HÖNNUN OG FORRITUN Á RAFBÚNAÐI Í DRANGEY SK
Árni Snær Ólafsson
Lokaverkefni í rafmagnstæknifræði BSc
2017

Höfundur: Árni Snær Ólafsson
Kennitala: 1608913279
Leiðbeinandi: Gísli Gunnar Pétursson
Tækni- og verkfræðideild
School of Science and Engineering

Heiti verkefnis:
Hönnun og forritun á rafbúnaði í Drangey SK.

Námsbraut:
Rafmagnstæknifræði BSc

Tegund verkefnis:
Lokaverkefni í tæknifræði BSc

Önn:
Haust 2017

Ágrip:

Námskeið:
LOK1012

Verkefnið er að hanna og forrita búnað fyrir
millidekkið og lestarkerfið í Drangey SK skip í eigu
FISK Seafood sem kemur til landsins mánaðarmótin

Höfundur:
Árni Snær Ólafsson

ágúst/september.
Minn þáttur í skipinu var að sækja tóm kör niður í
lest koma þeim upp að 3 starfstöðvum þar sem fyllt
er á körin, þaðan eru þau send full af fisk aftur niður

Umsjónarkennari:
Baldur Þorgilsson

í lest.
Útkoman verður fullhönnuð raflögn og forritun á
búnaði sem sér til þess að vinnsla verði eins örugg
og hröð og mögulegt er.

Leiðbeinandi:
Gísli Gunnar Pétursson

Fyrirtæki/stofnun:
Skaginn 3X

Dagsetning:
4.12.2017

Dreifing:
opin

lokuð

x

Lykilorð íslensk:

Lykilorð ensk:

Röðunarstöð, hönnun,
færiband, forritun

Sorting station, design,
conveyor, programming,

til:4.12.2020

Formáli:
Verkefnið er unnið sem lokaverkefni höfundar til B.Sc. gráðu í Rafmagnstæknifræði við
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Verkefnið er unnið í samstarfi við fyrirtækið
Skagann 3X undir leiðsögn Gísla Gunnars Péturssonar.
Verkefnið var að hanna og forrita búnað á sjálfvirkri röðunarstöð í fiskitogarann Drangey SK
út frá sölusamningi Skagans 3X við fyrirtækið FISK Seafood.
Höfundur vill koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem aðstoðuðu við vinnslu
verkefnisins.
Sérstakar þakkir fá Jóhanna Árnadóttir og Ólafur Páll Sölvason foreldrar höfundar sem sýndu
ómetanlegan stuðning í verki á námstíma. Þá vill hann einnig þakka samnemendum sínum
Gísla Þór Gíslasyni og Jóni Steinari Guðlaugssyni fyrir mikla samheldni meðan á náminu stóð.
Skaginn 3X fá þakkir fyrir að veita aðgang að starfsvæði sínu og tæknilegum upplýsingum.

Efnisyfirlit:
1.

2.

Inngangur ........................................................................................................................................ 1
1.1.

Upplýsingar um búnað í skipinu .............................................................................................. 1

1.2.

Markmið verkefnisins .............................................................................................................. 2

1.3.

Virknilýsing .............................................................................................................................. 3

1.4.

Ferlið í máli og myndum .......................................................................................................... 8

Búnaður ......................................................................................................................................... 20
2.1.

Vinnustöð – Millidekk ............................................................................................................ 20

2.2.

Færibönd – Millidekk ............................................................................................................. 22

2.2.1.
2.3.

Vagn – Millidekk .................................................................................................................... 24

2.3.1.

4.

Mótor á vagni ................................................................................................................ 25

2.4.

Skæralyfta – Millidekk ........................................................................................................... 27

2.5.

Karabrú – Millidekk................................................................................................................ 28

2.5.1.

3.

Mótor............................................................................................................................. 23

Mótor á karabrú ............................................................................................................ 29

2.6.

Lyftur ..................................................................................................................................... 30

2.7.

Færibönd – Lest ..................................................................................................................... 31

2.8.

Vagn – Lest ............................................................................................................................ 32

Forritun á búnaði ........................................................................................................................... 33
3.1.

Vinnustöð – Millidekk ............................................................................................................ 34

3.2.

Færibönd – Millidekk ............................................................................................................. 37

3.3.

Vagn – Millidekk .................................................................................................................... 40

3.4.

Skæralyfta – Millidekk ........................................................................................................... 45

3.5.

Karabrú – Millidekk................................................................................................................ 48

Niðurstöður ................................................................................................................................... 51

Myndaskrá:
Mynd 1 - Kerfið í tvívídd .......................................................................................................................... 8
Mynd 2 - Vagn við vinnuborð .................................................................................................................. 9
Mynd 3 - Kar að ferjast á vagn............................................................................................................... 10
Mynd 4 - Kar komið á vagn .................................................................................................................... 11
Mynd 5 - Tómt kar komið fyrir framan stöð .......................................................................................... 12
Mynd 6 - Tómt kar komið á vinnustöð .................................................................................................. 13
Mynd 7 - Vagn komin að biðbraut ......................................................................................................... 14
Mynd 8 - Kar komið upp á biðbraut ...................................................................................................... 15
Mynd 9 - Kar komið á skæralyftu .......................................................................................................... 16
Mynd 10 - Skæralyfta búinn að lyfta ..................................................................................................... 17
Mynd 11 - Karabrú búinn að taka við kari ............................................................................................. 18
Mynd 12 - Karabrú yfir lyftu .................................................................................................................. 19
Mynd 13 - Millidekk úr autocad ............................................................................................................ 21
Mynd 14 - Líkan af takkaboxunum UH44, UH45 og UH46 .................................................................... 21
Mynd 15 - Færibandahlekkur ................................................................................................................ 22
Mynd 16 - Upplýsingar um mótor á færibandahlekkjum ...................................................................... 23
Mynd 17 - Vagn ..................................................................................................................................... 24
Mynd 18 - Mótor á vagni ....................................................................................................................... 25
Mynd 19 - Upplýsingar um mótor ......................................................................................................... 25
Mynd 20 - Gír fyrir mótor ...................................................................................................................... 26
Mynd 21 - Upplýsingar um gír ............................................................................................................... 26
Mynd 22 - Skæralyfta ............................................................................................................................ 27
Mynd 23 - Karabrú................................................................................................................................. 28
Mynd 24 - Upplýsingar um mótor ......................................................................................................... 29
Mynd 25 - Breytur fyrir vinnustöð ......................................................................................................... 34
Mynd 26 - Breytur fyrir vinnustöð ......................................................................................................... 34
Mynd 27 - Beiðnir fyrir vinnustöð ......................................................................................................... 35
Mynd 28 - Breytur fyrir færibönd .......................................................................................................... 37
Mynd 29 – Beiðnaskoðun fyrir færibönd .............................................................................................. 37
Mynd 30 - Vinnufasi á færibandi ........................................................................................................... 38
Mynd 31 - Blokk fyrir færiband ............................................................................................................. 39

Mynd 32 - Breytur fyrir vagn ................................................................................................................. 40
Mynd 33 - Breytur fyrir vagn ................................................................................................................. 40
Mynd 34 - Beiðnaskoðun fyrir vagn ...................................................................................................... 41
Mynd 35 - Undirbúningur fyrir servo mótor á vagni ............................................................................. 42
Mynd 36 - Vinnufasi á vagn ................................................................................................................... 43
Mynd 37 - Hreinsa beiðnir fyrir vagn..................................................................................................... 44
Mynd 38 - Breytur fyrir skæralyftu ........................................................................................................ 45
Mynd 39 - Vinnufasi á skæralyftu.......................................................................................................... 46
Mynd 40 - Beiðnaskoðun fyrir skæralyftu ............................................................................................. 46
Mynd 41 - Vinnufasi á skæralyftu.......................................................................................................... 47
Mynd 42 - Breytur fyrir karabrú ............................................................................................................ 48
Mynd 43 - Breytur fyrir karabrú ............................................................................................................ 48
Mynd 44 - Beiðnaskoðun fyrir karabrú ................................................................................................. 49
Mynd 45 - Vinnufasi fyrir karabrú ......................................................................................................... 49
Mynd 46 - Vinnufasi fyrir karabrú ......................................................................................................... 50

1. Inngangur
Verkefnið sem ég er að gera er unnið í samstarfi við Skagann3x á Akranesi, fyrirtæki sem
ég vann hjá í sumar. Skaginn3x er að hanna vinnulausn um borð í Drangey SK. Kerfið
inniheldur framúrskarandi tækni varðandi sjálfvirkni og íslausa meðhöndlun á afla. Kerfið
er hannað til að vera skilvirkt með það að markmiði að auka gæði afurða og í þessari ritgerð
verður farið yfir rafmagnshönnun og forritun á ferlinu sem kemur fisknum frá SUB
CHILLING tönkum í kör og niður að lyftara sem er staðsetttur niðri í lestinni. Ég mun lýsa
öllum þeim búnaði sem um ræðir en meginviðfangsefni mitt er að fjalla um forritun frá því
að fiskur er pantaður í körin á vinnustöðvum og þaðan sendur að lyftum sem ferja kerin
niður í lest.

1.1. Upplýsingar um búnað í skipinu
Helsti tækjabúnaður er: Sjö stæða slægingarlína sem útbúin er með sleppihólfum fyrir
fisk sem raðast sjálfvirkt inn á Vision tegunda/stærðar flokkara. Slægingarlínan er með
hæðarstillanlegan vinnupall við hvert slægingarstæði, hnífahaldara, hnífabrýni og
tvær leiðir fyrir aukaafurðir eins og t.d. lifur. Lifrin er flutt frá slægingarlínu að sérstakri
dælu sem flytur hana áfram í kældum vökva. Áður en lifrinni er pakkað í ker er kældi
vökvinn skilin frá á sérstöku drenbandi. Vision tegunda/stærðarflokkari sér um að
flokka þorsk, ufsa og ýsu ásamt því að safna upplýsingum um tegundir og
lengdardreifingu fisksins sem nýtist í rekjanleikakerfi. Vision flokkari býr jafnframt til
380 kg skammta sem tilheyra sama þyngdar- og tegundaflokki. Hægt er að
flokka/skammta

samtímis

í

allt

að

fimm

afurðaflokka.

Fiskurinn

er

flokkaður/skammtaður ofan í þrískipt blæðingarhjól sem hönnuð eru til að bæta
blæðingu aflans með lágmarks dekkplássi. Blæðingarhjólið heldur utan um hvern
skammt og stýrir honum aðskildum inn í sjálft kæliferlið. SUB-CHILLING™ er besta
kælimeðferð sem möguleiki er á, þar sem fiskurinn er kældur niður að frostmarki sínu
(-1.0°C), án þess að frjósa. Einn skammtur af fiski fer í hvert skrúfubil í SUB-CHILLING™
tankinum sem tryggir fullkomna stjórn á kæliferlinu. Helstu kostir við að koma fiski í
undirkælt ástand með SUB-CHILLING™ tækni, er aukin gæði, bætt geymsluþol, betri
vinnslunýting og flutningur fisks án íss. Íslaus flutningur eykur afla í körum um 20% og
minnkar vinnu bæði í veiðiskipi og landi umtalsvert. Eftir kælingu er fisknum raðað í
kör á vinnsludekkinu við bestu mögulegu aðstæður við sérgerða röðunarstöð.

Röðunarstöð byggir á sjálfvirkum flutningi á tómum og fullum körum að og frá
sérgerðum vinnustæðum þar sem fiski er raðað í kör. Eftir að röðun á fiski er lokið, eru
körin ferjuð frá hverri vinnustæðu og þá er allt tilbúið til að fá tómt kar inn á þá
vinnustæðu aftur. Kör eru flutt sjálfvirkt milli lestar og vinnsludekks með lyftum. Í
hverri lyftu er mynduð þriggja hæða stæða. Í lestinni er síðan uppsöfnun á sex stæðum
eða samtals 18 körur sem hvert um sig inniheldur 380 kg sem nemur tæpum 7
tonnum. Þegar uppsöfnun í lest er lokið, er lestinni þjónað og hún tæmd með
hlaupaketti/lyftara.

1.2. Markmið verkefnisins
Það sem snýr að mér í þessu verkefni er að hanna, teikna og forrita þann búnað sem
þarf til að koma fiskikörum frá vinnsluborðum niður í lest á færiböndum sem eru í efri
og neðri lest. Um er að ræða tvær lyftur og vagna sem eru bæði í efri og neðri lest. Ég
mun fjalla ítarlega um þetta í köflum 2 og 3 þar sem talað um hvern búnað fyrir sig. Í
kafla 2 er farið yfir uppsetningu og hönnun á vélbúnaðinum og hvaða skynjara þurfti
að staðsetja hvar og hvers vegna. Bræðurnir Arnór Freyr og Hilmar Þór Símonasynir
eru að hanna vélbúnaðinn á millidekkinu og að skrifa sína lokaritgerð í vél- og
orkutæknifræði um hann, því verður mikið samstarf unnið með þeim í tengslum við
þann búnað. Í kafla 3 er hins vegar farið yfir útfærsluna á forrituninni á búnaðinum.
Þetta þarf að gerast á þannig tíma að þessi hluti verði ekki flöskuháls fyrir skipið. Með
réttri útfærslu ætti það að vera hægt með góðu móti.

1.3. Virknilýsing
Hérna ætla ég að fara yfir það hvernig ferlið virkar, skref fyrir skref, fyrir marga

mismunandi fasa.
•

Vagn sækir tómt kar
o

Til að geta sótt tómt kar þarf að vera öruggt að það sé tómt kar á
biðbraut fyrir tómu körin.

o

Þegar tómu körin eru hætt að koma frá lestinni eru þau sótt í endastöð
hægra megin við karalagerin.
▪

Einnig er hægt að biðja um að sú skipun fari í gang á

vinnuborðum.
o

Til að geta sótt tómt kar, má ekki vera neitt kar á þeirri hlið þar sem
tómu körin eru á vagninum.

•

Sækja á færiband og setja á borð
o

Vagn sækir tómt kar og er tilbúinn til að skila því að borði sem kallar á
kar. Færibönd fyrir tóm kör færa kör að endastoppi til að gera klárt fyrir
að sækja næsta kar.

o

Hnappur á töflu sendir beiðni um að fá tómt kar á borð.

o

Vagn færir sig að borði sem á að fá tómt kar.

o

Færiband á vagni og færiband á borði keyra kari af vagni yfir á borð.
Þegar karið er komið að endastoppi skynjara á borði, stoppa bæði
færibönd

og

eru

þar

með

tilbúinn

fyrir

næstu

skipun.

(Þegar við vitum að á þessu borði er kar , kemur skipun um að panta
tómt kar að þessu borði sem er ekki möguleiki fyrr en búið er að losa
kar af borði).
o

•

Vagn sækir nýtt tómt kar til að vera tilbúinn fyrir næstu pöntun.

Sækja á endastöð
o

Vagn keyrir út í enda hjá karalagernum.

o

Kar sett á af vinnumönnum um borð í skipinu.

o

Beðið eftir að kar er komið á réttan stað á vagni.
▪

Staðsetnig er staðfest með rofa á vagni og skynjurunum sem
eru á vagni.

o

Þegar karið er komið á vagninn bíður hann eftir pöntun um að senda
kar frá sér á vinnuborð.

•

Vagn skilar fullu kari á biðbraut
o

Það þarf að vera kar á þeirri stöð sem á að senda í burtu frá.

o

Það þarf að vera pláss fyrir kar á færibandi.

o

Það þarf að vera pláss á hægri hluta vagnsins.

o

Beiðni um að skila fullu kari

o

Vagn keyrir að borði sem vill láta sækja fullt kar.

o

Færiband á vagni og færiband á borði keyra kari upp á vagn. Stoppar
við endastopp skynjara á vagni.

o

Vagn fer að færibanda biðbraut sem geymir full kör.

o

Fulla karið ferjað af vagni upp á biðbrautina með fullu körunum.

o

Karið er ferjað eins langt inn á færibandið og mögulegt er. Skynjarar
halda utan um hvað eru mörg kör uppi á því færibandi

o

Þegar karið er farið af vagninum er hann tilbúinn til að sækja næsta
fulla kar.

•

Beiðni um að senda fullt kar í burtu og fá strax nýtt kar
o

Fara með vinstri hluta vagns að borði.

o

Taka fulla karið af borði – Kari læst.

o

Fara með hægri hluta vagns að borði.

o

Setja tómt kar upp á borð – Kari læst.

o

Skila af sér fulla karinu.
▪

Ef hann keyrir framhjá biðbrautinni fyrir tómu körin, stoppar
hann og tekur tómt kar upp á sig.

o

Sækir síðan næst tómt kar - ef þess þarf.

o Klárt í næsta fasa.

•

Lyftur
Tóm kör:
o

Lyftan kemur með 3 kör frá lest og upp að millidekki í senn.

o

Karabrú sækja kar af lyftu á meðan færibandið er ekki fullt.
▪

Þegar gafflar á karabrú skjótast inn í karið, slakast lyftan aðeins
niður og eftir það geta gafflar færst inn að fyrsta færibandi.

o

Fyrsti færibandahlekkur er þannig byggður upp að hann getur lyfst upp
til að taka við körum frá göfflum af karabrú.

o

Karabrú setur kar á fyrsta færibandahlekk.

o

Fyrsta færiband slakast aftur niður í rétta hæð.

o

Færiband ferjar körin eins mikið inn á band og kör leyfa og gaflar fara
aftur í að sækja kar og heldur þannig áfram.

o

Þegar seinasta kar er farið af lyftara fer hann niður í lest til að sækja
aðra þriggja hæða stæðu.

Full kör:
o

Þegar lyftan er tóm er hún tilbúin efst uppi.

o

Kar er komið á enda færibandsins.

o

Færibandahlekkur lyftist upp.

o

Gafflar á karabrú taka við kari, færibandahlekkur slakast niður.

o

Karabrú færist inn á lyftu.

o

Gafflar á karabrú skila kari á lyftu og koma sér aftur að færibandahlekki.

o

Lyfta slakast karahæð neðar til að næsta kar komist ofan á.

o

Þegar kominn eru 3 kör eða skipun gefin um að senda kör niður, fer
lyftari niður í lest.

o

Færibönd í lest ferja kör af lyftara.
▪

Ef það gerist ekki strax, þarf hann að bíða eftir að það gerist til
að geta farið upp aftur.

o

Lyfta kemur sér upp aftur.

o

Lyfta er tilbúin til að taka við körum.

•

Lest
Uppsetning:
o

Tvær einingar með þriggja stæða og þriggja hæða körum fyrir hvorn
fasa.

o

Önnur af þessum einingum eru þrír færibandahlekkir sem geyma allt
að þrjár stæður við lyftu.

o

Hin er vagn með hliðarfærslumöguleika. Þrjár stæður komast á þann
vagn. Lestað er af og á þá vagna með hlaupaketti/lyftara.

o

Upphafsstaðan á hliðarvögnunum er úti við vegg.

Tóm kör:
o

Körin byrja tóm úti við vegg.

o

Byrjað er að ferja karastæður á vagn með hlaupaketti.

o

Búið er að fylla á hann eða merki gefið um að eigi að senda kör á lyftu
færibönd.

o

Kar fer ekki af stað nema að það sé pláss á færibandinu hjá lyftaranum.

o

Vagn fer inn og ferjar eins margar karastæður á færibandið hjá
lyftaranum eins og hægt er.

o

Eins og t.d. ef það eru nú þegar stæður á færibandi

o

Vagn fer aftur í stöðu við vegg og bíður eftir að ferjað verði á hann aftur
eða þá að gefið verði merki um að lyftarafæribandi vanti fleiri stæður
á sig.

Full kör:
o

Körin byrja tóm úti við vegg.

o

Færiband hjá lyftu orðið fullt eða merki gefið um að senda eigi kör á
hliðarvagn.

o

Allar stæður eru læstar þegar búið er að ferja á hvern hlekk hjá lyftara.

o

Hliðarvagn kemur sér inn í þá línu við lyftarafæriband.

o

Lyftarafæriband ferjar karastæður inn á vagn eða eins mörgum og á að
gera.

o

Vagn búinn að taka við öllum þeim stæðum sem á að taka við, þá fer
hann aftur út að vegg

•

Annað sem alltaf á við
o Þegar kör eru á færibandahlekkjum bæði upp á millidekki og niðri í lest,
eru þau alltaf læst ef færibandið er stopp.
▪

Læsinginn er staðfest með stöðuskynjurum á hverjum lás fyrir
sig

o Margar pantanir í einu – Biðröð (queue)
▪

Ef að það kemur beiðni um að sækja fullt eða tómt kar á vagn
þegar vagninn er í vinnufasa eða ef ekki er pláss fyrir það kar
sem á að koma á vagninn, þá fer sú beiðni í biðröð og er afgreidd
í þeirri röð sem pantað er.

o Utanumhald á karalager bæði fyrir full kör og kör í skipinu
▪

Fjöldi á tómum körum niðri í lest og á karalager á millidekkinu.

▪

Fjöldi á fullum körum niðri í lest.
•

Einnig er haldið utan um hvað er í hverju kari með því að
gefa þeim öllum ID eða kennitölu sem síðan fylgir því og
er það gert í forrituninni

1.4. Ferlið í máli og myndum
Í þessum kafla er farinn yfirvinnuhringur á ferlinu á myndum til þess að auðvelda
lesendum að sjá verkefnið fyrir sér.

Mynd 1 – Yfirlitsmynd af kerfinu

Fiskur kemur frá SUB-CHILLINGTM tanki að röðunarstöðinni. Hér má sjá þrjár mannaðar
stöðvar þar sem áhöfn raðar í körin u.þ.b. 380 kílóa skömmtum. Þegar kar hefur verið
fyllt, mun starfsmaður senda beiðni um að láta sækja fulla karið og fá tómt á þá
vinnustöð aftur. Vagninn er alltaf tilbúinn með tómt kar á sér sem hann sækir í enda
hvers vinnuhrings.

Mynd 2 - Vagn við vinnuborð

Nú hefur starfsmaður á braut tvö látið vita að karið sé fullt. Þá aflæsir karalæsingin og
færsluvagninn tekur við karinu. Servo mótorinn sér um staðsetningu vagnsins og að hann sé í
réttri stöðu og þá ferjast karið yfir.

Mynd 3 - Kar að ferjast á vagn

Nú er karið komið á vagninn og í læsta stöðu. Þá getur vagninn farið að hreyfa sig aftur.

Mynd 4 - Kar komið á vagn

Til að hámarka afköst vinnslu er byrjað á því að koma tómu kari aftur við áfyllingarstöð áður
en fullu kari er skilað á biðbraut fyrir full kör.

Mynd 5 - Tómt kar komið fyrir framan stöð

Tómt kar er nú komið á áfyllingarstöð 2 og getur starfsmaður hafið áfyllingu strax aftur.

Mynd 6 - Tómt kar komið á vinnustöð

Næst keyrir vagninn að biðbraut fyrir full kör og aflæsir karinu.

Mynd 7 - Vagn komin að biðbraut

Hér sést þegar kari er keyrt að lyftu til að komast niður í lest. Á meðan fer vagninn og býr sig
undir að sækja tómt kar til að vera tilbúinn fyrir næsta vinnuhring. Þegar vagninn er kominn á
réttann stað aflæsast bæði tómu körin og keyra samtímis um eina færibandslengd í átt að
vagninum.

Mynd 8 - Kar komið upp á biðbraut

Fulla karið er nú komið á skæralyftuna sem þarf að lyfta því upp. Þar er því læst áður en því er
lyft. Færsluvagninn hefur fengið tómt kar frá biðbraut fyrir tóm kör og er nú klár í næsta
vinnuhring. Báðum tómu körunum er þá læst aftur.

Mynd 9 - Kar komið á skæralyftu

Hér hefur karinu verið lyft upp um 200 mm svo það komist yfir stokkinn að lyftunni sem flytur
það niður í lest. Karabrúin er ekki búinn að læsa karinu hér og allir tjakkar eru inni.

Mynd 10 - Skæralyfta búinn að lyfta

Nú er karabrúin búin að læsa sér undir karið og þá fær skærlalyftan boð um að aflæsa karinu
og lækka sig aftur niður. Karabrúin má ekki keyra af stað fyrr en skæralyftan hefur náð neðstu
stöðu, annars rekst hún í skynjarafestingar á skæralyftunni.

Mynd 11 - Karabrú búinn að taka við kari

Karið er nú komið í þá stöðu að lyftan tekur við því. Lyftan mun lyfta undir karið svo karabrúin
geti aflæst örmunum og geti farið í að taka sér stöðu fyrir ofan skæralyftu.

Mynd 12 - Karabrú yfir lyftu

2. Búnaður
2.1. Vinnustöð – Millidekk
Vinnustöðvarnar eru þrjár (6.01a, 6.01b, 6.01c) eins og sést á mynd 13. Á
vinnustöðvunum er tekið við fiski frá SUB-CHILLING tönkum og aflinn er settur í kör
sem raðað er í af starfsfólki sem stendur við vinnustöðvar. Búnaðurinn sem við höfum
á hverri vinnustöð er einn færibandahlekkur þar sem karið er staðsett undir færibandi
sem kemur frá rotexum. Svo höfum við rafmagnsskáp fyrir ofan hvert vinnuborð. Þeir
skápar heita UH44, UH45 og UH46 (sjá mynd 14). Þessir skápar eru hnappabox sem
senda skipanir og pantanir fyrir vagninn og körin.
Hérna eru þær skipanir sem hægt er að senda frá hnappaboxunum sem eru fyrir
ofan hverja vinnustöð.
•

Takki 01: Fá skammt af fiski að vinnuborði 1 frá rotex.

•

Takki 02: Ræsa og stöðva pumpu fyrir lifur.

•

Takki 03: Fá skammt af fiski að vinnuborði 2 frá rotex.

•

Takki 04: Ræsa og stöðva pumpu fyrir slóg.

•

Takki 05: Fá skammt af fiski að vinnuborði 3 frá rotex.

•

Takki 06: Senda tómt kar að vinnuborði 1

•

Takki 07: Senda tómt kar að vinnuborði fyrir lifur.

•

Takki 08: Senda tómt kar að vinnuborði 2.

•

Takki 09: Senda tómt kar að vinnuborði fyrir slóg.

•

Takki 10: Senda tómt kar að vinnuborði 3.

•

Takki 11: Senda fullt kar frá vinnuborði 1.

•

Takki 12: Senda fullt kar frá vinnuborði 1 fyrir lifur.

•

Takki 13: Senda fullt kar frá vinnuborði 2.

•

Takki 14: Senda fullt kar frá vinnuborði fyrir slóg.

•

Takki 15: Senda fullt kar frá vinnuborði 3.

•

Takki 16: Fá vagn út til hægri að karalager.

Mynd 13 - Millidekk úr autocad

Mynd 14 - Líkan af takkaboxunum UH44, UH45 og UH46

2.2. Færibönd – Millidekk
Á millidekkinu höfum við 13 færibönd eða færibandahlekki eins og þetta er. Þrír af
þeim hlekkjum eru á vinnustöðvum þar sem fisknum er raðað í kör frá rotex. Tveir
hlekkir eru á vagninum sem keyrir kör til og frá vinnustöðvum. Tveir færibandahlekkir
eru staðsettir fyrir neðan tvær pumpur sem dæla slógi og lifrum í kör sem verða á
þeim og svo eru 6 færibandahlekkir eða 2x3 hlekkir sem eru fyrir biðbrautir, annars
vegar fyrir full kör og hins vegar fyrir tóm kör sem eru að koma til og frá lestinni. Eins
og sést á mynd er einn mótor sem snýr báðum böndunum. Tveir tjakkar eru til þess
að læsa lásunum sem halda körunum og enn fremur eru tvö skynjarapör sem eru á
sitt hvorum endanum á bandinu sem á að halda utan um staðsetningu á körunum
þegar þau eru að koma inn og út af bandinu. Einnig eru skynjarar á hvorum tjakki fyrir
sig sem segja til um hvort tjakkurinn er inni eða úti. Það sem þarf líka að hafa í huga
fyrir hlekkina er að starfsfólk þarf að geta labbað yfir færiböndinn. Því er sett stálplata
yfir mótorinn og tjakkanna til að einfalda mönnum að stíga á hlekkina.

Mynd 15 - Færibandahlekkur

2.2.1. Mótor
Þegar mótorinn var valinn, horfðu menn mikið í það sem áður hafði verið notað
og reynst vel hjá Skaganum 3x í svona færibandagerðum og það voru nokkrir
möguleikar sem menn gátu valið um. Atriði sem þurfti helst að hafa í huga voru
að snúningshraðinn þurfti að vera nægur til að ferja karið á þægilegum hraða
og útgangstorkið á öxulinn sem snýr böndunum þarf að geta höndlað fullt kar
ofan á sér. Allar þessar breytur eru gerðar með tilliti til þess að þetta er á
óstöðugu undirlagi og að lokum þurftum við að uppfylla að minnsta kosti
þéttleika upp á IP65 til þess að geta þrifið búnaðinn án vandræða.

Mynd 16 - Upplýsingar um mótor á færibandahlekkjum

2.3. Vagn – Millidekk
Vagninn er samsettur af tveimur færibandahlekkjum á hvorri hlið vagnsins. Annað

færibandið á að taka á móti og skila fullum körum og hitt færibandið á að sjá um tómu
körin. Ástæðan fyrir að annar hlutin er fyrir tómur og hinn fullur í stað þess að báðir
geti gert hvoru tveggja, er sú að það einfaldar flækjustigið á forritunninni mjög mikið
og það myndi ekki spara mikinn tíma í keyrslu. Það er servo motor sem keyrir vagninn
til beggja hliðanna. Helsta ástæðan fyrir því að við viljum vera með servo motor frekar
en aðrar mótor týpur er að það er lang þægilegast og nákvæmast að halda utan um
staðsetningu á vagninum með servo. Ef að staðsetning týnist á vagninum er auðvelt
að finna hana með því keyra hann í upphafsstöðu til að finna staðsetninguna á honum
aftur. Við höfum tvo endastöðuskynjara fyrir færslu vagninn sem segir til um þegar
hann er kominn út á endann á færslunni sem hann þarf framkvæma. Tveir skynjarar
eru á öryggisslám sem eru yst á hvorum enda á vagninum til þess að stoppa hann ef
eitthvað er í vegi vagnsins þegar hann er á ferð. Síðast höfum við einn þrýstihnapp á
vagninum sem er notaður þegar kar er sótt út í síðu og staðfest með þessum hnappi
að búið er að setja kar á vagninn með höndum.

Mynd 17 - Vagn

2.3.1. Mótor á vagni
Þau atriði sem við horfðum í þegar valið var um gír og mótor fyrir færsluna á
vagninum var að minnsta kosti að hafa IP65 þéttleika á búnaðinum. Torkið út
úr honum þurfti að geta ferjað vagninn með tveimur fullum körum í veltingi úti
á sjó. Við þær aðstæður þarf torkið að vera mun meira heldur en á föstu landi.
Svo þurftum við líka að hugsa um að hraðinn á honum sé þannig að hann geti
afkastað að meðaltali einu kari sem fer niður í lest á tveggja mínútna fresti og
reiknuðum við því æskilegan hraða sem hann þyrfti að vinna á og völdum út frá
því. Svo hafði þessi mótor og þessi gír reynst vel í verkefnum innan fyrirtæksins
áður og var því hentugt að nota þessa samsetningu.

Mynd 18 - Mótor á vagni

Mynd 19 - Upplýsingar um motor

Mynd 20 - Gír fyrir mótor

Mynd 21 - Upplýsingar um gír

2.4. Skæralyfta – Millidekk
Þessi hluti er upp settur af sama færibandahlekki og er á öllu millidekkinu en það sem

er öðruvísi við þennan hlekk er að það er skæralyfta sem þarf að geta lyft færibandinu
upp um 30 cm til þess að komast upp fyrir vegg í skipinu og upp á karabrú sem flytur
síðan karið yfir vegginn og upp á lyftu. Skæralyftan er hönnuð þannig að það eru tveir
loftpúðar sem lyfta öllu færibandinu upp í þá hæð þar sem karabrúin tekur við eða
skilar kari. Til þess að halda utan um hæðina á lyftunni eru staðsettir skynjarar annar
vegar í toppstöðu og hins vegar í botnstöðu.

Mynd 22 - Skæralyfta

2.5. Karabrú – Millidekk
Karabrúin er sá fasi millidekksins sem færir körin á milli lyftugaffla og seinasta
færibandsins sem er á skæralyftuni. Þetta er gert með því að karabrúin sjálf er á mótor
sem sér um færsluna á henni og haldið er utan um staðsetninguna á henni með
tveimur málmskynjurum sem eru rétt staðsettir þannig að karabrúin stoppi á réttum
stað, annar svegar hjá lyftunum og hins vegar á réttum stað fyrir ofan
skæralyftufæribandið. Svo það sem heldur á körunum á milli, eru 4 pinnar sem eru á
loftliða og skjótast inn i körin og halda þeim uppi á milli staða og mikilvægt var að hafa
stöðuskynjara á þeim öllum til að skynja hvort þeir séu inni eða úti til þess að geta
haldið utan um það í forrituninni hvenær má keyra karabrúna áfram og hvenær það
má ekki.

Mynd 23 - Karabrú

2.5.1. Mótor á karabrú
Þegar valinn var mótor fyrir karabrúna voru pælingar um hvort það þyrfti að
vera servomótor eða ekki. Í fyrstu ætluðum við að velja servomótor þar sem þú
getur haldið utan um staðsetningu á þeim næstum upp á millimeter í gegnum
allt ferlið. Við betri athugun kom það í ljós að það væri fullmikið í lagt því að
einu staðsetningarnar sem þyrfti að vita um, væru fyrir ofan lyftu og fyrir ofan
seinasta færibandahlekk. Því var ákveðið að vera með mótor á hraðabreyti og
láta skynjara sjá um að staðsetja karabrúna á réttum stað. Sama sagan var með
þennan mótor eins og aðra í skipinu að hann þurfti að geta verið þrifinn. Eins
og í öðrum mótorum pældum við mest í torkinu sem myndi ýta karabrúnni fram
og til baka og einnig þurfti snúningshraðinn að vera nægur til að gera karabrúna
ekki að flöskuháls í kerfinu.

Mynd 24 - Upplýsingar um mótor

2.6. Lyftur
Lyfturnar eru tvær og þær færa körin upp og niður á milli millidekks og lestarinnar
með þriggja hæða háum stæðum á sér. Lyfturnar eru á servo mótor sem er öruggasta
leiðin í svona hreyfingu þar sem torkið er mikið og auðvelt að halda jafnri hröðun og
hraða. Einnig er staðsetningin mjög nákvæm eða upp á millimeter. Mótorinn er einnig
tengdur við bremsu sem er mikilvægt í þessum aðstæðum. Það er gert til þess að halda
honum föstum í vissri stöðu þegar það á við. Lyfturnar eru ekki flókin útfærsla á
hönnun fyrir utan forritun á henni. Við höfum tvo endastöðuskynjara bara til þess að
passa upp á að hún sé ekki að fara út fyrir þau mörk sem lyftan þarf að vinna á. Annar
þessara skynjara er heimaskynjarinn sem tryggir að ef staðsetning týnist er lyftan send
á hann til að finna sjálfann sig aftur.

2.7. Færibönd – Lest
Færibandahlekkirnir sem við höfum í lestinni eru aðeins öðruvísi upp settir

heldur en færiböndinn á millidekkinu. Ástæðurnar eru tvær. Annars vegar að
við vorum að vinna með mun minna pláss á millidekkinu og hins vegar var annar
hönnuður innan Skagans 3x á þessum böndum. Munurinn er sá að karalásinn
er öðruvísi upp settur. Um er að ræða púða sem lyftir upp körunum og læsir
þeim. Skynjararnir eru ekki par, í stað þess er fjarlægðarskynjari að körunum því
það var ekki pláss fyrir skynjara öðru megin á hlekknum. Svo eru færiböndin
sjálf öðruvísi upp sett því af af fyrri reynslu hjá Skaganum 3x, vildu þeir helst
sleppa að vera með gúmmíbönd undir þriggja hæða stæðunni út af hættu á að
hún myndi skemmast með tímanum. Í stað þeirra var ákveðið að nokkurs konar
tannhjólaband. Þessir hlekkir eru 12 talsins niðri í lest, 6 á hvorri hliðinni fyrir
full og tóm kör og 3 á hvorri hlið eru á vagninum og hinir 3 eru biðbrautir hjá
lyftu.

2.8. Vagn – Lest
Við erum með tvo vagna niðri í lest sem eru samsettir af 3 færibandahlekkjum. Færslan
á þessum vögnum sem er frá vegg og inn að miðju skips, er á servo mótorum. Það er
gert því að þyngdin á vagninum er orðinn það mikil þegar við erum að ferja 9 full kör
á honum. Reynslan segir okkur að það sé besta lausnin að nota servomótora í staðinn
fyrir aðrar týpur því að servo er með eiginleika sem henta mjög vel í þessar aðstæður.
Einnig er loftlás á vagninum sjálfum sem var settur til þess að sjá til þess að hann fari
ekki á hreyfingu því að þegar svona mikil þyngd er kominn í vagnin, þá er mjög mikil
hætta á því að bremsan í servomótornum sé ekki næg til að halda vagninum föstum.
Einnig höfum við 3 lása upp í loftinu úti í hliðunum sem fara ofan á körin þegar vagninn
er úti við vegg til þess að stæðurnar velti ekki af vögnunum þegar veltingur er í skipinu.

3. Forritun á búnaði
Í þessum kafla ætla ég að skrifa um hvernig forrituninn á þeim hlutum sem eru á
millidekkinu er framkvæmd. Ég fjalla um forrit sem notað er, á hvaða forritunarmáli og fara
yfir það helsta sem þarf að útskýra í forritunnini.
Tölvubúnaðurinn í skipinu er þannig upp settur að það eru 5 höfuðtölvur sem eru heilarnir
á hverjum hluta fyrir sig. Tölvurnar eru frá Schneider Electrical og eru af týpunni LMC078.
Tölvurnar skiptast niður á sín svæði þar sem tölvurnar stjórna síðan minni tölvum sem eru
í öðrum skápum á svæðinu. En þær tölvur sjá oftast um I/O einingarnar á á því svæði.
Á mínu svæði frá rotex og niður í lest er LMC078 vél í UH40 skápnum sem er hausinn yfir
kerfinu og undir henni eru 7 minni vélar sem sjá um I/O einingar fyrir hvert svæði og þær
eru allar af týpunni TM5NS31 frá Schneider Electrical.
Samskiptin frá LMC078 til minni íhluta eru bæði framkvæmd með SERCOS III og CAN. Can
businn er tengdur inn á alla hraðabreytana sem stýra mótorunum sem eru bæði á
karabrúnni og færiböndum. Sercos III er tengt inn á öll servo mótordrifin og einnig inn á
TM5NS31 vélarnar. Báðar þessar tengingar eru hringtengdar til þess að tengja öll þessi
tæki saman.
SoMachine er forritið sem búnaðurinn er forritaður í. SoMachine er forrit frá Schneider
Electric sem er til þess að halda utan um sinn búnað í forritun, frá litlum vélum upp í þessar
stærstu vélar sem við erum að nota í LMC078. SoMachine forritið býður upp á margar
tegundir af forritunarmáli en það sem við erum mest að nota eru function blocks og svo
inn í function block erum við með structure text og notum state logic inn i því sem er góð
fyrir PLC vélar til þess að passa það að það sé bara einn fasi í gangi inn i hverri function
block í einu. Þessi útfærsla hefur reynst forriturum hjá Skaganum 3x í SoMachine mjög vel
og er því enginn ástæða til að breyta því.
Forritunaruppsetning eins og við hjá Skaganum 3x erum að vinna með, virkar þannig að
við reynum að gera allar hreyfingar og skipanir sem eru í gangi í kerfinu í function blocks.
Þetta er gert með því að senda beiðni inn í hverja function block á réttum tíma með
aðalfallinu sem við köllum heilann í forrituninni. Þessar skipanir sem eru inni í hverri
function eru allt bool-breytur sem eru annað hvort true eða false. Þetta skýrist allt betur
hér á eftir þegar ég fer ýtarlega yfir hvern og einn forritunarþátt og útskýri hvað er að
gerast hverju sinni í forrituninni.

3.1. Vinnustöð – Millidekk
Á útskýringamyndum má sjá blokkina sem sér um takkaborðin sem eru fyrir ofan
vinnuborðin. Skipanir eru sendar inn í heilann sem síðan mun sjá um um að senda
beiðnir inn í hverja blokk fyrir sig.

Mynd 25 - Breytur fyrir vinnustöð

Mynd 26 - Breytur fyrir vinnustöð

Breyturnar sem þarf að búa til fyrir þessa blokk eru inngangar fyrir alla rofana sem
eru á takkaborðinu og einnig eru að koma inn bitar frá rotexum. Það eru bitar sem
ég fæ inn til mín frá forritara sem sér um rotexana en þeir eru á vegum Skagans 3x á
Ísafirði. Þeir bitar sem hann gefur mér eru stöðubitar sem segja til hvort það sé fiski
skammtur klár til að ferja í kör frá hverjum rotex og einnig hvort rotexar eru að ferja
fisk yfir í körin til mín eða ekki. Út frá þessu þurfum við að forrita hvaða takka er
hægt að ýta á og senda beiðnir inn á aðra hluta á millidekkinu.

Mynd 27 - Beiðnir fyrir vinnustöð

Þessi blokk er þannig útfærð að vinnustöðvarnar þrjár eru allar alveg eins upp settar
beiðnalega séð. Slóg og lifrastöðvarnar eru tvær einnig með sama sniðinu. Síðan
höfum við möguleika á að senda vagn út í hlið til að sækja tómt kar.
Möguleikarnir sem þurfa að vera í boði á öllum vinnustöðvunum eru að fá fisk frá
rotexum í karið, senda frá sér kar á vagn og þaðan niður í lest og fá kar til sín frá
vagni. Þegar kallað er á fisk frá rotex þarf að vera klárt að bitin frá rotexnum sýni að
það sé öruggt að fiskur sé tilbúinn til að koma til okkar. Einnig er skilyrði að ýtt sé á
takkann til að fá fisk frá þeim rotex og síðan þarf líka að sjá til þess að það sé kar á
þeirri stöð sem fiskurinn er að koma á. Þegar ýtt er á takkann sem á að senda frá sér
kar, þurfum við að sjá til þess að það sé ekki verið að ferja fiski skammt frá rotexum í
karið og einnig að það sé kar á þeirri stöð sem á að senda frá. Þriðji möguleikinn
þegar ýtt er á takkann, beðið er um að fá kar á stöðina, þurfum við að sjá til þess að
það sé ekki kar til staðar á stöðinni.

Svipað er upp á teningnum á lifra- og slógstöðvunum. Þar eru einnig um þrá fasa að
ræða; senda frá sér kar, fá til sín kar og ræsa og stöðva pumpu sem dælir afurð í
kerið. Þegar ýtt er á ræsa eða slökkva (á pumputakkann), þurfum við að sjá til þess að
það sé kar á staðnum. Þegar kar er sent af stað, þarf að sjá til þess að það sé kar á
staðnum og að pumpan sé ekki í gangi þegar karið er sent frá stöðinni. Svo þegar kar
á að vera pantað þarf að sjá til þess að það sé ekki kar til staðar á stöðinni. Seinasti
hnappurinn sem er á þessum boxum er hnappurinn sem ræsir sendingu á vagni út í
hlið til að sækja tóm kör. Það eina sem þarf að huga að í þessu er að það sé ekki kar á
hægri hlið vagnsins sem er sú hlið sem tómu körin eru á og þannig er hægt að fylla á
þá hlið með höndum.

3.2. Færibönd – Millidekk
Forrituninn á færibandinu er þannig upp sett að það skiptir ekki máli hvaða
færirbandi í skipinu hún á að stjórna. Hún mun virka fyrir þau öll því að það sem
kemur að forritinu sem er á hlekkjunum er alls staðar það sama hvort sem um er að
ræða mótorinn, karalæsingarnar, skynjarana fyrir körin eða skynjara fyrir
karalæsingarnar

Mynd 28 - Breytur fyrir færibönd

Á mynd sjást þær breytur sem koma inn og út úr function blokkinni. Hægt er að rýna
í hverja og eina breytu og sjá hvert hlutverk hennar er út frá athugasemdunum á
henni. Næstu myndir munu síðan skýra en betur út hvaða hlutverki breyturnar gegna
í forrituninni og til hvers þær eru.

Mynd 29 – Beiðnaskoðun fyrir færibönd

Mynd sýnir ferlið sem er í gangi til að skoða hvort eða hvaða beiðni er að fara í gang
á hverju færibandi fyrir sig. State 0 táknar að það er verið að bíða eftir að enable
inngangurinn fái merki sem er gefið frá heilanum. Þaðan er hoppað í state 1 sem
gengur út á að senda skipun á hraðabreytinn um að vera klár og passa að mótorinn
fái hraðan 0.0. Þá er farið í það að skoða hvaða beiðni eigi að gera á bandinu. Fjórir
möguleikar eru í boði fyrir hvern hlekk og þeir eru; að fá kar inn á sig að framan, fá
kar inn á sig að aftan, gefa kar frá sér að framenda skips og gefa kar frá sér að
afturenda skips. Þessar beiðnir eru bæði inn- og útgangar í function blokkinni því að
það þarf að breyta þeim úr true yfir í false þegar beiðnin er búin og er það gert í
öðrum blokkum í forritinu. Einnig þarf IDið á karinu að vera rétt til þess að leyfa
beiðninni að fara í gegn. IDið er tekið úr struct sem er gert fyrir hvert kar og haldið
utan um hvaða kar er á hverju bandi og hvað er í því hverju sinni.

Mynd 30 - Vinnufasi á færibandi

Hér kemur nánari útskýring á því sem við höfum inn í þessari function block til þess
að leyfa ykkur að sjá hvað þarf að hafa í huga. Í state 1 er verið að tryggja að lásarnir
séu ekki fyrir karinu þegar færibandið fer í gang. Færibandið fer í gang með
neikvæðum hraða því að þessi beiðni lætur karið fara í átt að aftari hluta skips. Beðið
er eftir að aftari skynjarinn á bandinu skynji og þá fer seinkunartímaliðinn í gang sem
verður stilltur eftir því hvað seinkuninn á að vera mikil eftir að skynjarinn skynjar til
þess að stilla karið rétt af á bandinu. Þá er færibandið stöðvað, lásarnir keyrðir út í
læsingu og haldið utan um það með skynjurunum. Þegar báðir skynjarar staðfesta að

lásarnir eru komnir inn í karið er beiðnin um að fá kar að framan sett í false og
staðfest að það sé kar á bandinu. Þá er hoppað aftur upp í beiðnastöðu og beðið
eftir næstu beiðni.

Mynd 31 - Blokk fyrir færiband

Hérna höfum við eina blokk eins og hún er uppsett í SoMachine, sjáum skynjara
inngangana koma inn bæði fyrir kör og lása og einnig er útgangur fyrir læsingu líka.
Síðan á eftir að klára að setja inn inn- og útganga á þessa blokk og er það gert þegar
búið að klára að forrita heilann.

3.3. Vagn – Millidekk
Í þessum kafla verður fjallað um forritun og uppsetningu á vagninum okkar upp á
millidekkinu sem sér um að ferja kör frá biðbraut fyrir tóm kör að vinnustöðvum og
jafnframt ferja kör frá vinnustöðvum á biðbraut fyrir full kör. Forritunin er aðeins
öðruvísi upp sett hérna en á þeim blokkum sem við höfum talað um fyrr í verkefninu
þar sem mótorinn á vagninum er servo og öðruvísi ferli sem þarf að fara í gegn á
honum. Einnig þurfti að setja allar beiðnir í biðröð eftir því hvenær beiðnir koma inn.
Ég mun fjalla ítarlega um þessa þætti. Við skoðum einnig hvernig þarf að undirbúa
vagninn áður en hann fer á hreyfingu.

Mynd 32 - Breytur fyrir vagn

Mynd 33 - Breytur fyrir vagn

Á myndunum hér á síðunni á undan sjáum við þær breytur sem við þurfum að nota
fyrir vagninn okkar. Eins og sést á inngöngunum, erum við með bool breytu og einnig
array af bool breytum sem segja til um að hvort það sé í lagi að vagninn hreyfi sig eða
ekki. Ástæðan fyrir þessu er að í arrayinu er haldið utan um hvaða stöð sé að koma í
veg fyrir að vagninn hreyfi sig ef svo er. Flestir af þessum inngöngum og útgöngum
eða hvorir tveggja, eru staðsetningar á vagninum hvort þær eru bool breytur, Real eða
Integer. Líka höfum við mikið af queue breytum sem sjá um að raða beiðnum í rétta
röð miðað við hvernig þær koma inn í kerfið.

Mynd 34 - Beiðnaskoðun fyrir vagn

Þessi forritunarpartur sýnir þegar farið er í beiðnaathugun. Áður en farið er í að
athuga beiðnir, er það fyrsta sem gert er, er að stilla hraða sem mótorinn fari á þegar
hann er ræstur. Einnig er hröðuninn stillt þegar hann er að fara af stað og einnig er
neikvæða hröðuninn stillt þegar hann er að hægja sig niður í stopp.
Þegar komið er inn í beiðnafasann, sést að CurrentRequestStation breytan fær beiðni
um á hvaða stöð á að fara á. Í öllum tilfellum er farið í state 15 sem verður farið yfir
hér á eftir. Þarna er verið að athuga stillingaratriði sem tengjast mótornum en misjafnt
er hvert GoTo Stateið er sem eru 4 möguleikar og það er misjafnt eftir því hver beiðnin
er.

Mynd 35 - Undirbúningur fyrir servo mótor á vagni

Þessi mynd er að sýna okkur það ferli sem servo mótorinn þarf að fara í gegnum áður
en hann getur farið að keyra. Þetta er einungis gert af öryggisástæðum fyrir mótorinn.
Ég ætla hér að fara yfir þessi helstu atriði sem eru að eiga sér stað. Í state 15 er hann
að endurræsa þær beiðnir sem hann hefur verið í og er tæknilega séð að núllstilla sig.
Fyrsta if setninginn í næsta fasa skoðar hvort hann sé tilbúinn í hreyfingarfasa. Ef svo
er, hoppar hann yfir næstu 2 state. Hin tvö skilyrðin í if setningunni er ef að tímaliði
nær að telja næginlega hátt þá er vitað að það sé ekki allt eins og á að vera og ferlið
fer aftur upp í byrjunarstateið. Í seinasta fasanum kemur upp áminning sem þarf að
skoða. Þá heldur ferlið áfram í þessi tvö state sem fyrsta skilyrðið hoppaði yfir. Í
þessum tveimur stateum er lokaathugun í gangi um hvað það var sem sendi mótorin
í þessi state og ef það er ennþá viðvörun á mótornum, þá fer hann aftur í
byrjunarstateið en ef það er ekki áminning, þá fer hann í state 20 sem sendir hann
beint í GoToStateið sem var skrifað út í beiðna fasanum.

Mynd 36 - Vinnufasi á vagn

Þessi state fasi er þegar RightPullQueue[1] breytan gefur merki um hvert beiðnin á að
fara. Þessi beiðni fer í gegn þegar hægri hluti vagns ætlar að ýta kari af sér. Fyrsta sem
við gerum er að athuga hvort vagninn sé tilbúinn í að hreyfa sig með tveimur
skilyrðum. Þegar það er staðfest að þau séu klár, fær vagninn staðsetningu á servo
sem hann á að fara á og eftir það er mótorinn settur í gang til að finna þetta target
sem hann á að fara á. Næsta ástand er svo þegar hann er búinn að finna þá
staðsetningu sem hann á að fara á. Það er gert með iq_stAxisControl.stQ.xDone
breytunni. Einnig þarf að skoða allan þann tíma sem vagninn er að hreyfast hvort hann
sé ekki hreyfingarhæfur allan tímann og ef svo er ekki, hoppar hann úr þessum
stateum og stoppar. State 410 er það state sem vagninn fer í ef hann nær að finna
rétta staðsetningu þar sem hann segir á hvaða stað vagninn er kominn á og hvort hann
er tilbúinn í að ferja kar yfir á þá stöð sem hann er á. Þaðan er farið í fasa þar sem
annað hvort karið nær að klára að ferja sig yfir á stöð eða þá að tími telur og í ljós
kemur að eitthvað sé að og hoppar þá í state 500 sem verður farið yfir hérna á eftir. Í
state 430 er athugað hvort beiðnin er búin og ef svo er er hún hreinsuð. Í seinasti
fasanum er verið að sjá til þess að það sé ekkert kar á þeim helmingi af vagninum sem
karið var að fara af.

Mynd 37 - Hreinsa beiðnir fyrir vagn

Hérna er 500 fasinn á þessari function blokk sem sér um að hreinsa arrayið sem heldur
utan um á hvaða stað næsta beiðni er staðsett. Hérna er verið að gera allar þessar
breytur false til þess að sjá til þess að að það sér 100% öruggt að enginn beiðni sé í
gangi þegar vagninn er klár í næstu beiðni. Farið er í þennan fasa ef vandamál koma
upp eða þegar ferlið er að klárast.

3.4. Skæralyfta – Millidekk
Seinasta færibandið, áður en körin fara á lyfturnar, er með skæralyftu undir sér sem
lyftir körunum upp. Í þessum parti þarf að forrita skæralyftuna sem tengir saman
færibandið og karabrúna. Blokkinn er upp sett þannig að báðar skæralyfturnar sjá til
þess að það skipti ekki máli hvort kar sé að koma frá lest eða frá millidekki.

Mynd 38 - Breytur fyrir skæralyftu

Hérna sjást þær breytur sem við þurfum í þessari function block. Það sama á við og í
blokkunum fyrr í verkefninu, að það er hægt að rýna í þær og sjá hvaða hlutverk hver
gegnir í þessari blokk á kommentunum. Þær helstu breytingar sem eru á þessum
breytum miða við venjulegan færibandahlekk eru inngangarnir sem skynja hvort
lyftan sé uppi eða niðri, útgangur til þess að setja lyftuna upp og einnig eru inngangsog útgangsbreytur sem segja til um hvenær bandið má fara inn og út af karabrúnni
og einnig hvenær bandið má fara upp og niður og hvenær það er læst eða ekki læst.
Þessar breytur eru í samskiptum við karabrúna og næsta færiband. Á næstu myndum
verður farið yfir hvenær og hvernig þær eru notaðar.

Mynd 40 - Beiðnaskoðun fyrir skæralyftu

Á þessari mynd sjást fyrstu skrefin í state ferlinu. Byrjað er að skoða hvort blokkin sé
virk eða ekki. Þaðan er farið í að kveikja á hraðabreytinum og hann stilltur á hraðann
0 og hoppað í stateið þar sem beðið er eftir beiðnum. Við höfum fjóra möguleika; fá
kar frá færibandi og þaðan er farið í state 100, fá kar frá karabrúnni (state 200), gefa
kar frá sér á færiband (state 300 fasinn) og seinasti fasinn gengur út á að gefa frá sér
kar á karabrú (state 400). Ég ætla að fara yfir tvo fasa, annars vegar þegar lyftan er
að fá á sig kar frá karabrúnni og líka þegar er verið að gefa kar frá sér á færiband.

Mynd 39 - Vinnufasi á skæralyftu

Í fyrsta skrefinu í þessari beiðni er verið að skoða hvort að það sé beiðni um að
hreyfa lyftuna upp eða niður. Það er gert með breytuni iq_xRaiseConveyor sem
lætur lyftuna fara i sitt hvorn fasann eða hvort lyftan sé uppi eða niðri. Ef lyftan er í

réttri hæð og enginn beiðni um að færa hana upp eða niður þá er skoðað hvort það
sé komin beiðni um að læsa kari. Eins og kerfið ætti að vinna myndi þetta fara fyrst í
210 þar sem lyftan lyftist upp og þaðan fer þetta í að læsa karinu á bandinu og eftir
það mun karið læsast á bandinu. Þegar það er læst, slakast lyftan aftur niður og
beðið er eftir beiðni um að ferja karið á næsta færibandahlekk.

Mynd 41 - Vinnufasi á skæralyftu

Þetta er state þar sem við viljum ferja kar frá skæralyftu yfir á næsta færibandahlekk.
Fyrsta stateið gengur út á að sjá til þess að lyftan sé niðri. Þegar hún er komin niður
og í rétta hæð, eru lásarnir á henni teknir af og séð til þess að þeir séu báðir úti og þá
er hoppað yfir í næsta state. Næstu þrjú state ganga út á að ferja karið yfir á næsta
færibandahlekk. Skynjarar sjá um fyrstu tvö statein og þá er karið komið út af
seinasta skynjaranum og þá er að ákveða tímann sem bandið þarf að keyra áfram
áður en það stoppar. Tíminn mun verða ákveðinn þegar prófanir á ferlinu fara í gang.
Þegar bandið er stopp og karið klárt þá fara tveir fasar í gang sem þarf að sjá um
þegar ferlið er að klárast. Fyrst er það að gera beiðnina að false og síðast er það að
sjá til þess að sé ekki kar á bandinu og þaðan er hoppað upp í state 10 sem er stateið
þar sem er beðið eftir næstu beiðni.

3.5. Karabrú – Millidekk
Í þessum kafla er farið yfir það þegar karabrúin færir kör frá skæralyftu yfir á lyftu
eða frá lyftu yfir á skæralyftu. Það sem er öðruvísi við þessa function blokk, er að
hérna er meira af beiðnum sem þurfa að fara á milli blokka þar sem hæðin á
skæralyftu og lyftu skiptir öllu máli og er nauðsynlegt að hún sé rétt.

Mynd 42 - Breytur fyrir karabrú

Mynd 43 - Breytur fyrir karabrú

Á þessum tveimur myndum hér fyrir ofan höfum við allar þær breytur sem við höfum
í blokkinni bæði innganga og útganga. Inngangarnir eru mest skynjarar fyrir lásana
sem fara inn í karið og svo skynjarinn fyrir staðsetningu eða hvort karabrúin er hjá
lyftunni eða hjá færibandinu. Einnig erum við með þessar klassísku breytur sem segja
til um hvort blokkin sé klár í fasa eða hvort blokkin er upptekin í annarri beiðni. Við
höfum einnig iq_xRaiseConveyor og iq_xLockTubInConv sem senda út beiðnir og

staðfesta að þær eru klárar í læsingu eða lyftingu á skæralyftu. Ég mun koma betur
að því á eftir, hvernig þessar breytur eru notaðar í forrituninni.

Mynd 44 - Beiðnaskoðun fyrir karabrú

Á mynd 44 sést hvaða fasar eru í boði í þessari blokk, eins og í flestum blokkum er ég
að vinna með 4 beiðnir, inn og út úr hvorum enda á karabrúnni. Þessar beiðnir eru
kar inn og út úr karabrúnni frá skæralyftu og yfir á lyftu og kar inn. Hinar tvær
beiðnirnar eru kör til og frá lyftunni.

Mynd 45 - Vinnufasi fyrir karabrú

Hérna sjáum við fasann þar sem karið er sótt af færibandi og tekið yfir á karabrú.
Byrjað er á því að passa að pinnarnir séu ekki að fara að rekast í karið. Þegar það er
klárt er karabrúnni ferjað fyrir ofan færibandið. Þaðan er send beiðni frá blokkinni
sem lætur það vera ljóst að karabrúin sé tilbúin að fá kar. Þegar sú beiðni er tilbúin
og sendir hana false til baka þá vitum við að pinnarnir mega fara inn í karið. Þegar
pinnarnir eru komnir í karið, er það komið í karabrúna og það er staðfest með því að
setja ID á það á karabrúnni, þá getur blokkin farið í þann fasa að bíða eftir nýrri
beiðni.

Mynd 46 - Vinnufasi fyrir karabrú

Í þessum fasa er karið sett frá karabrúnni og yfir á lyftuna. Fyrsti hluti fasans er að
passa að karabrúin sé yfir lyftunni. Þaðan er send beiðni út úr blokkinni og í aðrar
blokkir til þess að staðsetja lyftu rétt. Þegar búið er að staðsetja hana rétt þá er aftur
send beiðni inn á blokkina. Þá er vitað að lyftan er kominn í rétta hæð. Þegar sú
beiðni kemur, eru pinnarnir teknir inn. Karið er þar með komið á lyftuna og heilinn í
forritunni sér til þess að karabrúin sé ekki með neitt ID á sér og sé þá tóm og tilbúin
að fá á sig annað kar og býður bara eftir næstu beiðni.

4. Niðurstöður
Þegar höfundur byrjaði á þessu verkefni, var markmiðið að hanna og teikna raflagnabúnað fyrir millidekkið og lestarkerfið í Drangey. Eftir það myndi taka við forritun á
búnaðinum.
Með þessum búnaði átti að vera hægt að ferja tóm kör upp úr lestinni að vinnuborðum og
aftur niður í lestinna með full kör, á eins öruggan hátt og hægt er. Einnig var markmiðið að
geta afkastað það miklu að þessi partur af framleiðslunni verði ekki flöskuháls. Það er
ætlast til að skipið sendi eitt kar niður í lest á tveggja mínútna fresti. Miðað við þann búnað
sem hannaður var og út frá forritun, á það að standast mjög vel. Þar spilar mest inn í hraði
á vagninum uppi á millidekki.
Eins og verkefnið stendur núna, er öll raflagnahönnun tilbúin. Í viðauka 1 er sýndur 1 af 7
skápum sem hannaðir voru. Það er skápur UH41 en hann sýnir alla þá þætti sem tengjast
hönnunni. Hann hefur servo mótor fyrir vagninn, mótor fyrir færiböndin og síðan loftlása.
Þannig er hægt að rýna í hvernig skáparnir eru upp settir út frá honum. Forritun er að miklu
leyti tilbúin en alltaf er eitthvað sem hægt er að fínpússa. Sem dæmi um það á ég eftir að
klára að forrita heilann sem tengir saman allar blokkirnar og verður það gert samhliða I/O
prófunum og prófunum á forrituninni sjálfri.
Allir skápar eru komnir upp í skipinu og verkið hjá mér stendur þannig núna að ég er að I/O
prófa alla innganga og útganga í skápunum. Ég er einnig byrjaður að gera það á
millidekkinu og gengur mjög vel enn sem komið er. Ég mun klára millidekkið áður en ég
fer niður í lestinna þar sem uppsetning á búnaðinum í hana er ekki tilbúinn og mun ég leyfa
því að klárast áður en ég fer niður í lestina í prófanir. Á þeim tíma er stefnan að vera búinn
að öllu uppi á millidekkinu.
Allar þær myndir sem notaðar eru í vinnslu verkefnis eru í eigu Skagans 3X og/eða
höfundar. Arnór Freyr Símonarson og Hilmar Þór Símonarson eiga heiðurinn af þeim
myndum sem koma úr Inventor. Upplýsingar um alla mótora eru fengnar af læstu svæði
hjá Skaganum 3X.
Eins og gefur að skilja hefði verið gaman að vera komin lengra áleiðis í prófunum á
búnaðinum en það var óviðráðanlegt þar sem seinkun á uppsetningu tafði það að ég
kæmist inn í skipið í prófanir en það er bara eins og gengur í þessum bransa.

