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Úrdráttur
Verkefnið gengur út á að hanna, forrita og teikna stýringu sem ætluð er til þess að bæta
þjálfun í knattspyrnu. M.a. er notað til þess Arduino iðntölva, Schneider iðntölva og
Siemens skjár. Það eru 6 battar í kringum þátttakanda og einn rofi. Í hverjum batta er
skynjari og ljós. Einnig er ljós hjá rofanum. Þátttakandi hefur Siemens skjáinn sem hann
notar til þess að velja hvaða leik hann fer í ásamt því að velja hversu langan tíma hann varir.
Hann hefur 5 mismunandi leiki til þess að velja úr. Iðntölvurnar eru notaðar til þess að gefa
þátttakanda upplýsingar um hvaða batta á að skjóta í næst eða hvort eigi að hlaupa að rofa
og ýta á hann. Eftir leik fær þátttakandi upplýsingar á skjánum um fjölda stiga sem hann fær.
Stigagjöfin er notuð sem endurgjöf á frammistöðu. Þ.e.a.s. hversu hratt hann nær að skjóta
milli batta og hlaupa að rofa og til baka.

Lykilorð: Endurgjöf
Iðntölva
Knattspyrna
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Formáli
Það er mjög lítið framboð af búnaði sem mælir getu leikmanns til þess að framkalla ákveðin
verkefni á æfingum. Knattspyrnuiðkendur mæta á æfingar og eru látnir leysa ákveðnar
þrautir en fá enga endurgjöf nema þá kannski tilfinningu um eigin getu eða þjálfarans. Með
þessu verkefni er markmiðið að skoða hvernig hægt er að nota iðntölvustýringu og búnað
sem honum tengist við þjálfun leikmanna í knattspyrnu. Hugsunin er sú að með
iðntölvustýringu sé hægt að útfæra algengar æfingar í knattspyrnu þannig að þátttakandi fái
upplýsingar á skjá um hvernig honum gangi og einnig að með iðntölvustýringu sé hægt að
þjálfa ákveðna eiginleika sem erfitt er að þjálfa án iðntölvunar.
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Inngangur
Hugmyndin er sú að nota Arduino iðntölvu í grunninn og byggja ofan á hana með stærri
iðntölvu eftir því sem hentar. Hægt er að fá fjöldan allan af nemum sem tengist Arduino
sem kosta mjög lítið auk þess sem hægt er að tengja skjá við Arduino iðntölvuna til
endurgjafar. Val á stærri iðntölvu og skjá sem viðbót við Arduino miðast svolítið við það sem
lært var í iðnfræðinni. Ákveðið var að nota Schneider iðntölvu sem tengdist inn á Siemens
skjá.
Til skýringarauka er mynd af leikvellinum þar sem leikirnir fara fram á næstu blaðsíðu. Það
eru 6 battar í kringum þátttakanda og einn rofi. Í hverjum batta er skynjari og ljós. Einnig er
ljós hjá rofanum. Þátttakandi hefur Siemens skjáinn sem hann notar til þess að velja hvaða
leik hann fer í ásamt því að velja hversu langan tíma hann varir. Hann hefur 5 leiki til þess að
velja úr. Í hvert skipti sem hann sparkar boltanum í réttan batta eða hleypur að rofa og ýtir
hann fær hann stig sem birtist á skjánum framkallað af Schneider iðntölvunni. Því næst
kemur ljós á næsta batta eða rofa sem segir honum í hvaða batta hann á að sparka í næst,
eða hvort hann eigi að hlaupa að rofa sem hann þarf að ýta á. Hann getur valið milli þess að
fara í 2, 3 eða 4 mín. leiki. Eins og fyrr sagði eru leikirnir 5. Fyrsti leikurinn felst í því að
skjóta alltaf í battann hægra megin við þann batta sem þátttakandi skaut í síðast. Þegar
rofinn er hins vegar hægra megin við battan þá á þátttakandi að hlaupa að rofa og ýta á
hann. Næsti leikur er alveg eins nema þá skýtur viðkomandi í annan hvern batta hægra
megin og ýta svo rofann. Leikir 3 og 4 eru alveg eins nema þá er farið til vinstri í staðin fyrir
til hægri. Í fimmta leiknum ákveður Schneider iðntölvan alfarið hvert er skotið eða hvort sé
hlaupið og slegið á rofa. Þá er engin regla hvar ljósið kemur heldur þarf þátttakandi að horfa
í kringum sig til þess. Leikir 1 til 4 eru fyrst og fremst til þess að æfa sendingar og móttöku.
Þar sem það er tímamæling á öllu hvetur það þátttakanda til þess að skjóta fast og nákvæmt
í hvern batta fyrir sig ásamt því að þurfa að taka á móti boltanum þannig að hann sé strax
tilbúinn í næstu sendingu. Auk þess æfir þetta snúning með bolta, hraðar fótahreyfingar og
þol. Leikur 5 er þar að auki æfing í að þvinga leikmann til þess að horfa endalaust í kringum
sig þar sem tölvan ákveður á tilviljunarkenndan hátt hvert skjóta eigi næst eða hlaupa.
Þetta er, eins og komið var að í formála, eiginleiki sem erfitt er að þjálfa en hægt er með
þessum leik.
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1 Tengingar milli eininga
Á næstu mynd má sjá tengingar milli eininga. Ekki eru settir inn allir inn- og útgangar á
teikninguna heldur var valið að hafa inn- og útganga á einingum sem skiptir máli varðandi
virknina til þess að gera hana skýrari. Ekki er skjárinn sýndur á teikningunni en hann tengist
beint inn á Schneider iðntölvuna. Hægt er að skoða í ítargögnum sem fylgja verkefninu
nákvæmari útlistun á inn- og útgöngum. Boð frá titringsnemunum sex fara inn á A0 til A5 á
Arduino iðntölvunni. Í raun fara 3 vírar frá hverjum titringsnema að Arduino iðntölvunni.
5V og GND eru hins vegar sameinaðir á teikningunni til að gera myndina skýrari. Þar sem
Arduiono iðntölvan er með útganga sem eru 0-5V og Schneider iðntölvan og flest allar
iðntölvur eru með 24V inngang þá var ákveðið að fara með útganginn á Arduino iðntölvunni
inn á segulliðaborð og þaðan út gegnum snertur inn á innganga Schneider iðntölvunar.
Útgangar Schneider iðntölvunar eru svo tengdir inn á ljós battans og rofans. Notaður er
utanáliggjandi spennugjafi fyrir segulliðaborðið en einnig er hægt að taka spennuna frá
Arduiono iðntölvunni. Þar sem 5V útgangurinn á Arduiono iðntölvunni getur eingöngu fætt
500mA þarf að passa að segulliðarnir dragi ekki allir í einu. Einnig má sjá að Arduino
iðntölvan er notuð til þess að spennufæða optocoupler segulliðaborðsins. Þeir taka mjög
lítinn straum og því handhægt að taka spennuna þaðan.
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2 Titringsnemi

Eins og áður hefur komið fram er notuð Arduino iðntölva í grunninn til þess að taka við
boðum frá skynjara. Skynjarinn sem tengist inn á Arduino kemur frá Velleman sem er
aðallega lítill gormur með pinna inn í. Í venjulegu ástandi þá snertast þessir 2 hlutir ekki en
við titring eða högg þá sveigist gormurinn og þeir snertast og við það leiðir á milli þeirra sem
inngangurinn skynjar. Hægt er að fá nema sem byggir á annarri tækni og er líklegast
nákvæmari, byggt á Piezo tækni, en hann kostar frá 3 dollurum. Ákveðið var hins vegar að
fara ekki í miklar úthugsanir við val skynjara á þessu stigi. Til þess þyrfti að smíða batta til
prófunar. Ákveðið var að nota þennan nema til að byrja með til prófunar á Arduino.
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3 Arduino

Arduinoiðntölvan á rætur að rekja til ársins 2003. Hún er open source bæði gagnvart
vélbúnaði og hugbúnaði. Hægt er að fá þessar tölvur í mörgum útgáfum og hægt að stækka
þær með aukakortum. Sú útgáfa sem er notuð er Arduino Uno án stækkunar.
Arduino Uno iðntölvan er ekki stór í sniðum. Samt sem áður eru 20 inn og útgangar sem
hægt er að stilla á mismunandi vegu. Digital I/O pinnarnir eru 14 og gegna mismunandi
hlutverkum. Tveir af þeim er hægt að stilla sem Tx/Rx sem gerir það að verkum að hægt er
að tengja þá inn á skjá sérstaklega ætlaða Arduino. Hægt er að stilla alla Digital I/O pinnana
14 sem annað hvort inngang eða útgang. Analog inngangarnir eru 6 merktir frá A0 til A5 og
eru þeir 5V. 5V túlkar inngangurinn sem 1023 og 0V sem 0. Þessir inngangar eru notaðir til
að taka við boðum frá 0-5 V titringsnemunum 6.
Hægt er að spennufæða tölvuna á 4 mismundi vegu. Beint af USB, Gegnum 7-12 V power
jack eða með 5V inn á Vin. Einnig er hægt að spennufæða tölvuna með 3,3 V.
Allir útgangarnir eru 0-5V og eru að hámarki 40mA en mælt er með helst ekki meira en
20mA. Af þeim sökum þurfti að fara með það merki inn á segulliðakort með optocoupler því
ekki er hægt að straumfæða venjulegan segulliða með svo litlum straum
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3.1 Forritun Arduino
Forritun Arduino er byggð á C++ forritunarmáli. Markmiðið með forritinu var að taka við
boðum frá analog inngöngunum 6 og skila þeim sem digital boðum út af ákveðnum
útgöngum. Hér að neðan er farið yfir forritunina. Ekki er farið yfir allt forritið, heldur
eingöngu hvernig fyrstu einn til tveir inn- og útgangarnir eru forritaðir. Aðrar tölur og önnur
nöfn eru á hinum en þeir eru forritaðir eins.
Hér eru talnabreyturnar „batti1hogg“ til „batti6hogg“ fastsettar á analog innganga A0 til A5.
const int batti1hogg = A0; //Titringsnemi 1 á batta 1 er tengdur við Analog inngang nr. 0
const int batti2hogg = A1; //Titringsnemi 1 á batta 1 er tengdur við Analog inngang nr. 1

Sama á við um útgangana fyrir ljósin 6.
const int batti1ljos = 2; // fasta heiltölubreytan batti1ljós fær töluna 2
const int batti2ljos = 4; // fasta heiltölubreytan batti2ljós fær töluna 4

Breytan „treshold“ er sett með gildið 900. Þegar titringsnemarnir eru tengdir og enginn
titringur á þeim les tölvan það sem 1023. Þegar titringsneminn nemur titring þá fer
inngangurinn niður fyrir 900. Farið verður nánar í þetta seinna.
const int treshold = 900;

Fyrir „innlesturtitr1-6“ mun sú breyta taka breytingum og því ekki haft „const“ fyrir framan
því breytan mun skipta um gildi þegar boltinn lendir á veggnum. Talan 0 er sett inn í
breytuna. Mikilvægt er að setja töluna 0 strax inn í breytuna til þess að koma í veg fyrir að
tölvan virkjar útgang inn á segulliða 1 til 6.
int innlesturtitr1 = 0;// Lestur á titringsnema 1 og geymsekla á tölunni í breytunni
innlesturtitr1
int innlesturtitr2 = 0;// Lestur á titringsnema 2 og geymsekla á tölunni í breytunni
innlesturtitr2
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Segulliðarnir draga þegar inngangurinn á borðinu er í lágstöðu. Því þarf að setja innganginn
strax í hástöðu til þess að segulliðaborðið dragi ekki óþarfa straum. Ef ætlunin er að
spennufæða segulliðaborðið með Arduino iðntölvunni þá er það algjörlega nauðsynlegt.
Þetta er gert innan „Void setup () {}“ aðgerðarinnar, sem þýðir að þetta er gert aðeins einu
sinni.
void setup() {
// keyrir bara einu sinni hér að neðan:
pinMode(batti1ljos, OUTPUT);//Pinni 2 er tengdur við segulliða 1 sem gefur ljós á batta 1
digitalWrite(batti1ljos,HIGH);

„Void loop ()“ Þýðir að skipanirnar innan {} eru keyrðar aftur og aftur. Það var búið að setja
inn í breyturnar „innlesturtitr1-6“ gildið 0. Þar sem þessi skipun er innan „void loop“ skipunar
þá er stanslaus innlestur á analog inngöngunum
void loop() {
// Hér fyrir neðan er forritið keyrt aftur og aftur. :
innlesturtitr1 = analogRead(batti1hogg); //Innlestur á titringsnema 1 og geymsekla í
breytunni innlesturtitr1
innlesturtitr2 = analogRead(batti2hogg); //Innlestur á titringsnema 2 og geymsekla í
breytunni innlesturtitr2

Það er búið að setja gildið „900“ á breytuna „treshold“ og „if“ skipunin ber saman gildið á
„treshold“ breytunni og „innlesturtitr1-6“ breytunni og skilar sér út á „batti1ljos1-6“
útgangana í 50msek Strax í upphafi er keyrð einu sinni skipun um að útgangarnir eiga að
vera í lágstöðu. Eftir það er útgangurinn í lágstöðu nema að inngangurinn nemur titring og
fer niður fyrir 900. Þá fer útgangurinn í lágstöðu og svo aftur í hástöðu. Einnig er frekar
einfalt að telja saman höggin á ákveðnum tíma og gefa stig og birta það á skjá. Það er hins
vegar ekki verkefnið hér að sinni en sniðugt að gera fyrir mjög ódýr og einfaldari verkefni.
if (innlesturtitr1 <=treshold)
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{
digitalWrite(batti1ljos,LOW);
delay(50);
digitalWrite(batti1ljos,HIGH);
delay(50);
}
if (innlesturtitr2 <=treshold)
{
digitalWrite(batti2ljos,LOW);
delay(50);
digitalWrite(batti2ljos,HIGH);
delay(50);

4 8 segulliðakort

Útgangurinn á Arduino sem er notaður er 0-5V. Farið er með þann útgang inn á 8 innganga
segulliðaborð Ekki er mælt með því að draga meira en 20 mA út af útganginum á Arduino
iðntölvunni og að hámarki 40 mA. Segulliðar draga meira en þetta. Til þess að hægt sé að
nota Arduinoútganginn til þess að draga segulliða er farið inn á segulliða með optocoupler.
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Hann dregur ekki nema nokkur mA. Spennan fyrir spólu segulliðans og íhluti sem honum
tengist er tekin með utanáliggjandi 5V spennugjafa. Þar sem allir segulliðarnir eru ódregnir
nema í mjög stuttan tíma þegar titringsnemi er virkur þá dregur segulliðaborðið mjög lítinn
straum. Þess vegna er óhætt að nota 5V útganginn á Arduino iðntölvunni til þess að
spennufæða segulliðaborðið. Hann þolir nokkur hundruð mA. Gæta þarf þó að því að allir
segulliðarnir séu ekki í gangi á sama tíma. Það minnkar áhættuna á því að iðntölvan
skemmist. Þetta er sýnt teikningunni hér að ofan með 5V spennugjafa.

5 Spennufall í köpplum
Einu kaplarnir sem eru í einhverri lengd eru þeir sem eru frá Schneideriðntölvunni fyrir ljósin
og frá Arduino iðntölvunni yfir í titringsnemann. Til þess þarf 5 víra. Notaður er fínþátta
alarmstrengur sem er 6*0.22mm2. Hann verður lengstur ca 20 m. Ekki þarf að hafa áhyggjur
af spennufalli víra sem tengjast titringsnemanum þar sem hann dregur mjög lítinn straum.
Huga þarf hins vegar að því að hafa ljós sem dregur mjög lítinn straum bæði til þess að
útgangur Schneideriðntölvunar þoli það og spennufallið yfir kapalinn verði ekki of hátt. Þar
sem hægt er að fá 80 lm 24V 1W ledgaumljós sem dregur einungis 1W/24V = 42mA er hægt
að nota útganginn á Schneider iðntölvunni sem gefur 100mA til að spennufæða gaumljósið.
R = ρ * l / A [Ω]
R = ρ*l/A = 0.017*20/0.22 = 1,5 ohm
U=IR
U=42mA*1,5 ohm = 63mV.
Spennufallið í kaplinum er því mjög óverulegt.

13
Tækni- og verkfræðideild

Háskólinn í Reykjavík

Rafiðnfræði
Lokaverkefni

Lars Ívar Amby Lárusson

6 Schneider iðntölva

Notuð er Schneider iðntölva fyrir flóknari þætti leiksins. Það má segja hún sé notuð til þess
að búa til leikina 5 og halda utan um tíma og þess háttar. Hún er svo notuð gagnvirkt með
Siemens skjánum. Inn á innganga tölvunar koma 7 on/off boð. Annars vegar 6 frá
segulliðakortinu og 1 frá rofa sem ýtt er á. Útgangarnir eru einnig 7. Útgangarnir eru
24 V/100mA. Hér fyrir neðan verður þetta útskýrt nánar.

6.1 Forritun á Schneider
Til þess að forrita Schneider iðntölvuna þá er notað til þess forrit sem heitir Unity pro.
Forritið er uppsett fyrir hermi (simulator). Áður en hægt er að prófa kerfið beint á iðntölvu
þyrfti að breyta inn og útgöngum iðntölvunar og setja í forritið inn og útgangsborð eftir því
hverning þau væru tengd innbyrðis. Þar sem ekki er ætlunin að prófa þetta að sinni nema í
hermi þá er þetta ekki gert. Eins og sjá má á næstu bls. þá er forritið skipt í nokkur sections.
Innan hvers sections er forritað í mismunandi forritunarmálum. Í grunninn er notuð SFC
forritun sem heitir „battavöllur1“ og bætt er svo við LD- og FBD forritun eftir því sem við á.
Það má segja að mismunandi þrep innan SFC nota upplýsingar sem fengin er úr öðrum
sections. Hvert þrep og skilyrði fyrir næsta þrepi verður í aðskildum köflum. Innan hvers
kafla eru undirkaflar þar sem farið er yfir sections sem þeim þrepum og skilyrðum tilheyra.
Gert er ráð fyrir að þátttakandi velji leik nr. 5 sem varir í 4 mín. Komið er svo inn á leik nr. 4
síðar í ritgerðinni.
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6.2 Section SFC battavöllur 1
Þrepin eru 3 og á milli þeirra eru skilyrði fyrir því að fara í næsta þrep. Innan hvers þreps er
mismunandi action og section sem farið verður yfir eins og áður sagði hér að neðan.
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6.2.1 Þrepið Tilbuinn
Forritið hangir inn í þrepinu „Tilbúinn“ þangað til ýtt er á „Byrja“ hnappinn á skjánum. Á
Siemens skjánum eru 2 myndir, sem fjallað verður um hér á eftir, sem birtast áður en ýtt er
á „Byrja“ á skjánum en það er val á tíma og leik. Öll ljós á böttum og rofa eru slökkt á þessu
stigi.

6.2.2 Skilyrði Starthnappur
Þegar ýtt er á „Byrja“ á skjánum þá fer breytan „Starthnappur“ í hástöðu. Við þetta er
hoppað í næsta þrep sem er „Nidurt10sek.

6.2.3 Þrepið Nidurt10sek
Í þessu þrepi hefur þátttakandi tíma til þess að koma sér fyrir á vellinum eftir að valinn er
leikur. Á þessu stigi eru öll ljós slökkt og skjárinn telur niður frá 10 sek. Þetta þrep er stillt
þannig að það varir eingöngu í 10 sek. Næsta þrep fer eftir því hvaða leik þátttakandi valdi.
Innan þessa þreps er eitt action, þ.e. þegar þetta þrep er virkt þá fær breytan „Reset_10sek“
hástöðu. Þetta gerir það að verkum að teljari sem fjallað er um hér á eftir fær endursetningu
svo hann byrjar upp á nýtt.

6.2.3.1 Section Niðurteljari10sek
Þetta section er til þess að telja upp í 10 sek TP 11 og TP12 búa til kassalaga bylgju með 500
msek í hástöðu og 500 msek í lágstöðu. Samtals 1 sek sem svo púlsar með uppkanti inn á
teljarann sem telur frá 0 og upp í 10. Þrepið „Nidurt10sek“ sem um er rætt hér að ofan er
með action sem setur breytuna „Reset_10sek“ í hástöðu eins og áður var sagt. Við það
verður teljarinn virkur og hann telur upp í 10 sem birtist á útganginum „Count value (CV)“
sem „L1_5_Nidurtalning_10_sek“. Í section „L1_5_NIDURTALNING_2_3_4“ er notuð önnur
aðferð til að telja niður og er sú aðferð líklegast betri en læt hana samt hanga inni svona til
þess að sýna að það er hægt að gera þetta á mismunandi vegu. Breytan „restart10sek“ er
stillt á 10 svo hann telji endalaust frá 0 og upp í 10. Hún er svo sem óþörf hér. Einhverra
hluta vegna þá er í hermi sekúnda ekki alveg sekúnda, heldur aðeins meira. Gott væri því að
prófa þetta beint á iðntölvu. Þetta sést mjög greinilega í simulator.
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6.2.3.2 Section NIDURTELJARI_10_SEK_SKJAR
Þetta section er eiginlega framhald af sectioninu á undan. Hér er notuð breytan
„L1_5_Nidurtalning_10_sek“ til að setja inn á Mux. Þetta er ekkert sérstaklega góð aðferð
en virkar. Betra að nota aðferð sem verður sýnd síðar. Ekki var hægt að nota „int“ breytu
inn á skjáinn og var hún þess vegna breytt í „Real“ breytu. Breytan
L1_5_Nidurtalning_10sekb gegnum vistfangið %Mw26 birtist svo á skjánum í niðurtalningu
áður en leikur hefst.

6.2.4 Skilyrði L5_R
Þegar liðnar eru 10 sek í næsta þrepi fyrir ofan þá er farið úr því þrepi en þó aðeins ef að 1 af
5 skilyrðum er valið, þ.e.a.s. hvaða leik frá 1 til 5 þátttakandi velur. Þegar þátttakandi velur
leik 5 á skjánum fær breytan „L5_R_VAL“ hástöðu. Hún heldur þeirri hástöðu allan tímann
þangað til öll þrepin eru búin, sem veldur því að tölvan hoppar í næsta þrep sem er
„L5_R_TALNING“.
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6.2.5 Þrep L5_R_TALNING
Þetta þrep er eitt af 5 þrepum sem halda utan um leiki 1 til 5. Þetta þrep sér um leik 5
meðan hin 4 halda utan um leik 1 til 4. Inn í þessu þrepi er Schneider iðntölvan að taka við
boðum frá segulliðakortið gegnum Arduino iðntölvuna sem fær boð frá skynjurum battanna
6 auk rofans sem fer beint inn á Schneider innganginn. Schneider iðntölvan sér svo um að
kveikja ljós við batta eða rofa sem svo þátttakandi skýtur í eða ýtir á. Við þetta fær
þátttakandi stig. Það er algjörlega tilviljunarkennt fyrir þátttakanda hvaða ljós kveiknar á svo
að hann þarf að horfa í kringum sig. Schneider iðntölvan heldur líka utan um tíma leiks ofl.
sem komið er að á eftir. Inn í þessu sectioni eru 2 action, auk þess sem nokkur sections
tengjast þessu þrepi, sbr nánar síðar.

6.2.5.1 Action L5_R_NIDURT_HEFST
Þetta action er þannig að breyta „L5_R_NIDURT_HEFST“ fær hástöðu þegar þrepið
„L5_R_TALNING“ verður virkt, þó aðeins 300msek seinna. Ástæðan fyrir þeirri stillingu er sú
að þessi breyta hefur áhrif inn í action L5_R_TALNINGAÚTREIKNINGAR sem er action inn í
þrepinu L5_R_TALNING . Áður en það þrep byrjar er þessi breyta sett í lágstöðu. Ef þessi
breyta er sett í hástöðu á sama tíma og þrepið verður virkt þá verður breytan að sjálfsögðu
alltaf í hástöðu inn í þrepinu. Ef að breytan skiptir um stöðu 300 msek eftir að actionið
verður virkt þá hefur hún gert sem þarf að gera inn í því actioni. Þetta er nauðsynlegt til þess
að endursetja teljarann og fleiri hluti í öðrum leikjum.

6.2.5.2 Action L5_R_TALNINGAUTREIKNINGAR
Á myndinni hér á næstu bls. til hægri sést Mux blokk. Inn „K“ inngang er breytan
„L5_R_TALNINGUPP_0TIL27“ (1). Hún er tekin úr sectioni „L5_R_TELJARI“ sem komið er að á
eftir. Á 300 msek fresti hækkar sú breyta um 1. Meðan „EN“ inngangurinn á Mux er í
hástöðu breytir útgangurinn ekki um gildi. Til þess að það geti gerst þá þarf „EN“
inngangurinn að fá lágstöðu og svo aftur hástöðu. Þá fær útgangurinn með breytuna
L5_R_TALNING_UT_MUX (3) það gildi sem er á IN0 til IN27. Hver af þeim fer svo eftir
gildinu á „K“ innganginum. Þar sem „talning1upp“ (2) breytan fær lágstöðu og svo strax
aftur hástöðu þegar boltinn lendir á réttum batta og tíminn er breytilegur á milli þess sem
boltinn lendir á batta og inngangstölurnar á Mux eru tilviljunarkenndar er ómögulegt fyrir
þátttakanda að læra á talnarununa. Lengst til vinstri á myndinni fer svo breytan
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L5_R_TALNING_UT_MUX (3) inn á samanburðarblokkirnar. Ef að talan t.d. 6 er í breytunni
þá verður næstefsta samanburðarblokkin á myndinni með hástöðu á „EQUAL“ útgangi. Það
skilar sér svo með hástöðu á „utgangur6" sem veldur því að ljós kviknar á þeim batta sem
þátttakandi á að skjóta í. Um leið og boltinn hittir á battann þá fær"AND" blokkin hástöðu.
Það skilar sér svo sem hástaða á OR blokkinni og „talningfjhoggatia“ breytan hækkar um einn
sem birtist á skjánum. „TP“ blokkin er svo eingöngu til þess að senda 100msek púls inn á
teljarann til þess að endursetja hann þegar nýr leikur hefst ásamt breytunni
„L5_R_NIDURT_HEFST“ sem um var rætt hér að ofan.
2

1
3

3
MUX

2
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6.2.5.2.1 Section L5_R_TELJARI
Þetta section er með tímaliða eins og fjallað er um í kafla 5.2.3.1 nema að staðinn fyrir að
tíminn er 1 sek þá er hann 300msek sem púlserar inn á uppteljarann. Uppteljarinn telur upp
í 27 inn á Mux sem um er rætt hér að ofan. Þetta er gert með því að hann telur upp frá núlli
og hækkar um 1 á 300 msek fresti. Þegar hann fer upp í 27 vegna þess að „PV“ inngangurinn
er með breytu stillt á 27 fer „Q“ útgangurinn í hástöðu með breytu
„L5_R_RESTART_TELJARI“ sem veldur því að „R“ inngangurinn með sömu breytu fær á sig
hástöðu og því endursetur teljarinn sig og því fer uppteljarinn aftur í upptalningu frá 0 upp í
27. Þannig gengur þetta fyrir sig koll af kolli.

6.2.5.2.2 Section L1_5_NIDURTALNING_2_3_4
Áður en leikur hefst er hægt að velja á skjánum hversu lengi leikur sé í gangi. Hægt er að
velja 2, 3 eða 4 mínútur. Í sectioni „L1_5_NIDURTALNING_2_3_4“ eru fleiri hlutar sem er
eiginlega endurtekning á því sem sést hér. Eingöngu er munur á „PV“ gildinu á
niðurtalningablokkinni. Hér fyrir neðan sést hvernig forritun fer fram til að telja frá 240 sek
og niður Efri hlutann höfum við séð áður. Til þess að teljarinn telji frá 240 og niður þá
verður starthnappurinn að vera virkur, leikurinn valinn 240 sek frá skjánum og 1 af 5 leikjum.
Um leið og ýtt er á „byrja“ á skjánum eru öllum þessum skilyrðum fullnægt. Út af „CV“ á
niðurteljaranum er breytan „L1_5_240_sek_nidur“. Hún birtist á Siemens skjánum. Hún
lækkar frá 240 og niður í 0. Breytan „l1_5_Nidurtalning_240_sek_lokid “ útaf
niðurteljaranum setur breytuna „L1_5_leik_lokid“ í hástöðu. Hún er einmitt skilyrði fyrir
20
Tækni- og verkfræðideild

Háskólinn í Reykjavík

Rafiðnfræði
Lokaverkefni

Lars Ívar Amby Lárusson

næsta þrep. Þessi breyta endursetur einnig breytur sem þurfa að hafa gildið 0 þegar næsti
leikur hefst.

6.2.5.2.3 Section L1_5_NIDURTALNING_2_3_4_SKJAR

Þetta section er eingöngu til þess að koma talningunni á yfir í „REAL“ breytu sem hægt
er að koma yfir á skjáinn.
.1
1
INT_TO_REAL
talningfjhoggatia

IN

OUT

L1_5_talning_hogga_skjar

6.2.6 Skilyrðið L1_5_leik_lokid
Eins og áður var komið inn á kafla 5.2.5.2.2 fær breyta „L1_5_leik_lokið hástöðu þá þegar
leikur 5 er búinn. Þetta veldur því að hoppað er í næsta skref sem er þrepið „Tilbuinn“ sem
er upphafsþrepið og þar með er byrjað upp á nýtt.
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6.2.7 Section RESET_EFTIR_LEIK_1TIL5
Þegar leik er lokið eru nokkrar breytur sem eru ennþá með hástöðu. Þær þarf að endursetja
áður en næsti leikur hefst. Þetta er gert með því að um leið og leik er lokið annað hvort
þegar tíminn er liðinn eða þegar þátttakandi ýtir á „Viltu byrja upp á nýtt“ á skjánum þá er
sendur resetpúls inn á viðeigandi blokkir. Út af niðurteljaranum sem telur niður fyrir 2, 3 eða
4 mínútur er „Q útgangur“ sem er stilltur á samsvarandi tíma og er það „L1_5_leik_lokid“
breytan en „reset_leik_lokið_skjár“ breytan fær hástöðu þegar þátttakandi ýtir á skjáinn og
vill byrja á nýjum leik.

6.2.7 Section initchart
Til þess að hægt sé hætta við leik og byrja upp á nýtt þá er skjárinn notaður til þess. Þegar
smellt er á „Viltu byrja upp á nýtt“ á skjánum fær „reset_leik_lokid_skjar“ breytan hástöðu.
Initchart blokkin setur SFC blokkina í upphafsstöðu ásamt því sem fram kemur að ofan.
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7 Siemens skjár

Í þessu verkefni er miðað við 7 tommu Siemens KTP 700 basic PN skjá. Hægt er að tengjast
Schneider vélinni gegnum Profinet Lan. Hér fyrir neðan er stillt saman skjánum og breytum í
Schneider vélinni til útskýringar. Hægra megin í „Animation table“ fyrir Schneider vélina sést
að þátttakandi hefur valið leik nr. fimm í 240 sek. Hann hefur ýtt á „Byrja“ hnappinn. Hann
er nýbúinn að ýta á rofann sem á eftir að ganga til baka því að breytan „inngangur7hnappur“
er í hástöðu. Einnig má sjá að viðkomandi á að skjóta í batta nr. 2 næst og er með 2 stig. Að
auki sést á skjánum að hann á 84s. eftir. Ef þátttakandi vill ekki taka þátt í leiknum getur
hann byrjað upp á nýtt með því að ýta á „Viltu byrja upp á nýtt“ hnappinn. Hér fyrir neðan er
farið aðeins yfir stillingar á skjánum sem eru gerðir í TIA Portal forritinu.
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7.1 Skjárinn Velja leik
Hérna fyrir neðan er gerð grein fyrir stillingum á upphafsmynd á Siemens skjánum.
Þátttakandi byrjar á því að velja sér leik frá 1 upp í 5. Neðst á skjánum sést hvað gerist þegar
smellt er á takkann „Leikur 5“. Breytan „velja leik 5“ fer í hástöðu. Hún hefur vistfangið
%m19 sem tengist breytunni „L5_R_VAL“ sem rætt var um í kafla 5.2.4 , ásamt því að
skjárinn „Velja tíma“ verður virkur.
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7.2 Skjárinn Velja tíma og Byrja
Stillingarnar fyrir skjáina „Velja tíma“ og „Byrja“ eru þær sömu og fyrir skjáinn „Velja leik“.
Bara aðrar breytur. Þegar valinn er tíminn þá er hoppað yfir í næsta skjá og þaðan yfir í
skjáinn „root Screen_1“.

7.3 Skjárinn root Screen_1
Þegar smellt er á hnappinn „Byrja“ þá skiptir breytan „Starthnappur“ í Schneider tövunni um
stöðu ásamt því að skjárinn „root Screen_1“ birtist. Ef tengsl breyta milli Siemens skjás og
Schneider iðntölvunar eru útskýrðar þá skiptir ekki máli hvað þær heita heldur að þær vísa í
sama vistfang. Hægt er að sækja og gera breytingar á innihaldi breytunar hvort sem það sé í
Schneider iðntölvunni eða skjáinn.
Sé efsta hornið vinstra megin í myndinni hér að neðan skoðað þá er breytan sem er merkt
með bláu „00“. Það sem stýrir því hvort hún birtist er breyta tekin úr Schneideriðntölvunni.
Til þess að hún birtist á skjánum þarf „Visibility hennar að vera 1, eins og sést neðst til vinstri.
Hún nær í innihaldið á breytu með vistfangi %M46. Í Siemens vélinni heitir breytan „10 sek
gluggi“ en í Schneider iðntölvunni „Reset_10sek“. Þegar þrepið „Nidurt10sek“ er virkt þá er
„action“ sem setur þessa breytu í 1. Þetta er einmitt þrepið sem telur niður frá 10 sek. Þess
vegna birtist þessi gluggi eingöngu þegar niðurtalningin á sér stað. Það sem gerir það hins
vegar að verkum að niðurtalningin eigi sér stað er tekið úr vistfanginu %M26
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„L1_5_Nidurtalning_10_sekb" sem fjallað er um i kafla 5.2.3.2 Textinn „S. Þangað til
leikurinn hefst“ er svo látinn birtast á sama hátt með stýringunni úr vistfangi „%M46“.
Næsta röð fyrir neðan á skjánum er „00 Sek eftir af leiknum“. Það sem sést ekki á skjánum er
að bakvið töluna „000“ eru 2 aðrir gluggar. Það sama á við um textann „S. eftir af leiknum“.
Aðeins einn af þessum 3 gluggum getur verið virkur í einu. Það er áfram gert með stýringu á
„Visability“ með breytum með vistfang „%M20“ til „%M22“. Þetta eru breytur sem fá gildið
1 þegar valinn er tími frá 2 til 4 mínútum á skjánum á glugga frá því á undan. Niðurtalningin
fer svo fram í gegnum breytuna „L1_5_240_sek_nidur“ á Schneider vélinni í gegnum
vistfangið %MW24. Komið er inn á þetta í kafla 5.2.7.
Næsta lína fyrir neðan, eða „000 stig“, fylgir svolítið því sama og línunni fyrir ofan. Teknar
eru breytur úr Schneider iðntölvunni. Breytan og textinn er samt allan tímann á skjánum og
því þarf ekki stýringu gegnum „Visability“
Það sem sést næst er takkinn „Viltu byrja upp á nýtt“. Í gegnum Events flipa eins og áður er
rætt um þá er breytunni „Reset leik lokið“ snúið við með „Press“ function og svo aftur til
baka með „Release“ function ásamt því að hoppað er í annan skjá „Velja leik“ . En hann er
jafnframt upphafsskjárinn.
Myndina af battavellinum sýnir 6 batta og 1 rofa sem er hringurinn. Í gegnum animation
stillingar þá er battinn eða rofinn látinn lýsa rauðu ef hann er sá sem á að skjóta í. Þetta eru
sömu breytur og valda því að útgangar Schneider iðntölvunar verða virkir til þess að kveikja
ljósin á viðeigandi batta eða rofa.
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8. Leikur 4
Þar sem leikur 5 er svolítið ólíkur í uppbyggingu en leikir 1 til 4 þá er farið aðeins yfir leik 4
hér að neðan. Leikir 1 til 3 eru í uppbyggingu mjög svipaðir leik nr. 4 og því kannski ekki
nauðsynlegt að fara yfir þá sérstaklega.
Þegar þátttakandi velur leik á 4 á skjánum þá fær breyta „L4_R_VAL“ hástöðu. Þegar 10 sek
niðurtalningin er lokin dettur forritið inn í þrepið „L4_2H_TALNING“. Inn í því þrepi er action
sem heitir „L4_2V_TALNINGAUTREIKNINGAR“. Sjá má á efri og neðri myndinni hér fyrir
neðan hvernig þetta lítur út. Á efri myndinni sést að inn á tímaliða fer breytan
„L4_2V_NIDURT_HEFST“. Eins og í leik nr. 5 þá er samsvarandi breyta með 300 msek
seinkun. Þegar hún fær hástöðu 300 msek eftir að þetta action hefst fer tímaliðinn „TP 40“ í
hástöðu og svo 100 msek á eftir í lágstöðu. Þetta gerir það að verkum að útgangur „OR“
hliðsins fær hástöðu. Uppteljarinn þar á eftir fær því endursetningarpúls í 100 msek inn á
„R“ innganginn sem gerir það að verkum að hann endursetur sig og fær 0 á útganginn.
Þannig byrjar talan 7 að birtast út af MUX blokkinni. Þar næst kemur 5 svo 3 og svo 1. Til að
skoða hvernig þetta gerist að teljarinn telur endalaust upp og endursetur sig svo innan
leiksins þá verður að hafa efri myndina til hliðsjónar. Segjum sem svo að útaf MUX er talan
7. Það gerir það að verkum að útaf efstu samanburðarblokkinni er útgangurinn „EQUAL“ í
hástöðu og ljósið hjá rofanum er kveikt gegnum breytuna „utgangur7hnappur“. Um leið og
þátttakandi ýtir á rofann fær útgangur AND hliðsins hástöðu. Á seinni myndinni sést þetta
merki fer inn á OR hlið. Þaðan fer svo merkið inn á MOVE hlið. Þar er einmitt breytan
„talning1upp“ sem fer inn á uppteljarann sem sést á efri myndinni. Við þetta hækkar
teljarinn um einn. Talan útaf Mux verður því næst 5 eftir að hún var 7 á undan. Þar sem
boltinn eða rofinn er eingöngu í hástöðu í mjög stuttan tíma, þá fer þetta merki strax í
lágstöðu. Næst skýtur þátttakandi í batta nr. 5 sem veldur því að teljarinn hækkar aftur um
einn og svo koll af kolli. Þegar Muxinn er kominn niður í 1 þarf næst að fá 7 aftur út af
Muxinum. Neðst á neðri myndinni sést að þegar skotið er í batta nr. 1 sem er inngangur 1 þá
fær breytan „L1_5reset“ breytan hástöðu í smá stund og gerir það að verkum að teljarinn
byrjar upp á nýtt. Þannig gengur þetta koll af kolli þangað til að þetta þrep er búið.
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9 Kostnaðaráætlun
Hér að neðanverðu er talinn upp sá búnaður sem þyrfti miðað við gefnar forsendur í
verkefninu. Ekki er þó talinn upp kostnaður við smíði batta. Allar tölur eru með vsk.

Búnaður
Arduino og fylgihlutir
Titringsnemar
Siemens KTP 700 basic PN
M-340 Cpu 4096 Modbus TCP/IP
M-340 Rekki 4 einingar
M-340 8 inng + 8 útgangar 24V
M340 spennugj. 24V 16.5W
Leyfi á Schneider
Leyfi á Siemens

Fjöldi
1
6
1
1
1
1
1
1
1

Eingaverð
15000
415
121735
152631
15131
40504
39620
74400
68200

Heildarverð

Alls
15000
2490
91000
152631
15131
40504
39620
74400
68200
498976 kr
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Niðurlag
Sú hugmynd að nota iðntölvu fyrir þjálfun og leiki hvort sem fyrir knattspyrnu eða fleiri
íþróttagreinar er miðað við þetta verkefni vel hugsanlegt. Það er í það minnsta tæknilega
séð ekkert sem bendir til þess að það sé ekki hægt. Iðntölvur í dag eru mun betri og ódýrari
en þær voru hérna fyrir nokkrum árum og hugsanlega þess vegna hafa þær ekki sést við
þessa notkun fyrr.
Hægt er að nota Arduino iðntölvuna til þess að leysa ákveðin verkefni. Fer það svolítið eftir
því hvað gera skal, sem Arduiono iðntölvan ræður ekki við, hvaða iðntölvu maður velur að
auki. Gagnvart þessu verkefni var Schneider iðntölvan og Siemens skjárinn fyrir valinu vegna
þess að á þennan búnað er kennt í iðnfræðinni. Mjög líklega er hægt að gera þessa leiki
með einfaldari og ódýrari vélum. Hægt er t.d. að fá Siemens S7 1200 vél sem kostar mjög lítið
sem hægt er að tengja við beint inn á Siemens skjáinn. Þá þyrfti engan búnað né leyfi frá
Schneider. Hálf milljón í búnað og þá á eftir að bæta við kostnað við batta er fullmikið.
Einnig þarf að skoða betur val á skynjurum og hvernig þeir vinna með batta sem þeim
tengjast. Niðurstaðan er eigi að síður sú að lagt var af stað með ákveðna hugmynd sem átti
eftir að útfæra með vél- og hugbúnaði. Flest af þeim væntingum sem höfundur hafði til
búnaðarins til þess að leysa þau verkefni sem hugmyndin krafðist hafa verið leyst eða
þarfnast betri skoðunar eða prófunar.
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Ítargögn fyrir inn- og útgangskort Schneider iðntölvunar
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Ítargögn fyrir fyrir Arduino iðntölvuna
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Ítargögn fyrir Siemens skjáinn
41
Tækni- og verkfræðideild

Háskólinn í Reykjavík

