarandi 

jafna (11) [13]. 

 
𝑇𝐻𝐷𝐼 =

𝐼𝐻

𝐼𝐹
 (11) 

Þar sem IF er rms-gildi grunnsveiflunnar og IH er  sameinað rms-gildi allra 

yfirsveiflna.  

 Ástæðan fyrir tilurð yfirsveiflna er að bylgjuform straumsins er annað heldur en 

bylgjuform grunnspennunar sem drífur hann. Yfirsveiflur eru tíðnir sem eru hærri en 

grunnsveiflan, oddatölu og heiltölu margfeldi af grunnsveiflunni.  

Yfirsveiflur eru óæskilegar í raforkukerfum þar sem þær stuðla meðal annars að 

aukinni hitamyndun í rafbúnaði. Rafbúnaður er alla jafna hannaður til þess að standast þá 

hitaáraun sem myndast við rekstrarstraum og spennu á rekstartíðni viðkomandi veitu (50 Hz 

hér á Íslandi). Yfirsveiflurnar orsaka hitamyndun þegar straumur og spenna á hærri tíðnum 

eru í fasa. Til dæmis þriðja yfirsveifla á 150 Hz þá myndast við þessar aðstæður hiti í viðnámi 

rafbúnaðar rétt eins og á 50 Hz grunntíðninni.  

2.2.5 Rafafl  

Aðalástæða rafvæðingar er þörfin fyrir að nýta það afl sem unnt er að flytja með 

rafmagni. Hvort sem aflið sem nýta á er til dæmis, varmaafl eða vélrænt afl í formi 

snúningsvægis. Rafafl í riðstraumrásum (AC) hefur ef svo má segja þrjár birtingarmyndir það 

er: sýndarafl, raunafl og launafl. Stærð hvers aflþáttar um sig ræðst af því álagi sem tengist 

viðkomandi rás - kerfi hvort um er að ræða raunálag (e. resistive load) til dæmis hitaelement, 

spanálag (e. inductive load) svo sem spólur - rafmótorara, rýmdarálag (e. capacitive load) til 

dæmis þéttar. Einnig geta álög þar sem afli til þeirra er stjórnað með SSR-liðum haft áhrif á 

stærðir þessara aflþátta. Grunnskilgreining á rafafli er margfeldi straums og spennu, sjá jöfnu 

(12) þar sem p(t) er afl á tilteknu augnabliki, afl við tímann t. Sjá einnig jöfnu (13) sem er 

jafna fyrir meðalafl yfir tiltekið tímabil [13], [18], [18].  
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 𝑝(𝑡) = 𝑒(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) 
(12) 

 

 
𝑃𝑚𝑒ð𝑎𝑙 =

1

𝑇
∫ 𝑒(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

 (13) 

 

2.2.5.1 Sýndarafl 

Sýndarafl (e. apparent power) táknað með S og mælieining þess er [VA]. Sýndarafl er 

heildarsumma aflvektora raunafls og launafls út frá stefnu þerra í tvívíðu plani. Sýndarafli er 

lýst með eftirfarandi jöfnu (14). Vektor sýndaraflsins er því ávallt stærstur hinna þriggja 

aflvektora. Af því leiðir að straumur sýndaraflsins er stærsti straumþáttur í rás viðkomandi 

álags. Sjá mynd af aflvektorum, mynd 17 [13], [18], [19].  

 𝑆 = 𝐸 ∙ 𝐼 (14) 

 

 
Mynd 17: Aflvektorar í riðstraumsrásum [20] 

2.2.5.2 Raunafl 

Raunafl (e. real power) táknað með P og mælieining þess er [W]. Raunafl er sá hluti 

rafaflsins sem skapar hina raunverulegu vinnu það er hitun í hitaelementi eða snúningsvægi í 

rafmótor. Við raunafl þá er ferill straumsins og ferill spennunar í fasa, raunafli er lýst með 

jöfnu (15). Algeng framsetning á vektormyndum er með þeim hætti að vektor spennunnar 

liggur eftir x-ás í jákvæða stefnu, sömu stefnu og raunafl þá liggur vektor raunstraumsins á 

sama stað í hnitakerfinu, sjá mynd 17 af aflverktorum [13], [18], [19]. 

 𝑃 = 𝐸 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 (15) 
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2.2.5.3 Launafl 

Launafl (e. reactive power) er táknað með Q og hefur mælieininguna [VAr]. 

Launaflið er afl sem til staðar er í raforkukerfinu og skapast af því álagi sem á kerfinu er. 

Launafl getur haft jákvæða stefnu og neikvæða. Vektor launaflsins liggur 90° við vektor 

spennunnar og þá um leið við vektor raunaflsins. Stefna launaflsins ræðst af því um 

hverskonar álagsgerð er að ræða, en span- og rýmdarálag orsaka launafl í kerfum. Líta má 

sem svo á að þéttir framleiði raunafl meðan að spóla þiggur launafl. Launafl er afl sem ekki 

framleiðir raunverulega vinnu líkt og raunaflið, engu síður þarf straum til að flytja launaflið. 

Gera þarf því ráð fyrir honum við kerfishönnun eins og lýst var í lið 2.2.5.1. Launafli má lýsa 

með jöfnu (16), sjá mynd 17 af aflvektorum [13], [18], [19]. 

 𝑄 = 𝐸 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 (16) 

 

2.2.5.4 Aflstuðull 

Aflstuðull (e. powerfactor) lýsir samsetningu aflþátta í riðstraumskerfum. Aflstuðull 

er gjarnan táknaður sem PF eða AS, aflstuðull er einingalaus. Skilgreining á aflstuðli er sú 

hve mikill hluti sýndaraflsins er raunafl og er sett fram með eftirfarandi jöfnu (17).  

 
𝐴𝑆 =

𝑃

𝑆
 (17) 

Algeng framsetning er einnig að setja aflstuðulinn fram sem kósínus af horninu á milli 

raunaflsvektorsins P og sýndaraflsvektorsins S, sjá jöfnu (18),  [13], [18], [19]. 

 
𝑐𝑜𝑠(𝜃) =  

𝑃

𝑆
 (18) 

2.2.5.5 Bjögunarstuðull 

Bjögunarstuðull (e. displacement factor) táknaður sem ASbjögun  er 

margföldunarstuðull sem lýsir fráviki bylgjuforms frá grunnbylgjunni, sjá kafla 2.2.3. Þetta 

frávik kemur til vegna álags sem tengist um hálfleiðararásir, svo sem SSR-liða. Gildi 

bjögunarstuðuls ræðst af ræsihorni og leiðnihorni á hverri hálflotu sínusbylgjunnar, sjá mynd 

15 og mynd 16. Þetta frávik frá bylgjuformum orsakar að minna raunafl fer til álags og því 

verður til aukið launafl [13]. Bjögunarstuðlinum má lýsa með eftirfarandi jöfnu (19).  
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𝐴𝑆𝑏𝑗ö𝑔𝑢𝑛 =  

𝑃𝑟𝑒𝑖𝑘𝑛

𝑃𝑟é𝑡𝑡
 

(19) 

 Þar sem að Preikn  er reiknað miðað við samhverft bylgjuform en Prétt  er reiknað út frá 

grunnjöfnu afls, sjá jöfnu (20). 

 
 𝑃𝑟é𝑡𝑡 =  

1

𝑇
 ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 
(20) 

Þar sem aflið á hverjum tíma er samkvæmt jöfnu (12)  

2.2.5.6 Heildaraflstuðull 

Heildaraflstuðull (e. total power factor) ASheild samanstendur af aflstuðli AS og 

bjögunarstuðli ASbjögun. Jafna fyrir heildaraflstuðul (21)  

 𝐴𝑆ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑 = 𝐴𝑆 ∙ 𝐴𝑆𝑏𝑗ö𝑔𝑢𝑛 
(21) 

Heildaraflstuðullinn segir til um samsetningu aflþátta eins og getið var um að framan í 

kafla 2.2.5.4 

 

2.3 Varnir og leiðarar  

2.3.1 Staðall 

Staðallinn sem miðað er við í hönnun rafkerfis er ÍST 200:2010, staðallinn er gildandi 

hönnunarstaðall á Íslandi. ÍST 200:2010 er að mestu þýðing á IEC 60364 staðlaröð alþjóða 

raftækniráðsins, IEC (e. International Electrotechnical Commission) [21]. 

2.3.2 Varnir 

Vörnum gegn yfirstraumi og skammhlaupi er háttað samkvæmt gildandi staðli ÍST 

200:2010 Raflagnir bygginga. Hlutverk varnarráðstafana er að tryggja að ekki verði 

skemmdir á búnaði vegna of hárrar straumlestunar. Tryggja að þeir sem umgangast rafbúnað 

verði ekki fyrir raflosti. Tryggja að ekki komi til slysa svo sem til dæmis bruna af völdum 

rafbúnaðar [21]. 
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2.3.3 Leiðarar 

Við val á leiðurum er stuðst við staðal ÍST 200:2010 Raflagnir bygginga, töflu 52A 

og 52B. Þar er skilgreint straumþol leiðara miðað við efnisgerð, einangrun, lagnaaðferð, 

umhverfisaðstæður - hita. Straumþol leiðara miðast einkum við uppgefin hitastigsmörk hans 

sem og skilgreind mörk í ÍST 200:2010. Hitastigsmörk leiðara eru meðal annars háð 

efnisgerð einangrunar og svo því rekstrarumhverfi sem leiðarinn er í. Við aukið hitastig í 

rekstarumhverfi lækkar straumflutningsgeta leiðarans [21]. Einnig verður að taka tillit til 

hitaþols í endabúnaði. Hitamyndun er háð viðnámi leiðarans R og straumlestun I. Sjá jöfnu 

(22)  fyrir viðnám í leiðara. Um hitamyndun gildir jafna (23) um afl. 

 
𝑅 =  

𝜌𝐿

𝐴
 (22) 

Þar sem L  er lengd [m], A er þverflatarmál [mm2] og ρ er eðlisviðnám [Ωmm2/m] 

 𝑃 = 𝐼2 ∙ 𝑅  

 
(23) 

2.4 Skynjarar – nemar 

Nemar og skynjarar eru sá hluti stýribúnaðar sem hefur það hlutverk að nema og 

mæla eðlisfræðilegar stærðir af allflestum toga og koma yfir á rafrænt form. Gerð mælitækja 

fer eftir því hvert hlutverk mælinganna er og hvaða efni er um að ræða. Skynjarar og nemar 

eru tenging vél- og hugbúnaðar við það kerfi sem ætlað er að stýra. Merki frá skynjurum er 

eina vitneskjan sem vél- og hugbúnaður hefur um stöðu skilgreindra hluta kerfisins. 

Skynjarar og nemar þurfa að vera áreiðanlegur búnaður og hafa þekkta eiginleika, svo sem 

vinnusvið. Til dæmis hitanemi frá 0 – 100°C, vinnuaðstæður til dæmis þurrt eða rakt, 

efnaþol, línuleiki mælinga yfir vinnusvið skynjara, óvissa í mæligildum [7], [22]. 

2.4.1 Hitaskynjarar  

Virkni hitaskynjara er með þeim hætti að þeir skynja - mæla hitastig í efni. Mjög 

algeng gerð hitaskynjara byggir á hitamælingum með viðnámi (e. resistance temperature 

detectors), gjarnan nefndir RTD nemar. Virkni þeirra er með þeim hætti að viðnámsgildi 

þeirra er háð hitastigi. Þessi gerð skynjara er mjög útbreidd og til eru nokkrar gerðir. Má þar 

nefna nema af gerðinni PT100 og PT1000. PT100 hitanemi hefur viðnámsgildið 100Ω við 

hitastigið 0°C en PT1000 hefur viðnámsgildið 1000Ω við hitastigið 0°C. Til hverrar gráðu 
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svarar svo tiltekið viðnámsgildi. Jafna (24) lýsir samhengi hitastigs og viðnáms í PT100 

nema. 

 
𝑡 =  

𝑅 − 100

0,3865
 [°𝐶] (24) 

 

 Meginmunurinn á milli PT100 og PT1000 er sá að hvert mælt gráðubil svarar til 10-

falt meira viðnámsgildis [Ω], má segja að unnt sé að fá meiri upplausn í mælimerkið. 

 

Mynd 18: Hitanemi með áfastri tengidós, PT100 [23] 

 

 Önnur algeng gerð hitanema eru hitatvinnar (e. thermocouple). Virknimáti þeirra er 

með þeim hætti að tveir leiðarar með mismunandi efnisinnihaldi eru tengdir saman í endann. 

Við tengingu þessara ólíku efnisgerða á sér stað það sem kallast thermo-electric-current. 

Afleiðingin er sú að unnt er að mæla spennumun milli þessara leiðara. Sá spennumunur 

svarar til hitastigsins í tengipunktinum og er háður efnisgerð leiðara [6],[22],[24],[23]. 

2.4.2 Hæðarmæling – vökvi 

Vökvahæð í tönkum er hægt að mæla með ýmsu móti, fer meðal annars eftir gerð þess 

vökva sem um er að ræða. Hægt er að nota mælingar sem byggja til dæmis á hljóðbylgjum, 

lasergeislum, þrýstingi, leiðni og rýmd. Mæling á vökvahæð með leiðnimælingu er útbreidd 

aðferð. Aðferðin byggir á því að skautum er komið fyrir ofan í vökvanum og á milli þeirra er 

mælt viðnám, þegar vökvayfirborðið breytist verður mismunandi mikill hluti skautanna 

þakinn leiðandi vökva og þannig verður breyting á gildi viðnáms sem segir til um vökvahæð. 

Þessi aðferð byggir því á því að vökvinn sem verið er að mæla sé leiðandi [25], [6]. 

2.4.3 Hliðræn mælimerki  

Nemar og skynjarar hafa sem fyrr segir í kafla 2.4 þann tilgang að koma hinum ýmsu 

eðlisfræðilegu stærðum yfir á rafrænt form.  Í iðnstýringum eru í notkun nokkrar gerðir 
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hliðrænna mælimerkja. Þau eru á formi spennu, straums og viðnáms. Hvert tæki hefur þá 

uppgefið eftir því sem við á þær kennistærðir sem máli skipta. Svo sem vinnuspennu, inn- og 

útgangsviðnám og fleira. Framleiðendur búnaðar setja einnig gjarnan fram viðmið og kröfur 

um frágang og tengingu. Helsta ástæða þess er að verja mælimerkið sem verið er að flytja 

fyrir utanaðkomandi truflunum sem bjagað geta mælimerkið. Vegna þessa eru til dæmis þeir 

strengir sem notaðir eru við flutning mælimerkja alla jafna skermaðir [26], [22]. Algengustu 

gerðir mælimerkja sem notuð eru í iðnaðarumhverfi sjá, tafla 1.  

        Tafla 1: Algeng hliðræn mælimerki í iðnaðarumhverfi 

Straummerki Spennumerki Viðnámsmerki 

0 - 20mA 0 - 5V PT100 

4 - 20mA 0 - 10V PT1000 

 

 

2.5 Iðnstýribúnaður – tölva 

Iðntölvan (e. programmable logic controller, PLC) er einn af meginþáttum í 

hverskyns stýriverkefnum nútímans. Í grundvallaratriðum tekur iðntölva inn á sig hliðræn 

mælimerki (e. analog input, AI), stafræn merki (e. digital inputs, DI), reiknar og framkvæmir 

forritaðar rökaðgerðir, sendir frá sér hliðræn útgangsmerki (e. analog outputs) og stafræn 

útgangsmerki (e. digital outputs). Iðntölvur geta til dæmis verið búnar háhraða inngöngum (e. 

high speed counters, HSC) sem og púlsvíddarmótunar útgögnum (e. pulse widht modulation, 

PWM). Iðntölvur hafa gagnaminni til gagnaskráningar og geta haft samskipti við annan 

stýribúnað, tölvur með ýmsum hætti. Segja má að ytri uppbygging iðntölvu sé með eininga-

hætti (e. modular). Miðeining (e. central processing unit, CPU) er grunneining iðntölvunnar. 

Við hana er svo bætt einingum eftir þörfum verkefna. Hliðrænum eða stafrænum inn- eða 

útgangseiningum, samskiptaeiningum eða hvað sem hentar [27],[28],[29], Dæmi um ytri 

uppbyggingu iðntölvu, sjá mynd 19. 
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Mynd 19: Iðntölva, miðeining (CPU) ásamt hliðrænni RTD inngangseiningu 

 

2.5.1 Staðall í iðntölvustýringum 

Í iðntölvustýringum á við staðall frá IEC (International Electrotechnical Commission) 

IEC er systurstofnun ISO og ITU, stofnanir er semja alþjóðlega staðla fyrir hvern þann iðnað 

sem við á. Í iðntölvustýringum er stuðst við staðla frá IEC í forritun sem og í vélbúnaði [30]. 

Gildandi staðall er IEC 61131 sem gefinn er út í níu útgáfum [31]. 

2.5.1.1 Staðall forrita 

Í staðli IEC 61131-3  er fjallað um forritunarmál fyrir iðntölvur þar eru skilgreindir 

tveir flokkar forritunarmála það eru grafísk forritunarmál og texta forritunarmál. Texta 

forritunarmálin eru, instruction list (IL) og structured text (ST). Grafísku forritunarmálin eru 

Ladder (LD) og Function Block Diagram (FBD) [32]. 

2.5.1.2 Staðall búnaðar 

Staðli vélbúnaðar (e. hardware) er lýst í öðrum hluta staðalsins IEC 61131-2. Þar er 

lýst öllum þeim kröfum sem gerðar eru til vélbúnaðar hvort sem um er að ræða þol fyrir hita- 

og umhverfisaðstæðum eða ýmis rafmagnsleg mörk [26]. 

2.5.2 Þróunarumhverfi iðntölvuforrits 

Þróunarumhverfi til forritunar á hluta af  iðntölvum frá Siemens Automation kallast 

TIA portal (Totally Integrated Automation).  Notuð var útgáfa 13 (e. version 13), 
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hugbúnaðurinn er leyfisskyldur, unnið var á leyfi (e. licence) fyrir nemendur í Háskólanum í 

Reykjavík. 

 

2.6 Varmafræði 

Efni hafa ólíka varmafræðilega eiginleika. Varmafræðilegir eiginleikar eru háðir 

efnisuppbyggingu þeirra. Sá hluti vamafræðinnar sem einkum lítur að viðfangsefni þessa 

verkefnis er eðlisvarmi og varmarýmd. 

2.6.1 Eðlisvarmi - varmarýmd 

Eðlisvarmi efnis (e. specific heat) táknaður með csp og hefur SI-eininguna [J/kg°C]. 

Eðlisvarmi er sú orka Q sem þarf til þess að hita eitt gramm af efni upp um eina gráðu °C. 

Orkan sem til þarf  er táknuð með Q með eininguna [J]. Sem lýsa má með jöfnu (25) [33]. 

 𝑑𝑄 = 𝑚𝑐𝑠𝑝 𝑑𝑇 (25) 

Þar sem Q er orkuþörfin, m massi og T er hiti.  

Algengari framsetning er eftirfarandi jafna (26).  

 𝑄 = 𝑚𝑐𝑠𝑝𝛥𝑇 (26) 

 

Varmarýmd c er sú orka Q í [J] sem þarf til þess að hita tiltekið magn af efni um eina 

°C. Jöfnu fyrir eðlisvarma má þá setja fram með eftirfarandi hætti, sjá jöfnu (27) 

 
𝑐 =  

𝑑𝑄

 𝑑𝑇
 (27) 

  

Einnig með þessari framsetningu sjá jöfnu (28). 

 
𝑐 =  

𝑄

𝛥𝑇
 (28) 

 

Eðlisvarmi vatns csp, er: 4,187 kJ/kg°C [33]. 
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2.7 Lög og reglugerðir í matvælaframleiðslu 

Um matvælaframleiðslu hverskonar gilda tilheyrandi lög og reglugerðir. Markmið 

þessara laga og reglna er einkum það að heilnæmi matvælanna sé tryggt. Sá búnaður sem hér 

er fjallað um er búnaður til vinnslu á mjólk [34].  Um vinnslu á mjólk og mjólkurvörum gilda 

eftirfarandi lög og reglugerðir: 

 Lög um matvæli nr. 93/1995 [35] 

  Reglugerð um mjólkurvörur nr. 851/2012 [2] 

  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 851/2012 um mjólkurvörur.  nr. 

851/2016 [3] 

 Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

2073/2005, nr. 135/2010 [36] 

 Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1774/2002, nr. 108/2010 [37] 

 Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

853/2004, nr. 104/2010 [38] 

 Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

852/2004, nr. 103/2010 [39] 

 Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr.178/2002, nr. 102/2010 [40] 

 Þar er meðal annars kveðið á um gerilsneyðingu. Settar eru fram kröfur um hitastig í 

samhengi við tíma til gerilsneyðingar mjólkurinnar. Í kröfum er varða innra eftirlit 

matvælafyrirtækja er þeim skylt að sannprófa að uppfylltar séu þær kröfur sem settar eru í 

lögum. Með vísan til þeirra krafna er nauðsyn að síritun á framleiðsluferli sé til staðar 

[2],[4],[39].  
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3 Hönnun og uppbygging 

3.1 Uppbygging gerilsneyðingartanks 

Gerilsneyðingartankurinn er sívalur tankur með loki sem rúmar 300 lítra. Tankurinn 

er smíðaður úr ryðfríu stáli. Hægt er að hafa áhrif á hitastigið í innihaldi tanksins með óbeinni 

hitun/kælingu, vatnskápu. Kápuvatn er hitað með rafmagnselementum og hringdælt meðan á 

hitun stendur. Þegar kæla þarf innihald tanks er köldu vatni hleypt inn á kápuna og hringdælt. 

Til stýringar á búnaði er rafbúnaður staðsettur í stýriskáp. Nemum til hitamælinga og 

vatnshæðarmælingar er komið fyrir á tanknum.  

3.1.1 Vélræn uppbygging kerfis 

Vélræn uppbygging kerfis er með þeim hætti sem sjá má á mynd 20. Helstu hlutar 

þess eru tankurinn sjálfur, hringrásardæla, lokar, hræra og rafmagnshitarar (e. heating 

element). Sjá má sniðmynd af vélrænni uppbyggingu á mynd 20. 

 

 

Mynd 20: Vélræn uppbygging gerilsneyðingartanks 
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3.1.1.1 Bygging tanks 

Tankurinn er byggður úr ryðfríu stáli ANSI 304. Tankurinn hefur þrjá veggi sem allir 

eru 2 mm þykkir. Þessir þrír veggir gegna því hlutverki að skilja á milli mismunandi laga í 

tanknum. Innsti veggurinn afmarkar ílátið sjálft 300 l, rúmmálið. Þessi veggur, það er innsti, 

og sá í miðjunni afmarka rými sem er um 67 l, að rúmmáli og myndar það sem kallast 

vatnskápu 30 – 40mm þykka, sama á við um botninn. Þriðji veggurinn sá ysti afmarkar ásamt 

þeim í miðjunni rými sem fyllt er glerullar-einangrun, sjá mynd 20. Botn tanksins er ekki 

einangraður og hefur því aðeins 2 veggi. Í botninum er tekið niður rými þar sem vatnshiturum 

er komið fyrir. Lok tanksins eru tveir hálfmánar sem falla saman í miðjunni. Á hvoru loki um 

sig eru handföng. Gat er í loki til að stinga niður hitanema sem mælir hitastig í mjólk. Neðan 

á botninn eru soðnir þrír fætur úr 50 mm röri. Armur til að festa hrærumótor er smíðaður úr 

50 mm röri. Á þann arm festist einnig stýritaflan, sjá mynd 20 og mynd 21 sem inniheldur 

hluta ofanmyndar af tanknum. Á mynd 20 má einnig sjá yfirfall fyrir kápuvatn en vatnskápan 

er opin þannig að ekki byggist upp þrýstingur í henni við aukna hitun. Kápuvatn rennur út um 

yfirfall þegar kæling á sér stað, sjá teikningar í viðauka, viðauki 1. 

 

 

Mynd 21: Ofanmynd / snið 
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3.1.1.2 Hringrásardæling 

Kápuvatni er hringdælt meðan á hitun og kælingu stendur, hringrásardælan er 

rafknúin miðflóttaaflsdæla (e. centrifugal pump). Dæluhjól og dæluhús eru úr plasti. 

Dælulagnir eru úr 25 mm ryðfríum rörum. Dælan sogar vatn úr um það bil miðri kápuhæðinni 

og dælir undir botn tanksins, sjá mynd 20 og mynd 21. Afkastageta dælunnar er 260 l/mín við 

0,92 bar þrýsting. 

3.1.1.3 Hræra 

Hræran sem hrærir í innihaldi tanksins er smíðuð úr ryðfríu stáli, öxulstáli 14 mm að 

sverleika. Á enda hrærunnar er spaði sem soðinn er á öxulstálið, sjá mynd 20. Hræran er 

knúin af rafmótor sem er niðurgíraður með tannhjólagír með gírhlutfallið i = 83,49 það 

samsvarar því að hræran snúist um 16,8 sn/mín miðað við að hún sé knúin af 1400 sn/mín 

rafmótor. 

3.1.1.4 Hitarar 

Hitarar fyrir kápuvatn eru rafhitarar sem innihalda rafhitaþræði. Rafhitararnir eru þrír, 

þeir eru skrúfaðir inn í ásoðnar hálfmúffur í botnrými vatnskápu, sjá mynd 20 og mynd 21. Á 

enda þeirra er svo áfast tengibox til raftenginga.  

3.1.1.5 Lokar 

Lokar fyrir kápuvatn eru 1“ kúlulokar. Loki til undanhellingar og áfyllingar. Loki 

fyrir mjólk er einnig kúluloki ryðfrír ætlaður til notkunar í snertingu við matvæli. Í núverandi 

stýringu eru allir lokar handvirkir. 

3.1.2 Rafmagnsleg uppbygging kerfis 

Meginhlutar rafmagnslegrar uppbyggingar eru hitarar til hitunar á kápuvatni, rafmótor 

hringrásardælu, mótorlokar fyrir inn- og útstreymi kápuvatns. Stýriskápur með viðkomandi 

stýri-, rofa- og varnarbúnaði. Núverandi stýring – rofabúnaður verður aflögð með öllu. 

3.1.2.1 Hitarar 

Hitarar tanksins eru þrír þriggja-fasa hitarar hver og einn að málafli 9 kW. 

Uppbygging hitaranna er með þeim hætti að hitaþræði er komið fyrir innan í málmröri. 

Hitaþráðurinn hefur tiltekið viðnám háð efnisgerð, lengd og þvermáli. Á enda hitaþráðanna 

sem standa út úr rörumlykjunni eru raftengi. Á mynd 22 má sjá tengibox eins 

hitaelementanna, tengingu fasaleiðaranna ofanvert og svo milliböndin neðan til. Af þessu má 
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ráða að þriggja-fasa element er tengt í stjörnutengingu (e. star) og þar sem um er að ræða 400 

Vac neysluveitu þá eru 230 Vac yfir hvern legg - hitaþráð. Hver þráður gefur af sér 1/3 af 

heildarafli elementsins eða þá 3 kW. Sjá mynd 24 og mynd 23 um tengingar í þriggja-fasa 

riðstraumsrásum. 

 

Mynd 22: Tengibox á rafhitara - elementi 

 

 

 

 

3.1.2.2 Hringrásardæling 

Hringrásardæla er knúin eins-fasa skammhlaupsmótor 230 Vac með ræsiþétti sjá 

mynd 25. Aflgeta mótorsins er 570 W straumþol 2,5 A.  

Mynd 23: Stjörnutenging í AC-rásum 

[20] 
Mynd 24: Þríhyrningstenging í AC-

rásum [20] 
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Mynd 25: Hringrásardæla 

 

3.1.2.3 Hræra 

Hræran sem hrærir í innihaldi tanksins og tengist á tannhjólagír til niðurgírunar er 

knúin af þriggja-fasa rafmótor að afli 0,18 kW, mótorinn er aflfæddur um tíðnibreyti. 

Tíðnibreytirinn tekur inná sig einn fasa 230 Vac og núll N, þannig að drifspenna mótorsins er 

3x230 Vac. Því þarf að tengja mótorinn í þríhyrning (e. delta). Straumþol mótors miðað við 

upplýsingar á merkiskilti er 1,21A. Merkiskilti mótorsins má sjá á mynd 26. Ástæða þess að 

mótorinn er aflfæddur um tíðnibreyti er sú að þá er hægt að ráða hraða á hrærunni frá um 

10% af málhraða upp í fullan hraða sem að samkvæmt merkiskilti mótors er 1270 sn/mín. 

Einnig er annar kostur sá að geta skipt um snúningsátt á mótornum án frekari rofabúnaðar 

[41].  

 

Mynd 26: Mynd af merkiskilti hrærumótors. 
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3.1.2.4 Lokar 

Lokar upphaflegrar stýringar eru handvirkir lokar, afráðið er að velja rafdrifna loka 

fyrir kápuvatn. Valið er að setja fjölstöðuloka til áfyllingar á kápuvatni, sem stjórnast af regli 

þegar að kæling í tank á sér stað. Undanhellingarloki getur verið tvístöðuloki, það er opinn 

eða lokaður. Hlutverk hans er einkum að tæma vatn úr vatnskápu eftir notkun. Um valda loka 

er fjallað í kafla 3.3.5.4 og kafla 3.2.2.1. 

3.1.2.5 Stýring 

Núverandi stýringu kerfisins er fyrirkomið í stýriskáp sem sjá má á mynd 20. Í 

stýriskápnum er allur sá rafbúnaður sem kerfinu tilheyrir, stýri- og kraftrás, sjá mynd 27. 

Lengst til vinstri í skápnum má sjá tíðnibreytinn fyrir hrærumótorinn, í efstu röð má sjá 

varbúnað - sjálfvör, í miðju eru segulliðar, kraftliðar fyrir hitaelement ásamt hjáparliðum. 

Neðst eru raðtengi til tenginga. Á mynd 28 má sjá framhlið stýriskáps með tilheyrandi 

valrofum og gaumljósum. Í efra horni til vinstri gefur að líta núverandi hitastýringu frá 

JUMO en við hana er tengdur einn PT100 hitanemi sem er festur á botn tanksins. Stýringin 

stjórnar svo segulliðum hitaelementa. Sem fyrr segir verður þessi búnaður aflagður með öllu 

og í stað kemur búnaður samkvæmt hönnun í köflum 3.2 til 3.6 

 

Mynd 27: Stýriskápur með rafbúnaði. 
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Mynd 28: Framhlið stýriskáps. 

 

3.1.3 Reglunartæknileg uppbygging kerfis 

Núverandi reglun kerfis fer sem segir í kafla 3.1.2.5 fram með stjórnbúnaðinum frá 

JUMO. Henni er tengdur einn PT100 nemi sem festur er á botn tanksins ætlaður til 

hitaþreyfingar innihalds. Stýringin stjórnar svo segulliðum hitara. Ekki er um að ræða 

stýringu á kælingu, það er þegar köldu vatni er hleypt inn á vatnskápu. Fyrst og fremst er um 

að ræða stjórnun á hiturum. 

 

3.2 Hönnun kraftrásar rafbúnaðar 

Kraftrás rafbúnaðar er sá hluti rafbúnaðar sem hefur spennu 230 Vac og yfir. Til 

kraftrásar teljast því allir þeir íhlutir og þær lagnir sem hafa fyrrgreint spennugildi. 

Fullhannaða kraftrás má sjá á teikningu í viðauka, viðauki 2. 

3.2.1 Þarfagreining 

Hönnun kraftrásar byggir á því hvaða búnaður þarf að vera til staðar til að framkvæma 

það hlutverk sem kraftrás er ætlað. Tæpt hefur verið á meginþáttum í uppbyggingu rafkerfis í 

kafla 3.1.2. Greining á þörf fyrir virkni og íhluti er því eftirfarandi: 

 Hitarar. 3 stykki hitarar 3x400 Vac, 9 kW. Þörf á búnaði: 

o Skammhlaupsvörn fyrir hvern og einn hitara, talsverðar lýkur á að 

skammhlaup verði í hiturum af þessu tagi sem lýst er í kafla 3.1.2.1 þegar að 

hitaþráður rofnar. 
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o Rofabúnaður fyrir hitara sem þolir þá spennu og þann straum sem hitari 

skapar, í samræmi við val á skammhlaupsvörn. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Hringrásardæla. 1 stykki 1x230 Vac, 570 W, straumþol 2,5 A. Þörf á búnaði: 

o Skammhlaups- og yfirálagsvörn, leysir út við skammhlaup sem og yfirálag. 

Yfirálag er þegar straumtaka mótors verður umfram uppgefið straumþol.  

o Rofabúnaður fyrir mótor sem þolir þá spennu og þann straum sem mótor 

skapar, í samræmi við val á skammhlaups- og yfirálagsvörn. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Hræra. 1 stykki 3x230 Vac, 0,18 kW, straumþol 1,21 A. Þörf á búnaði: 

o Skammhlaups- og yfirálagsvörn, leysir út við skammhlaup sem og yfirálag.  

o Tíðnibreytir er til staðar þar sem hlutverk hans er að geta ráðið snúningshraða 

hræru, stærð hans er í samræmi við stærð mótors, tíðnibreytir tekur inn á sig 1- 

fasa, 1x230 Vac [41]. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Mótorloki undanhelling. 1 stykki  

o Skammhlaups- og yfirálagsvörn, leysir út við skammhlaup sem og yfirálag.  

o Rofabúnaður fyrir mótor sem þolir þá spennu og þann straum sem mótor 

skapar, í samræmi við val á skammhlaupsvörn. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 
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 Spennugjafi stýrirásar. 1 stykki með 24 Vdc útgang, aflgeta 100W. Þörf á búnaði: 

o Skammhlaups-, yfirstraumsvörn leysir út við skammhlaup og eða yfirstraum. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Töfluskápur. 1 stykki. Þörf á búnaði: 

o Skal vera í samræmi við umfang þess búnaðar sem ætlað er að setja í hann.  

o Skal vera í samræmi við umhverfisaðstæður, ryðfrír og rakaþolinn. 

o Skal innihalda raðtengi fyrir allan búnað / lagnir sem liggja að skáp. 

o Skal innihalda höfuðrofa - snerilrofa þar sem unnt er að rjúfa spennufæðingu 

frá neysluveitu inn á skápinn. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

3.2.2 Varnir í kraftrás 

3.2.2.1 Stærð varna í kraftrás 

Varnir skulu valdar í samræmi við gerð álags eins og segir í kafla 3.2.1 Varnir fyrir 

tilgreinda íhluti eru eftirfarandi: 

 Hitarar. Aflgeta hitara er þekkt eða 9 kW. Það þarf því að reikna straumtöku þeirra 

með formúlu fyrir þriggja-fasa rafafl (29). 

 𝑃 = 𝐸 ∙ 𝐼 ∙ √3 ∙ cos 𝜃 (29) 

Þar sem P er afl í W, E er spenna í V, I er straumur í A, cosθ = 1 þar sem um 

raunálag er að ræða. Jöfnu snúið til að finna straum: 

 
𝐼 =  

𝑃

𝐸 ∙  √3 ∙ 1
=>  𝐼 =  

9000

400 ∙  √3 ∙ 1
= 12,99𝐴 (30) 

Straumtaka hitara er þá um 13A. 

Valin vörn fyrir hitara þarf að lágmaki að þola 13A. Sú staðlaða gerð sjálfvara 

sem til greina kemur að nota er 16A, en það er næsta stærð fyrir ofan 13A sem einnig 
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er stöðluð stærð fyrir sjálfvör. Þar sem hitarar eru þrír er þörf fyrir 3 stykki 16A, 3-

póla (þriggja-fasa) sjálfvör. 

 Hringrásardæla. Aflgeta og straumþol dælumótors er þekkt en það eru 570 W og 

straumþol 2,5 A. Sá mótorvarrofi sem nota á skal hafa stilligildi fyrir 2,5 A. Valið er 

að nota að minnsta kosti tveggja póla móttorvarrofa og tengja í gegnum hann bæði 

fasaleiðarann og núlleiðarann, ástæður þess eru þær að þá er framkvæmt fullt rof á 

leiðurum að dælu. 

 

 Hrærumótor. Aflþörf hrærumótors er 0,18 kW og straumþol 1,16 A. Sem fyrr segir 

er hrærumótor aflfæddur um tíðnibreyti sem tekur inn á sig einn fasa. Tíðnibreytirinn 

sem slíkur ver mótorinn fyrir yfirálagi og skammhlaupi. Fyrir framan tíðnibreyti er 

valið að setja mótorvarrofa, sá mótorvarrofi er því valinn samkvæmt upplýsingum á 

merkiskilti tíðnibreytis með stilligildi 7,4 A. Valið er að nota að minnsta kosti tveggja 

póla móttorvarrofa og tengja í gegnum hann bæði fasaleiðarann og núlleiðarann. 

 

 Mótorloki undanhelling. Valið er að nota loka, Danfoss AMZ 112 með 230 Vac 

fæði- og stýrispennu. Lokamótor hefur innbyggða stýrirás. Þegar hann fær spennu á 

stýriinngang sinn breytir hann stöðu sinni, keyrir í fulla opnun og lokar svo þegar 

hann missir stýrimerkið. Loki er fullokaður við spennulaust ástand. Uppgefið 

sýndarafl lokamótors er 9,3 VA, tengdur 230 Vac spennu. Því þarf að reikna 

straumtöku út frá jöfnu (14).  

 

Jöfnu (14)  snúið til að finna straum: 

 
𝐼 =  

𝑆

𝐸
=>  𝐼 =  

9,3

230
= 0,04𝐴 (31) 

Straumtaka lokamótars er því 0,04A eða 40mA. 

Reiknuð vörn fyrir þenna mótor er þá 50 mA. Sú vörn sem helst kæmi til 

greina að nota eru gleröryggi 5x20mm í þar til gerðu húsi. Með hliðsjón af 

upplýsingum framleiðanda er valið að nota 1A, 1-póla sjálfvar. 

 Spennugjafi stýrirásar. 230 Vac/24 Vdc, straumtaka á 230 Vac er 0,45A. Valið er að 

nota 1A, 1-póla sjálfvar. Eftirvaf spennugjafa það er 24 Vdc hluti hans er svo varið 

með viðeigandi hætti og má sjá kafla 3.3.2. 
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 Töfluskápur. Haft er forvar í töfluskáp það er sjálfvar sem er nægjanlega stórt þannig 

að allur sá búnaður sem að framan er talinn geti verið í gangi samtímis. En sú er 

raunin við keyrslu búnaðar að allur búnaður getur verið samtímis í gangi. Samantalin 

straumþörf búnaðar í kraftrás, sjá tafla 2. Samantalin straumnotkun er 43,31 A. Valið 

er að nota 50 A forvar í skáp. 

    Tafla 2: Samtala straumnotkunar í kraftrás 

Búnaður Fjöldi Straumnotkun@ [A] Straumnotkun [A] 

Hitari 3 13 39 

Hringrásardæla 1 2,5 2,5 

Hrærumótor 1 4,0 4,0 

Lokamótorar 2 0,05 0,1 

Stýrirás 1 0,5 0,5 

Heildar straumnotkun [A] : 46,1 

 

3.2.2.2 Kennilínur varna í kraftrás 

Að framan í kafla 3.2.2.1 er tekin saman stærð varna helstu íhluta í kraftrás. 

Kennilínur - útleysikúrfur valinna varna skulu vera í samræmi við það álag sem þeim tengist 

þannig að æskilegum varnar- og notkunartilgangi álagsíhlutar sé náð. Val á kennilínum 

varnarbúnaðar er flokkað í mismunandi flokka samkvæmt IEC/EN 60898-1, sjá kennilínur 

gerða B, C og D á mynd 29. Valdar eru eftirfarandi kennilínur: 

 Hitari. Fyrir hitara er valið að nota kennilínu B fyrir valið sjálfvar. Þar er 

útleysistraumurinn Ix 3 til 5 sinnum hærri en álagsstraumurinn og útleysitíminn um 10 

sek, sjá mynd 29. Valið sjálfvar er þá B16, 3-póla. 

 

 Hringrásardæling. Fyrir hringrásardælu er notaður stillanlegur mótorvarrofi sem 

innifelur 2,5 A á stillisviði sínu. Dæmi um valinn mótorvarrofa er rofi frá EATON 

PKMZM0-2,5 sem hefur stillisvið 1,6 – 2,5A. Útleysikennilínu hans má sjá á mynd 

30. Ástæða þess að útleysikennilína mótorvarrofa leyfir hærri útleysistraum en til 

dæmis B og C gerðir sjálfvara er sú að við ræsingu á spanmótor getur ræsistraumurinn 

orðið allt að 6-sinnum málstraumur [19]. 

 

 Hrærumótor. Fyrir tíðnibreyti hrærumótors er notaður stillanlegur mótorvarrofi.  

Hámarksstraumþol tíðnibreytis er 7,4 A, miðað við útgangstraum 3 A. Hrærumótor er 
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hinsvegar 1,16A. Dæmi um valinn mótorvarrofa er rofi frá EATON PKMZM0-10 sem 

hefur stillisvið 6,3 – 10A. Útleysikennilínu hans má sjá á mynd 30. 

 

 Mótorloki undanhelling. Valið er að nota sjálfvar með kennilínu C. Valið sjálvar er 

þá C1, 1-póla.  

 

 Spennugjafi stýrirásar, valið er að nota sjálfvar með kennilínu C, þar sem 

ræsistraumur getur verið nokkuð hærri en málstraumur. Valið sjálfvar er því C1, 1-

póla. 

 

 Töfluskápur. Valið er að hafa forvar töfluskáps með kennilínu C, þar sem tilteknir 

íhlutir kerfisins krefjast varnar með kennilínu C. Valið sjálfvar er því C50, 3-póla. 

 

Allar varnir skulu hafa rofgetu Icn = 10kA, tekið er mið af ákvæði 4.4.1 í tæknilegum 

tengiskilmálum raforkudreifingar 2009 (TTR) [42].  

 

Mynd 29: Útleysikennilínur sjálfvara [43] 
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Mynd 30: Útleysikennilína mótorvarrofa frá EATON [44] 

 

3.2.3 Rofabúnaður  

Tilgangur rofabúnaðar er að rjúfa straumrásir til einstakra íhluta - álaga í kerfinu. 

Rofabúnaður er valinn með tilliti til þess að geta rofið viðeigandi álag, miðað við málstraum 

og málspennu búnaðar. Einnig þarf að taka tillit til álagsgerðar hvort um er ræða til dæmis 

spanálag (mótor) eða raunálag (hitarar). Álagsgerðir eru flokkaðar í ákveðna flokka 

samkvæmt staðli IEC 60947-4 þar sem til dæmis álag fyrir segulliða flokkast á eftirfarandi 

hátt. Raunálag sem AC-1 og rafmótorar svo sem skammhlaupsmótorar sem AC-3 [45], [46].  

3.2.3.1 SSR-liðar 

Valið er að nota SSR-liða sem rofa fyrir hitara, stýranlega SSR-liða þar sem hægt er 

að stjórna ræsihorni þeirra. Þannig er hægt að stýra aflinu til hitaranna með því að breyta 

spennunni, samanber kafli 2.2. SSR-liðarnir sem valdir eru þurfa að uppfylla álagsflokkun 

AC-51 samkvæmt IEC 60947-4-3 [46]. Samanlagt álag hitara er 39 A. Hafðir eru þrír 

stýranlegir rofar fyrir framan alla þrjá hitarana það er einn fyrir hvern fasa, sjá 

kraftrásarteikningu, viðauki 2. Valið var að nota 3. stykki rofa frá Carlo Gavazzi, 

RM1E40AA50 . Þessir rofar hafa 400 Vac spennuþol, 50A málstraum, stýriinngangur þeirra 

er 4-20 mA [47], sjá mynd 10. 
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3.2.3.2 Segulliðar 

Segulliðar í kraftrás þurfa að uppfylla málstraum og álagsflokkun fyrir eftirtalin álög: 

 Höfuðrofi kraftrásar. Álagsflokkun AC-3, málstraumur 50 A við 400 Vac spennu, 

Dæmi um val á segulliða er EATON DIL M65(RDC24Vdc). 

 

 Hringrásardæla. Álagsflokkun AC-3, aflþörf 570 W, málstraumur 2,5 A við 230 

Vac spennu. Dæmi um val á segulliða er EATON DIL M7-10 (24Vdc) 

 

 Mótorloki undanhelling. Álagsflokkun AC-15, aflþörf 9,3 VA, málstraumur 1 A við 

230 Vac. Dæmi um val á segulliða fyrir mótorloka er Finder 34.51.7.024.0010, og 

tilheyrandi sökkull Finder 93.51. 2 stykki þarf af þessum liða. 

3.2.4 Leiðarar í kraftrás 

Leiðarar hafa það hlutverk að leiða rafstrauminn á milli einstakra hluta í tiltekinni 

straumrás. Leiðarar eru valdir í samræmi við gildandi staðla spennugildi, umhverfisaðstæður, 

hlutverk og þann straum sem þeir þurfa að flytja. 

3.2.4.1 Val á leiðurum í kraftrás 

Við val á leiðurum er tekið mið af ÍST200:2010, töflum 52A og 52B. Valdir gildleikar 

leiðara miða við gefna eða reiknaða straumlestun í kafla 3.2.2. Í teikningum má sjá valda gerð 

leiðara, teikningar má finna í viðauka, viðauki 2. 

 

3.3 Hönnun stýrirásar  rafbúnaðar  

Stýrirás rafbúnaðar er sá hluti rafbúnaðar sem hefur spennu 24 Vdc. Til stýrirásar 

teljast allir þeir íhlutir og þær lagnir sem hafa fyrrgreint spennugildi. Fullhannaða stýrirás má 

sjá á teikningu í viðauka, viðauki 2. 

3.3.1 Þarfagreining 

Hönnun stýrirásar byggir á því hvaða búnaður þarf að vera til staðar til að framkvæma 

það hlutverk sem stýrirás er ætlað. Tæpt hefur verið á meginþáttum í uppbyggingu rafkerfis í 

kafla 3.1.2. sem og uppbyggingu kraftrásar í kafla 3.2. Greining á þörf fyrir virkni og íhluti er 

því eftirfarandi: 
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 Iðntölvubúnaður. Iðntölvan sér um að stjórna öllum aðgerðum í stýrirás. Þörf á 

búnaði tengdum iðntölvu: 

o Skammhlaupsvörn á spennufæðingu frá 24 Vdc aflgjafa. 

o Skammhlaups- og yfirstraumsvörn á spennufæðingu fyrir innganga. 

o Skammhlaups- og yfirstraumsvörn á spennufæðingu fyrir útganga. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Snertiskjár. Snertiskjár skal vera til þess að geta framkvæmt skipanir til iðntölvu sem 

og að vera viðmót stýringar. Þörf á búnaði tengdum snertiskjá: 

o Skammhlaupsvörn á spennufæðingu frá 24 Vdc aflgjafa. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010 og kröfum 

framleiðanda. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Rofabúnaður hitara. 3 stykki stýranlegir SSR-liðar með 4-20mA stýriinngang þörf á 

búnaði tengdum rofabúnaði hitara: 

o Stýrt af hliðrænum útgangi iðntölvu. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Rofabúnaður dælu. 1 stykki segulliði með 24 Vdc spóluspennu. Þörf á búnaði:  

o Stýrt af stafrænum útgangi iðntölvu. 

o Tenging framhjáhlaups-díóðu (e. flyback diode) yfir spólu segulrofa, til varnar 

neistamyndum á snertum iðntölvu. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 
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 Rofabúnaður mótorloka undanhelling. 1 stykki seguliði með 24 Vdc spóluspennu. 

Þörf á búnaði: 

o Stýrt af stafrænum útgangi iðntölvu. 

o Tenging framhjáhlaups-díóðu (e. flyback diode) yfir spólu segulrofa, til varnar 

neistamyndum á snertum iðntölvu. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010 og kröfur 

framleiðanda. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Mótorloki áfylling. 1 stykki fjölstöðuloki. Þörf á búnaði: 

o Stýrt af hliðrænum útgangi iðntölvu 4-20 mA 

o Þarf að þola hitastig vökva og umhverfis-aðstæður 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010 og kröfur 

framleiðanda. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Hitamælingar. Mælingar framkvæmdar á hitastigi í vökva, kápuvatni og mjólk í 

tank. Þörf á búnaði: 

o Tengjast hliðrænum inngangi iðntölvu. 

o Hitanemi þarf að þola vökva. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010 og kröfur 

framleiðanda. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Hæðarmælingar vökva. Mælingar á vökvahæð í kápuvatnsrými. Mæling segir til um 

að lágmarksvatn sé í kápuvatnsrými, ekki þörf á hliðrænu mæligildi. Þörf á búnaði: 

o Stafrænum inngangi iðntölvu. 

o Búnaður skal gefa til kynna þegar skilgreindri lágmarkshæð er náð, 5mm 

neðan við yfirfall á kápurými, sjá mynd 20. 
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o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010 og kröfur 

framleiðanda. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

 

 Neyðarstopp. koma skal fyrir neyðarstoppi sem að stöðvar allar aðgerðir kerfisins, 

rýfur höfuðrofa kraftrásar. Neyðarstopp þarf að endursetja eftir að það hefur verið 

tekið af. Þörf á búnaði er viðkemur neyðarstoppi: 

o Neyðarstoppshnappur. 

o Neyðarstoppsliði – öryggisliði. 

o Endursetningarhnappur. 

o Leiðarar valdir í samræmi við varnir samkvæmt staðli ÍST200:2010 og kröfur 

framleiðanda. 

o Tengibúnaður í samræmi við val á fyrrgreindum búnaði og samkvæmt góðum 

venjum um vinnubrögð rafvirkja. 

3.3.2 Varnir í stýrirás 

Varnir skulu valdar í samræmi við gerð álags - notanda eins og segir í kafla 3.3.1 

Varnir fyrir íhluti eru þá eftirfarandi: 

 Spennugjafi. 24 Vdc rás fyrir 100W spennugjafann skal varin með 4A vari. 

 

 Iðntölva. valdar varnir samkvæmt upplýsingum framleiðenda [29].  

- Spennufæðing iðntölvu: 1,5 A. 

- Stafrænir inngangar: 0,4 A. 

- Stafrænir útgangar: 2 A. 

- Hliðrænir inngangar: 0,4 A. 

 

 Snertiskjár. Valin vörn samkvæmt upplýsingum framleiðanda [48]: 0,25 A.  

 

 Önnur notkun. Spennufæðing mótorloka áfyllingarloka og spennufæðing 

hæðarmælibúnað, valin vörn 2A. 
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3.3.3 Leiðarar í stýrirás 

3.3.3.1 Val á leiðurum í stýrirás 

Við val á leiðurum er tekið mið af ÍST200:2010, töflum 52A og 52B. Valdir gildleikar 

leiðara miða við gefna eða reiknaða straumlestun í kafla 3.3.2. Í strenglista á blaði 602 í 

teikningum má sjá valda gerð leiðara í samhengi við númer þeirra á teikningu, viðauki 2. 

Allir leiðarar í stýrirás eru annars 1mm2 (1q) 

3.3.4 Rofabúnaður –liðar 

Rofabúnaður í stýrirás hefur hið sama hlutverk og rofabúnaður í kraftrás sjá kafla 

3.2.3. í stýrirás er rofabúnaður að öllu leyti í iðntölvu, utan búnaðar fyrir neyðarstopp. 

Iðntölvu verða gerð skil í kafla 3.4.  

Hvað viðkemur neyðarstoppi þá virkjar neyðarstoppshnappur öryggisliða sem rýfur 

þær straumrásir sem honum er ætlað í öryggisskyni. Öryggisliðinn rýfur höfuðrofa kraftrásar. 

Valið er að nota öryggisliða sem uppfyllir staðal IEC 61508 funtional safety [49]. Dæmi um 

valinn liða, Phoenix Contact PSR-SCP- 24UC/ESM4. Um er að ræða 24 Vdc liða með tvær 

aðskildar rofrásir (e. tripping). 

3.3.5 Hliðrænn búnaður 

Til hliðræns (e. analog) búnaðar telst sá búnaður sem tengist hliðrænum inn- og 

útgöngum iðntölvu. Hliðrænn búnaður er mælibúnaður og aðgerðaliðar þar sem merki að eða 

frá viðkomandi búnaði er breytilegt á tilteknu sviði mælanlegra stærða, sjá kafla 2.4.3 

3.3.5.1 Hitamælingar 

Hitamælingar skulu framkvæmdar með viðnámshitanemum PT100. Fyrirkomulag og 

staðsetningu hitanema má sjá á mynd 20.  

 Hitamæling mjólk. Hitamælir fyrir hitastig á mjólk þarf að hafa um 40cm langan 

mælistaf. Valið er nota hitanema S+S Regeltechnick TF54 PT100 400mm. Valinn 

nemi er í flokki B  samkvæmt staðli DIN EN 60751. Þar sem nákvæmni í hitagildi er 

±0,3 K [23]. 
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 Hitamæling kápuvatn. Hitamælir fyrir hitastig á kápuvatni þarf að hafa um 30cm 

langan mælistaf. Valið er að nota hitanema S+S Regeltechnick TF54 PT100 300mm. 

Valinn nemi er sambærilegur hvað varðar gerð og sá sem valinn er í hitamælingu fyrir 

mjólk. 

3.3.5.2 Hæðarmæling   

Til hæðarmælinga á vatnshæð í kápuvatnsrými er valinn búnaður sem byggir á 

mælingu á leiðni vökva milli tveggja mælistafa. Valinn búnaður er frá Schneider electric 

RM4LA32MW  [25]. Útgangur búnaðarins er snerta sem breytir stöðu sinni þegar lágmarks 

vatnshæð er náð. 

3.3.5.3 SSR-liðar 

Valdir hafa verið þrír SSR-liðar til að stjórna afli til hitara sjá kafla 3.2.3.1. Valdir 

liðar hafa 4-20mA stýriinngang, virkni SSR-liða hafa verið gerð skil í kafla 2.2.  

3.3.5.4 Mótorloki áfylling 

Mótorloki til áfyllingar kápuvatns hefur fjölstöðu-virkni og breytir opnun sinni í 

samræmi við 4-20 mA stýrimerki á inngangi sínum. Valinn Loki HSH-FLO 1“ er fulllokaður 

við 4 mA, fullopinn við 20 mA, fæðispenna hans er 24 Vdc og hámarks aflþörf 15 W. 

 

3.4 Iðnstýribúnaður –tölva  

Til iðnstýribúnaðar telst allur sá búnaður sem að einhverju leyti er forritanlegur, 

innifelur bæði vélbúnað (e. hardware) og hugbúnað (e. software). Fyrirkomulag og tengingu 

iðnstýribúnaðar má sjá á teikningu í viðauka, viðauki 2. 

3.4.1 Þarfagreining  

Við val á iðnstýribúnaði og hönnun forrita þarf að hafa í huga hvaða búnaður þarf að 

vera til staðar til að framkvæma það hlutverk sem stýribúnaði er ætlað. Tæpt hefur verið á 

meginþáttum í uppbyggingu rafkerfis í kafla 3.1.2. Greining á þörf fyrir virkni og búnað er 

því eftirfarandi: 

 Miðeining CPU.  

o Þarf að geta framkvæmt þær aðgerðir sem til er ætlast samkvæmt forriti.  

o Þarf að hafa nægjanlegan vélbúnað (e. hardware) það er inn- og útganga. 
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o Hafa möguleika til að geta safnað mæligögnum. 

o Hafa getu til að framkvæma aðgerðir forrits svo sem nægt minni og 

vinnsluhraða. 

o Vera nettengjanleg, hægt að fjartengjast (e. remote). 

 

 Snertiskjár. 1 stykki litaskjár,  

o Vera af nægjanlegri stærð svo unnt sé að hafa viðmót hans sem læsilegast. 

o Hafa þann möguleika að unnt sé að stjórna honum um fjaraðgang (e. remote). 

o Hafa þann möguleika að geta birt gröf. 

o Hafa möguleika til að geta safnað mæligögnum. 

 

 Stafrænir inngangar. Lágmark 10 inngangar, 

o Fjöldi þeirra þarf að vera í samræmi við fjölda þeirra merkja sem taka skal inn 

á iðntölvu í formi stafræns inngangs. 

 

 Stafrænir útgangar. Lágmark 7 útgangar, 

o Fjöldi þeirra þarf að vera í samræmi við fjölda þeirra merkja sem að ætlast er 

til að iðntölva sendi frá sér 

 

 Hliðrænir inngangar. 2 stykki PT100 hitanemar. 

o Vera í samræmi við gerð hliðrænna mælimerkja. 

o Fjöldi þeirra þarf að vera í samræmi við fjölda þeirra merkja sem ætlast er til 

að iðntölva taki inn á sig. 

 

 Hliðrænir útgangar. 2 stykki 4-20 mA, SSR-liðar og mótorloki áfyllingar, 

o Vera í samræmi við gerð hliðrænna mælimerkja. 

o Fjöldi þeirra þarf að vera í samræmi við fjölda þeirra hliðrænu merkja sem 

ætlast er til að iðntölva sendi frá sér. 

3.4.2 Val á búnaði 

3.4.2.1 Miðeining (CPU) 

Miðeining sem valið er að nota er frá Siemens Automation, hún er hluti af vörulínu 

sem heitir SIMATIC S7-1200. Gerðarnúmer hennar er SIMATIC S7-1215C, fæðispenna 
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hennar er 24 Vdc, forritunar/gagnminni (e. program/data memory) hennar er 125kB. Viðbótar 

SD-minniskort með 4 MB minni er í vélinni. Til samskipta (e. communication) hefur vélin 

innbyggt Profinet port. Profinet er iðnaðar-samskiptastaðall sem byggir á Ethernet 

samskiptum. Á síðastliðnum árum hefur Profinet átt auknum vinsældum að fagna sem 

samskiptastaðall milli iðnstýribúnaðar. Profinet er þróað af Profibus & Profinet international 

[50], [51]. Ástæðan fyrir vali á S7-1200 er sú að umtalsvert úrval er af viðbótar-einingum (e. 

distributed IO) í þessari vörulínu. Sem og einnig að þróunarumhverfi til forritunar vélarinnar 

(Siemens TIA Portal) býður upp á mikla möguleika í forritun [29]. 

3.4.2.2 Stafrænar einingar (DI/DQ) 

Valin miðeining hefur innbyggða (e. onboard) stafræna innganga (DI) og útganga 

(DQ), það eru 14 inngangar og 10 útgangar. Stafrænu útgangarnir eru liða útgangar (e. relay). 

3.4.2.3 Hliðrænar einingar (AI/AQ) 

Valin miðeining hefur innbyggða hliðræna inn- og útganga, innbyggðir hliðrænir 

inngangar (AI) eru tveir það eru 0-10 Vdc með 10 bit (0-1024) upplausn. Hliðrænir útgangar 

(AQ) eru einnig tveir,  4-20 mA með 10 bit upplausn. Sett er viðbótareining, hliðræn 

inngangseining sem tekur inn viðnámsgildi frá viðnámshitanemum (RTD), valin eining 

Siemens SM 1231 RTD hefur fjóra slíka innganga með 15bit upplausn (0-32768) [29], [52]. 

3.4.3 Viðmót stýringar 

Unnt er að hafa viðmót stýringa á nokkra vegu, það er með gaumljósum og vélrænum 

hnöppum. Skjámyndakerfi þar sem iðntölva tengist PC-tölvu, á PC-tölvunni er þá keyrt forrit 

þar sem forritað hefur verið viðmót fyrir viðkomandi stýringu, svo sem hnappar gaumljós 

mælar og fleira. Skjámyndakerfi bjóða upp á mikla möguleika varðandi allt viðmót og 

möguleika til gagnasöfnunar. Einn kostur til viðbótar er snertiskjár (e. Human Machine 

Interface panel, HMI). Snertiskjárinn er þá forritaður fyrir viðmót viðkomandi stýringar og í 

mörgum tilfellum býður hann upp á ýmsa kosti einfalds skjámyndakerfis. Ekki er þá þörf 

fyrir að setja upp og tengja hefðbundna hnappa. Snertiskjáir bjóða einnig oft upp lausnir til 

síritunar - gagnaskráningar. 

3.4.3.1 Snertiskjár (HMI) 

Gert er ráð fyrir að nota snertiskjá sem er 7 tommur að stærð, valinn snertiskjár er frá 

Siemens, SIMATIC HMI, KTP700 BASIC DP. Skjárinn hefur einnig 8 forritanlega þrýsti-
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hnappa. Skjárinn hefur samskipti við iðntölvu um Profinet. Skjárinn býður upp á möguleika 

til gagnaskráningar,  USB-tengi er til staðar þar sem unnt er að setja minnislykil og vista 

gagnaskráningar. Hægt er einnig að fjartengjast snertiskjánum með PC-tölvu og hafa þá allt 

viðmót hans á PC-tölvu, sú tenging fer fram um Ethernet. Skjárinn hefur rakaþéttleika IP65 

sem gerir það að verkum að hann er ekki viðkvæmur fyrir vatni eða óhreinindum [48]. 

3.4.3.2 Vefviðmót - vefþjónn 

Iðntölvan býður upp á þann kost að setja upp vefþjón (e. web server), það gerir kleift 

að fá viðmót á iðntölvuna gegnum vefskoðara PC-tölvu (e. web browser). Uppsetning á 

vefþjóni fer fram í þróunarumhverfi iðntölvunnar. Vefþjónninn gefur ýmsa möguleika til 

dæmis að skoða gildi á inn- og útgöngum, breyta gildum/stöðum á útgöngum. Einnig er unnt 

að nálgast gagnaskráningar (e. datalog) sem vistaðar eru í iðntölvunni, á minniskorti hennar 

og hlaða þeim niður í PC-tölvu. Þessi möguleiki var nýttur við vinnu verkefnis þegar að 

gögnum um svörum reglunarkefis var safnað sjá kafla 3.5.2.1. og kafla 3.6.2. 

 

3.5 Hönnun Reglunarkerfis 

Um hönnun reglunarkerfis gildir það sem fram kemur í kafla 2.1 um tilgang 

reglunarkerfis. Reglunarkerfi er sett fram með það að markmiði að geta stýrt tilteknu kerfi -

ferli með tilætluðum árangri. Grundvallar forsenda þess að setja upp reglunarkerfi er að 

þekkja það kerfi sem reglunin beinist að. Það er að þekkja hegðun þeirra þátta sem regla skal 

í samhengi við tíma. Nokkrar aðferðir er unnt að nota til að gera sér grein eiginleikum 

kerfisins, svo sem að búa til nálgað líkan af kerfinu sem lýsir því á stærðfræðilegan hátt út frá 

þekktum eðlisfræðilegum eiginleikum þess, sjá umfjöllun í kafla  2.1. Ein aðferðin er sú að 

skoða hina raunverulegu svörun kerfisins, sá kostur er þó aðeins mögulegur þar sem hið 

eiginlega kerfi er til og býður upp á að það sé hægt að framkvæma viðunandi mælingar og 

gagnasöfnun. Sú leið er valin að skoða kerfið út frá raunverulegri svörun. 

3.5.1 Þarfagreining 

Megin virkniforsendur reglunarkerfisins eru eftirfarandi: 

 Upphitun, að kerfið hiti innihald tanks, mjólk upp í gerilsneyðingar-hitastig 63°C og 

haldi því hitastigi í 30° mín. Gerilsneyðingarhiti skal ekki fara niður fyrir 62°C og 

ekki uppfyrir 65°C kröfur um lágmarkstíma og hitastig eru samkvæmt reglugerð um 
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mjólk og mjólkurvörur [2]. Æskilegt er að halda gerilsneyðingar-hitastigi sem lægstu 

þar sem aukinn hiti hefur áhrif til lakari framleiðslugæða, því er reynt að forðast að 

yfirskot komi til við keyrslu kerfisins. 

 

 Kæling, kæling á sér stað frá gerilsneyðingarhitastigi niður að því hitstigi sem 

vinnsluferill osts hefst, það er sýring. Sýring á sér stað við hitastig frá um 25 til 45°C. 

Misjafnt eftir þeim gerlum (e. cultures) sem notaðir eru við sýringu. Tími við sýringu, 

hleypingu og hræringu er misjafn eftir því hvaða gerlar eru í notkun og hvernig ost er 

verið að framleiða. Sem dæmi má nefna tiltekinn ost þar sem sýring stóð yfir í 90 mín 

og hleyping í 100 mín. Hitastig við sýringu þarf að vera eins stöðugt sem kostur er. 

3.5.2 Uppsetning kerfismódels 

3.5.2.1 Mæling á raunverulegri svörun 

Mælingar á raunverulegri svörun fóru fram á þann hátt að kerfi var keyrt frá 

upphafsástandi, þar sem vökvi í tank og kápu var um 7,5°C heitur upp í 

gerlisneyðingarhitastig, því haldið og svo kælt niður aftur. Notast var við vatn í stað mjólkur. 

Mælingar á hitastigi voru skráðar á 2 sek. fresti í iðntölvu. Gögnin voru aðgengileg á .csv 

formi þannig að hægt var að vinna með þau í Excel. Graf 1 var teiknað út frá 

mæliniðurstöðum og má út frá því sjá hina raunverulegu svörun. Mæligögn má sjá í viðauka, 

viðauki 4. Sem fyrr segir voru mæld hitastig á kápuvatni og hitastig á innihaldi tanks. Til 

mælinga voru notaðir valdir PT100 hitanemar sem fjallað var um í köflum 2.4 og 3.3.5.1. 

Uppgefin skekkja nemanna er ±0,3°C. Við upphaf og lok mælinga var gerður samanburður á 

nemunum þar sem að þeir voru látnir mæla hitastig vökva í sama íláti, í ljós kom að 0,5°C 

munur var á nemunum á notuðu mælisviði þeirra. Einungis er verið að nota mælingar á 

hitastigi innihalds í tanki. 
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3.5.2.2 Framsetning yfirfærslufalls út frá raunverulegri svörun 

Yfirfærslufall kerfisins er sett fram út frá raunverulegri svörun þar sem kerfið er 

nálgað sem fyrstu gráðu kerfi með yfirfærslufall samkvæmt jöfnu (4). Graf 2 er unnið út frá 

mælingögnum á raunverulegri svörun, sjá viðauki 4. Gildi fyrir einstaka þætti í svörun 

kerfisins má sjá á grafi, graf 2. Gildin eru eftirfarandi: 

- Raungildi hita: 66,6°C 

- Óskgildi hita: 70°C 

- Upphafsgildi hita: 7,8°C 

- Tímastuðull kerfis τ: 2580s 

- Tímaseinkun kerfis Td:148s 

Graf 1: Raunveruleg svörun kerfis 

Graf 2: Raunveruleg svörun við hitun á vökva í tanki 
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Yfirfærslufall kerfis útfrá mældum gildum er með þeim hætti sem jöfnur (32), (33), (34) 

sýna. 

 
𝑌(𝑠)

𝑅(𝑆)
=  

𝐺(𝑠)

1 + 𝐺(𝑠)
=

𝐾
𝜏𝑠 + 1

1 +
𝐾

𝜏𝑠 + 1

=  
𝐾𝑚

𝜏𝑚𝑠 + 1
 (32) 

 

Þar sem τm er mældur tímastuðull og Km er mögnun kerfis samkvæmt jöfnu (33) 

 
𝐾𝑚 =  

66,6 − 7,8

70 − 7,8
=  0,945 

 

(33) 

 

Nálgun á yfirfærslufall kerfisins er þá samkvæmt jöfnu (34) 

 𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

0,945

2580𝑠 + 1
 (34) 

 

Frekari útreikninga má sjá í viðauka, viðauki 5. 

3.5.2.3 Ákvörðun reglunastuðla út frá raunverulegri svörun 

Þar sem yfirfærslufall hins raunverulega kerfis er þekkt þá er unnt að reikna út 

reglunarstuðla fyrir regli kerfisins. Nota á PI-regli, það er reglir sem samanstendur af P-þætti 

og I-þætti, sjá kafla 2.1.3. Sjá má yfirfærslufall PID reglis í jöfnu (6). Yfirfærslufall kerfis 

með PI regli táknað T(s) er því samkvæmt jöfnu (35). Kennijafna kerfisins með PI regli er þá 

samkvæmt jöfnu (36). Við ákvörðun reglunarstuðla þarf að ákvarða dempunarhlutfall kerfis 

ζ, dempunarhlutfallið er valið ζ =1 þar sem ekki er sæst á að yfirskot eigi sér stað. Með 

hliðsjón af raunverulegri svörun er valinn settími Ts = 7000 sek 

 

𝑇(𝑠) =
(𝐾𝑝 +

𝐾𝐼

𝑠 ) ∙ (
𝐾

𝜏𝑠 + 1)

1 +  (𝐾𝑝 +
𝐾𝐼

𝑠 ) ∙ (
𝐾

𝜏𝑠 + 1)
 (35) 

  

Kennijafna kerfisins verður því  samkvæmt jöfnu (36). 

 𝜏𝑠2 + 𝑠 ∙ (𝐾𝐾𝑃 + 1) + 𝐾𝐾𝐼 (36) 
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Leyst er svo út fyrir  KP og KI
  með notkun á kennijöfnu annarar gráðu kerfa, jafna (5). 

Gildi fyrir KP = 3,06 

Gildi fyrir  KI = 891,6∙10-6 

Sjá frekari útreikninga í viðauka, viðauki 5. 

Þar sem gildi reglunarstuðuls PI  er sett inn sem tímagildi í regli iðntölvu það er  

heildunartími, þarf að reikna I-tíma TI  samkvæmt jöfnu (37) 

 
𝑇𝐼 =

𝐾𝑃

𝐾𝐼
= >  𝑇𝐼 =  

3,06

891,6 ∙ 10−6
=>  𝑇𝐼 = 3432 𝑠𝑒𝑘 

 

(37) 

Að framan hafa verið fundin út P og I gildi fyrir PI-regli kerfisins, það er mögnun KP 

og I tími TI. Ekki reyndist unnt að keyra kerfið til að gera prófanir á raunverulegri svörun 

með PI-regli. Þar sem búnaðurinn er ekki aðgengilegur til keyrslu. 

 

3.6 Forritun 

Tilgangur forrits iðntölvunnar er að uppfylla þær þarfir sem ætlast er til af kerfinu. Til  

smíði forrits er búið til flæðirit sjá, mynd 33 þar sem aðgerðaröð forrits er skilgreind. Finna 

má í viðauka hluta af forrit iðntölvu, það sem lítur að gagnaskráningu og einnig regli 

iðntölvunnar, sjá viðauki 6. 

3.6.1 Þarfagreining forrits 

 Upphitun. Fyrir upphitun þurfa eftirtalin rökskilyrði að eiga sér stað: 

o Áfylling kápuvatns, undanhellingarloki kápuvatns lokaður. 

o Ræsiheimild á hitara, Að minnsta kosti eitt af sjálfvörum hitara þurfa að vera í 

lagi, vatnskápa full, áfyllingarloki lokar, hringrásardæla sett í gang. Skráning á 

hitastigi gangsett, varir þangað til tankur hefur verið tæmdur og framleiðslu 

lýkur. 

o Hitun fer í gang, reglir gefur merki til SSR-liða, hræra í gangi, dæla í gangi. 

o Óskgildi hitastigs náð – gerilsneyðing í tiltekinn tíma, hræra í gangi, dæla í 

gangi. 
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 Kæling. 

o Áfyllingarloki kápuvatns opnar og hleypir köldu vatni inn á vatnskápu, dæla í 

gangi hæra í gangi. Dæla alltaf á þegar áfyllingarloki er opinn. 

o Óskgildi hitastigs náð, áfyllingu kápuvatns lýkur. 

 

 Sýring. 

o Reglir sér um að halda hitastigi stöðugu hita/kæla. 

o Hræra fer í gang á 5 mín fresti í 30 sek. 

o Hringrásardæla fer annars í gang á 5 mín fresti í 20 sek. 

 

 Hleyping. 

o Reglir sér um að halda hitastigi stöðugu hita/kæla. 

o Hringrásardæla fer annars í gang á 5 mín fresti í 20 sek. 

 

 Hræring. 

o Reglir sér um að halda hitastigi stöðugu hita/kæla. 

o Hræru stjórnað handvirkt, ræsing - stöðvun. 

 

 Gagnaskráning. 

o Gagnaskráning á hitastigi mjólkur á 2 sek fresti allan framleiðsluferilinn 

o Skráð er, hitastig á mjólk og tími það er dagsetning og klukka. 

o Gagnaskráningu þarf að vera hægt að nálgast og vinna með á PC-tölvu. 

 

 Handvirk eða sjálfvirk keyrsla. 

o Hafa möguleika á að ræsa/stöðva - stjórna hverjum hluta kerfisins handvirkt. 

o Hafa þann möguleika að geta keyrt alsjálfvirkan feril frá hitun að hæringu. 

o Hafa þann möguleika að hægt sé að setja inn uppskrift (e. recipe) að 

framleiðsluferli. 

 

 Neyðarstopp. Neyðarstopp stoppar alla ferla - hluta í kerfinu nema gangaskráningu. 

 

 Viðvaranir. Ef til kemur bilun til dæmis útleysing varna skal koma upp aðvörun þess 

efnis sem kvitta þarf fyrir 
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3.6.2 Flæðirit – forrit  

Flæðirit sjá, mynd 33 er unnið út frá virkniforsendum í þarfagreiningu í kafla 3.6.1. 

Flæðiritið lýsir grunnbyggingu forrits og inniheldur öll rökskilyrði þess. Sá hluti forrits sem 

fylgir í viðauka á við gangnaskráningu og einnig er þar reglir iðntölvunnar. Forritið var fært 

yfir í PDF-skjal og má finna í viðauka, viðauki 6. Gagnaskrár er unnt að sækja í iðntölvuna 

um vefþjón. Sjá má skjámynd af vefskoðara þar sem vefþjónn iðntölvu hefur verið opnaður, 

sjá mynd 31 og mynd 32. 

 

Mynd 31: Viðmót vefþjóns iðntölvu 

 

 

Mynd 32: Skjámynd af vefþjón iðntölvu, gagnaskrár 

 



Lokaverkefni í rafmagnstæknifræði                                                       Hönnun og uppbygging 

 Helgi Ragnarsson                                                                                                                    53 

 

Mynd 33: Flæðirit iðntölvuforrits 
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4 Eiginleikar kraftrásar 

Í kraftrás eru notaðir stýranlegir SSR-liðar sem rofabúnaður fyrir hitara, sem áður 

hefur verið lýst meðal annars í kafla 2.2 og 3.2.3. Áhugavert þótti að skoða raunverulega 

hegðun þeirra í rafrás með mælingum, einkum með tilliti til aflsamsetningar. Einnig voru 

teknar mælingar fyrir gildi THD á straum og spennu. THD er ákveðinn mælikvarði á bjögun 

straum- og spennuferla sökum yfirsveiflna. Rofabúnaður eins og SSR-liðar kann að valda 

slíku, sjá kafla 2.2.4.  

 

4.1 Mælingar 

Ekki var unnt að gera mælingar á gerilsneyðingartanknum, þess í stað voru mælingar 

framkvæmdar í stýritæknistofu Háskólans í Reykjavík. Þeir þættir sem áhugavert þótti að 

mæla voru eftirfarandi: 

- Álagsstraumur: I 

- Afl: P, Q, S 

- Aflstuðull, AS 

- Yfirsveiflur: THD 

- Stýrimerki: AQ 

- Spennuform til álags: E 

4.1.1 Fyrirkomulag mælinga 

Til mælinga var notaður eftirtalinn búnaður, sem álag var notað viðnám, hitaþolið 

ætlað til aflupptöku sjá . Notuð var mælastöð þar sem unnt var að lesa gildi, straums, afls, 

aflstuðul, THD og fleira, sjá mynd 35. Sveiflusjá var notuð til að skoða bylgjuform spennu til 

álags, það er spennu frá SSR-liða, sjá. mynd 38 Notaður var valinn SSR-liði sjá kafla 3.2.3.1. 

Til stýringar á honum var notuð valin iðntölva, sjá kafla 3.4.2.1. Stýrimerki var mælt með 

fjölmæli (AVO), sjá mynd 37. Uppsetningu mælirásar má sjá á mynd 34. 
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Mynd 34: Uppsetning mælirásar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 35: Mælastöð 

Mynd 36: Álagsviðnám 
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Mynd 38: Sveiflusjá 

 

4.2 Aflsamsetning kraftrásar 

Meginhluti álagsþarfar í kraftrás eru hitarar og er því einungis litið til þeirra. Hitarar 

skapa raunálag á kerfið þar sem þeir hafa hvorki span né rýmdarvirkni heldur er einungis um 

að ræða raunviðnám. Fjallað hefur verið um uppbyggingu hitara í kafla 3.1.2.1. Það álag sem 

þeir skapa á rafkerfi er því sem fyrr segir hreint raunálag, aflstuðull AS = 1. 

4.2.1 Kraftrás með SSR-liða 

Mælingar á kraftrás þar sem SSR-liði var notaður sem rofabúnaður fyrir álagsviðnám 

voru framkvæmdar samkvæmt því sem fram kemur í kafla 4.1.1. Niðurstöður mælinga 

aflþátta eru settar í fram í töflu, sjá tafla 3. Niðurstöður mælinga á yfirsveiflum og ræsitíma, 

sjá tafla 4. Gildi á ræsitíma eru lesin af sveiflusjá og ræsihorn svo reiknað út frá ræsitíma með 

jöfnu (38). Skjámynd af sveiflusjá þegar ræsimerki er 4,8 mA, ræsihorn 149,4° má sjá á 

mynd 40. Einnig má sjá skjámynd sveiflusjár þegar ræsimerki er 20 mA, það er fullur styrkur 

stýrimerkis á mynd 41. 

 
𝛳 =

180

10
∙ 𝑡 (38) 

 

Mynd 37: Fjölmælir AVO 
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Mynd 39: Rásarmynd af völdum SSR-liða frá Carlo Gavazzi [47] 

 

                 Tafla 3: Mælingar aflþátta með SSR-liða. 

Stýrimerki 
[mA] 

Aflstuðull 
AS 

Sýndarafl S 
[VA] 

Raunafl P 
[kW] 

Launafl Q 
[kVA] 

Álagsstraumur 
I [A] 

4,00 0 0,000 0 0,000 0 

4,80 0,183 0,082 0,015 0,081 0,18 

6,98 0,42 0,107 0,045 0,097 0,45 

9,16 0,553 0,145 0,08 0,121 0,56 

11,35 0,66 0,182 0,12 0,137 0,715 

13,53 0,753 0,199 0,15 0,131 0,82 

15,71 0,86 0,221 0,19 0,113 0,936 

17,89 0,93 0,237 0,22 0,087 1,014 

20,07 0,993 0,262 0,26 0,031 1,086 

 

Tafla 4: Mælingar á yfirsveiflum og ræsihorni. 

Stýrimerki 
[mA] 

Yfirsveifl. 
straum  THD-I 

[%] 

Yfirsveifl. 
spennu  THD-U 

[%] 

Ræsitími t  
[mS] 

Ræsihorn ϴ 
[°] 

4,00 0 2,1 10,0 180 

0,00 180 2,0 8,3 149,4 

0,00 103 2,0 6,8 122,4 

0,00 82,7 2,1 5,9 106,2 

0,00 69,9 2,1 5,3 95,4 

0,00 59 2,0 4,8 86,4 

0,00 40,5 2,1 3,7 66,6 

0,00 31,7 2,1 2,9 52,2 

0,00 9,1 2,0 1,2 21,6 
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Mynd 40: Skjámynd sveiflusjár, ræsihorn 149,4°. 

 

 

Mynd 41: Skjámynd sveiflusjár, ræsihorn 21,6° 

 

Skjámyndir sveiflusjár fyrir tekin mælitilvik í tafla 3 og tafla 4 má finna í viðauka, 

viðauki 3. 

4.2.1.1 Sýndar- raun- og launafl. 

Samkvæmt mælingum, er allnokkur munur á því hvernig aflið er samsett eftir því 

hvaða stýrimerki - ræsihorn er um að ræða, sjá tafla 3. Út frá töflu 3eru unnin gröf sem lýsa 

mæliniðurstöðum. Samsetningu afls S. P og Q, sjá graf 3. Samhengi stýrimerkis og aflstuðuls,  

sjá graf 4. Samhengi stýrimerkis og ræsihorns má svo sjá í töflu og á grafi, sjá tafla 4 og graf 

5. 
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Graf 3: Samhengi afls og stýrimerkis SSR-liða 

 

 

 

Graf 4: Samhengi stýrimerkis og aflstuðuls 
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Graf 5: Samhengi stýrimerkis og ræsihorns 

 

4.2.1.2 Yfirsveiflur 

Mæld gildi á yfirsveiflum á straum (THD-I) má finna í töflu, sjá tafla 4, út frá gildum 

í töflu 4 er sett fram graf 3. Mæld voru einnig gildi á yfirsveiflum á spennu (THD-U) en þau 

voru ætíð þau sömu eða um 2%. Breyttust ekki við mismunandi ræsihorn á SSR-liða. 

Samhengi er á milli gildis á THD-I og ræsihorns, þar sem aukið ræsihorn (lægra stýrmerki) 

framkallar hærra gildi á THD-I. 

 

Graf 6: Samhengi stýrmerkis og THD-I 
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4.2.2 Kraftrás með segulliðum 

Mæld var kraftrás þar sem notast var við hefðbundinn segulliða sem aflrofa í stað 

SSR-liða. Aðeins er um að ræða fulla aflupptöku álagsviðnáms þar sem spennan er ekki 

stýranleg/breytileg, líkt og með SSR-liða sem áður hafa verið gerð skil í kafla 4.2.1. Mæld 

gildi, sjá tafla 5. 

    Tafla 5: Mæligildi, kraftrás með segulliða 

Aflstuðull 
AS 

Sýndarafl S 
[VA] 

Raunafl P 
[kW] 

Launafl Q 
[kVA] 

Álagsstraumur 
I [A] 

Yfirsveifl. straum  THD-I 
[%] 

1 0,26 0,26 0 1,098 1,9 

 

4.2.2.1 Laun-, raun- og sýndarafl 

Af gildum í töflu 5 má sjá að gildi á sýndarafli er hið sama og gildi á raunafli og gildi 

aflstuðuls AS = 1. Ekkert launafl er í rásinni, enda álagið hreint raunálag. 

4.2.2.2 Yfirsveiflur 

Gildi á THD-I fyrir rás með segulliða er allnokkuð lægra samanborið við gildi þegar 

notaður er SSR-liði. Ef litið er til sama straumflutnings beggja rofagerða, það er þegar SSR-

liði er með fullt stýrimerki, sjá tafla 4 og tafla 5. 
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5 Samantekt – umræður 

5.1 Reglunarkerfi 

Hönnun á reglunarkerfi er lýst í kafla 3.5. Farið er yfir þarfir og forsendur hönnunar 

og kerfi nálgað út frá raunverulegri svörun. Reiknuð voru út P og I gildi fyrir PI-regli 

kerfisins, það er mögnun KP og I tími TI. Ekki reyndist unnt að keyra kerfið til að gera 

prófanir á raunverulegri svörun með innstilltum PI-regli þar sem búnaðurinn er ekki 

aðgengilegur til keyrslu. Allt eins er líklegt að hnika þurfi til reiknuðum gildum á P og I, 

einkum þar sem ef til vill má endurskoða val settíma kerfis Ts. Vera má að stytta megi 

settímann. Einnig er litið framhjá tímaseinkuninni við uppstillingu kerfismódels.   

 

5.2 Kraftrás 

Hönnun kraftrásar er lýst í kafla 3.2 þar sem tilgreindar eru forsendur hönnunar. 

Fundin er út, reiknuð straumtaka álaga í kerfinu, sjá tafla 1. Varnir, rofabúnaður og leiðarar 

eru valdir í samræmi við það. Hvað rofabúnað í kraftrás varðar er notast við stýranlega SSR-

liða fyrir hitara. En hitararnir eru straumfrekasti hluti kerfisins, taka um 85% af samanlagðri 

straumnotkun kerfisins. Framkvæmdar voru mælingar til að leggja mat á aflsamsetningu í 

kerfinu þegar notast er við SSR-liða, sjá kafla 2.2. Niðurstöður mælinga má sjá í eftirfarandi 

töflum, tafla 3, tafla 4 og tafla 5. Út frá fyrrgreindum töflum eru teiknuð gröf, það er, graf 3, 

graf 4, graf 5 og graf 6.  

Ef litið er á graf 3 sést að það er línulegt samhengi milli stýrimerkis (4-20 mA) til 

SSR-liða og aflupptöku álagsviðnáms. Sömu sögu er ekki að segja um aðra aflþætti þar sem 

að við lágt gildi ræsimerkis (hátt gildi á ræsihorni) verður umtalsvert launafl, aflstuðull 

verður lakur, sjá graf 4. Við hæsta gildi ræsimerkis (20 mA) er aflstuðull nærri því að vera 1 

eða 0,993.  

Einnig má sjá á mynd 40 og mynd 41, bylgjuform spennu við hátt og lágt gildi 

ræsihorns. Af því má ráða að lægsta gildi á ræsihorni, við fullt stýrimerki er liðlega 21°. Sem 

þýðir að týristor ræsir ekki fyrr en við um 21° af 180° hálflotu sínusbylgjunnar.  

Í samhengi stýrimerkis - ræsihorns voru skoðuð áhrif þess á yfirsveiflur á straum, 

THD-I sem lýst er í kafla 2.2.4, sjá jöfnu (11). Út frá mælingum, sjá tafla 4 er teiknað graf 6. 
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Þar sjást þau áhrif á THD-I sem aukið ræsihorn hefur til verulegrar hækkunar. Má því draga 

þá ályktun að notkun SSR-liða geti haft áhrif til aukinnar bjögunar straum- og ef til vill 

spennuferla, sem lýst er með THD. Athyglisvert er að skoða gildi á THD-I við fullt 

ræsimerki, sjá tafla 4 þar sem gildi á THD-I er 9,1% en þegar gildi fyrir THD-I er skoðað þar 

sem notast er við seguliða, tafla 5 þá er gildi THD-I: 1,9%. Það gildi er áþekkt gildi fyrir 

THD-U á spennu sem er um 2%, sjá tafla 4. Þetta styður þá ályktun sem dregin er hér að 

framan þess efnis að notkun á SSR-liðum sem þessum hefur aukin áhrif á tilurð yfirsveiflna 

THD-I. Mælingar voru aðeins framkvæmdar á einni gerð SSR-liða, það er, valinn liði við 

hönnun kerfisins sjá kafla 3.2.3.1.  

Gildi á THD-U breytist ekki með ræsihorni SSR-liða líkt og THD-I. Það sökum þess 

að álagið sem notað er til mælinga er það lítið í samhengi við heildarálag veitu/nets. Álagið 

tengist „sterku neti“ og sökum smæðar sinnar hefur það ekki áhrif til brjögunar á formi, 

netspennunnar. 

 

5.3 Stýrirás 

Hönnun á stýrirás er lýst í kafla 3.3, þar eru tilgreindar hönnunarforsendur, búnaður 

valinn og hannað í samræmi við það. Valdir hitanemar, PT100 í flokki B hafa ±0,3 K í 

nákvæmni, velta má því upp hvort að vænlegra hefði verið að velja hitanema í flokki A þar 

sem að nákvæmin er ±0,1 K. Lagt er upp með það við prufukeyrslu á kerfinu þegar það hefur 

verið fullsmíðað, að samanburðar hitamælingar fari fram. Þar sem notaður er hitamælir með 

prófaðri kvörðun og að minnsta kosti sama mælifrávik og flokkur A eða minna. 

 

5.4 Iðnstýribúnaður 

Val á iðnstýribúnaði og grunnhönnun forrits-flæðirits er lýst í kafla 3.4 og kafla 3.6. 

Við val á búnaði er gengið út frá því að hann hæfi verkinu sem best, meðal annars með tilliti 

til hugsanlegar viðbóta síðar meir, möguleikum til samskipta um netkerfi, gagnasíritunar, 

viðmóts og þeirra möguleika sem þróunarumhverfi iðntölvuforrits býður upp á. Iðntölvan 

inniheldur regli stýringarinnar og gagnasíritun. Þar sem ekki er mögleiki á að framkvæma 

prófanir á kerfinu hefur forritið ekki verið prófað nema að hluta til á kerfinu sjálfu. Sá hluti 

þess sem hefur verið prófaður er gagnasíritun en hún var hagnýtt við mælingar á 
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raunverulegri svörun. Ekki er ósennilegt að eftil vill geti komið til breytinga/viðbóta á forriti 

þegar notkun búnaðar hefst. 

 

5.5 Lokaorð 

Að framan hefur verið leitast við að uppfylla þau markmið sem farið var af stað með í 

upphafi verkefnis, það er að hanna stýri- og kraftrás fyrir gerilsneyðingartank, ásamt því að 

koma á gagnasíritun og frumhanna reglun fyrir kerfið. Hverjum og einum hönnunarþætti hafa 

verið gerð skil í viðeigandi köflum, teikningar hafa verið unnar, sett fram nálgun á 

reglunarkerfi og grunnforritun til gagnasíritunar hefur verið framvkæmd. Tekin var til 

sérstakrar skoðunar notkun á stýranlegum SSR-liðum og þau áhrif sem þeir hafa á 

aflsamsetningu í rafrás og hugsanlega tilurð yfirsveiflna (THD). Ljóst er af framantöldu að 

hönnunarverkefni sem þetta kemur víða við á þekkingarsviði rafmagnstæknifræðinnar og 

endurspeglar þann fjölbreytta starfa sem slíkir hafa með höndum.   
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7 Viðaukar 

7.1 Viðauki 1 

Teikningar af byggingu gerilsneyðingartanks, sjá skrá: vidauki_1 

7.2 Viðauki 2 

Rafmagnsteikningar, kraft- og stýrirás, sjá skrá: vidauki_2 

7.3 Viðauki 3 

Skjámyndir af sveiflusjá, sjá skrá: vidauki_3 

7.4  Viðauki 4 

Mæligögn fyrir raunverulega svörun, sjá skrá: vidauki_4 

7.5  Viðauki 5 

Útreikningar fyrir reglun, sjá skrá: vidauki_5 

7.6 Viðauki 6 

Forrit iðntölvu, sjá skrá: vidauki_6.1 

Fasarit forrits, sjá skrá: vidauki_6.2 
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