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Formáli 

Í mínu starfi sem iðngreinakennari hef ég mikið velt því fyrir mér hvernig væri hægt að búa til 

prófunar búnað eða kennslubúnað sem jafnframt væri auðvelt að færa á milli staða og að tengja. 

Þá þyrfti sá búnaður einnig að búa yfir þeim eiginleikum að mögulegt væri að gera sem mest 

með hann. Áður hafði ég hannað hermiforrit fyrir lyftustýringu en það forrit var alltí sömu 

Raspberry Pi tölvunni. Þá var það eftir að samstarfsfélagi minn smíðaði lítil færibönd sem eru 

auðveld í notkun og meðfærileg sem hugmyndinn að þessu lokaverkefni kviknaði, að prófa 

hvort Raspberry Pi tölva gæti nýst sem hýsill fyrir hermiforrit. Þar sem að ég vissi fyrir fram 

að hægt væri að tengja hana auðveldlega við annan búnað eða vélar,  og að hún gæti keyrt 

hermiforrit.  

 Þetta lokaverkefni í Rafmagnsiðnfræði vil ég tileinka sonum mínum tveimur, Þórði 

Elíasi og Björgvini Hrannar. Tilvonandi konu minni, Hallberu Rún Þórðardóttur, vil ég þakka 

stuðninginn, þolinmæðina og aðstoðina við verkefnið. Sérstakar þakkir fyrir aðstoð við 

verkefnið vil ég veita leiðbeinanda mínum, Eiríki Guðmundssyni, fyrir aðstoð við hönnun á 

rásum. Þá vil ég þakkaMaren Ósk Elíasdóttur fyrir yfirlestur og leiðsögn við skýrslugerðina. 

Þeim Eiríki Snjólfssyni og Kristnni Benedikt G. Hannessyni fyrir teikningu og þrívíddar 

prentun á boxi utan um búnaðinn færi ég góðar þakkir.  
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Myndaskrá 

1. Mynd 1:  Raspberry Pi 3B. [3] 

2. Mynd 2: Rás fyrir 3,3V spennu deilir  

3. Mynd 3: Tengimynd af einföldum Darlingto Transistor 

4. Mynd 4: Tengimynd fyrir ULN2003A 

5. Mynd 5: Opto-coupler.[8] 

6. Mynd 6: 16-1 Multiplexer [6] 

7. Mynd 7: 4x16 decoder 

8. Mynd 8: Pulse with modulation útskýringar mynd [13] 

9. Mynd 9: RC lágtíðni sía 

10. Mynd 10: RC lágtíðni sía með Op-amp 0-3,3V í 0-10V 

11. Mynd 11: ADS1115 rás. [5] 

12. Mynd  12: Box fyrir Raspberry Pi og aðrar prentplötur 

13. Mynd  13: Dæmi um teikningu í Sprint-layout. 

14. Mynd  14: Prófun á magnara rás við 50% 

15. Mynd  15: Prófun magnara rás við 100%  

16. Mynd 16: Dæmi um inndrátt þar sem acton og pos er lengra til hægri en def 

buttonClicked 

17. Mynd 17: Draw fall fyrir hlutinn sensor.  

18. Mynd 18: Skjáskot úr hermiforriti 

19. Mynd  19: Tengi mynd fyrir multiplexer og innganga á raspberry pi frá PLC vél 

20. Mynd 20: Tengimynd fyrir Analog út merki úr PMW og tengimyd fyrir analog in í 

digital 

21. Mynd  21: Tengi mynd fyrir tvo 3x8 decodera fyrir útganga frá Raspberry Pi 

22. Mynd  22: Aðal python skjal (e. main file). þar sem aðal keyrsla fer fram 

23. Mynd  23: Hluturinn sensor, býr til og teiknar skynjara 

24. Mynd  24: Kóða klasi sem sér um að breyta binary tölu í tugakerfi, eða tugakerfi í binary 

25. Mynd  25: Hluturinn belt, býr til og teiknar færiband 

26. Mynd  26: Multiplexer prentplata 

27. Mynd  27: Decoder og ULN2003A prentplata 

28. Mynd  28: Prentplata ef það væri notast við opto-coupler í stað ULN2003A og 24V 

segulliða. 
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Formúluskrá 

1. 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼   

2. 𝑅 =
𝑉

𝐼
 

3. 𝑅 =
1

2𝜋𝑓𝑐𝐶
  

4. 𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

5. 𝐴 = 1 +
𝑅2

𝑅1
=

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 [1, bls 622] 

6. 𝜏 = 𝑅 ∗ 𝐶  

7. 𝑇 = 5𝜏 
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Töfluskrá 

1. Tafla 1: Efnislisti og kostnaður  

2. Tafla 2: uppsetning á GPIO pinnum og hvert þeir tengjast 
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Inngangur 

Í dag eru iðntölvur notaðar í flest öllum verksmiðjum til þess að stjórna ýmiskonar  vinnslu, 

allt frá færiböndum í fiskvinnslu til kerstýringar fyrir álframleiðslu. En hvað eru iðntölvur? 

Slíkar tölvur eru sérhæfður tölvubúnaður sem á að vera áreiðanlegur og auðveldur að 

nota[11]. Iðntölvur eru svo notaðar aðalleg í að gera vinnslukerfi fyrirtækja og verksmiðja að 

mestu sjálfvirk.  

Þó svo að í mörgum iðntölvum í dag sé hægt að teikna upp skjámyndakerfi (HMI)  til 

þess að sjá virkni í stýringum iðntölvunnar, þá þarf forritari að setja handvirkt inn öll gildi 

fyrir alla skynjara og takka hvort sem það eru analog merki (ísl. hliðrænt) eða digital merki 

(ísl. Stafrænt merki). Raspberry Pi tölvan getur þjónað því hlutverki, að prufa iðnstýringuna. 

Þar sem að Raspberry Pi tölvan mun taka við merkjum frá iðntölvu og ræsa til dæmis 

færiband í hermiforriti (e. simulation program) sem við það hreyfist. Einnig gæti þá hlutur 

legið á færibandinu sem skynjari í hermiforriti skynjar og  gefur þá Raspberry Pi tölva merki 

til iðntölvu. Þannig vinna tölvurnar saman að prófun iðnstýringunnar sem hefur verið 

forrituð. 

 Tilgangur þessa verkefnis var að hanna og smíða búnað til að prófa stýringar á 

iðntölvum eins og til dæmis Zelio vél eða Allan Bradley vél. Búnaðurinn sem notaður var við 

prófunina er Raspberry Pi,sem keyrir hermiforrit þar sem að notendur geta teiknað sína eigin 

útfærslu af; færiböndum, tjökkum, skynjurum og/eða lyftum. Hluti hönnunar fól í sér að 

hanna spennubreyta fyrir 24V eða 12V  og breyta í 3,3V , því Iðntölvur og Raspberry Pi 

keyra á mismunandi spennum. .Síðan þarf að hann rás sem að tekur 3,3V  og getur þá stýrt 

24V/12V .  

Markmiðið var því að búnaðurinn muni virka á þann hátt að notandi hannar stýringu á 

iðntölvu, tengir síðan innganga og útganga við Raspberry Pi tölvu. Notandi getur þar af 

leiðandi prófað stýringuna sína án þess að valda miklu tjóni á raunbúnaði, það er að segja 

færiböndum, lyftum og svo framvegis. Það eina sem gæti mögulega orðið fyrir tjóni er 

Raspberry Pi tölvan sjálf ef villur eru í stýringu.  

Hér á eftir  er fjallað nánar um hönnun og smíði á 24V-12V/3,3V spennudeili og 

hönnun og smíði á 3,3v/12v-24v spennumögnun. Einnig er fjallað um  multiplexer, decoder, 

analog inn/út merkjum og hvaða búnað er notast við í forrituninni á hermiforritnu. Að lokum 

verða niðurstöður dregnar saman og lokaorð þessa verkefnis. 

 

  



 8 

1. Raspberry Pi 

Raspberry Pi (sjá mynd 1.) er lítil tölva og sem hefur alla sömu eiginleika og borðtölva. Það er 

hægt að tengja hana við skjá, lyklaborð og mús. Einnig getur hún framkvæmt flest allt sem stór 

borðtölva gerir. Upprunalega var tölvan gerð til að koma óreyndu og ófaglærðu fólki aðeins 

inn í heim forritunar, þar sem hún er með innbyggðan Python ritil. Það sem gerir Raspberry Pi 

frábrugðna venjulegri borðtölvu er að auðvelt er að tengja hana við annan búnað, til dæmis við 

mótor eða skynjara. Með tilkomu Rpi.GPIO (e. general Purpous Input/Outpu) er auðvelt að 

forrita í Python skipanir fyrir inn-/útganga á Raspberry Pi tölvunni. Eins og sést á mynd 1. að 

neðan þá eru pinnar sem standa upp, það eru  GPIO pinnar og fleira. Svona tölva, eins og sýnd 

er á mynd 1. hefur einungis 25 GPIO pinna og eru þeir allir stafrænir, þá eru fjórir af þeim með 

Pulse Width Modulation sem er einfaldlega það að útgangurinn sendir út stafræna púsla með 

ákveðnu millibili. Því miður eru engir innbyggðir analog inn- eða útgangar á Raspberry Pi sem 

væri þá hægt að nota auðveldlega. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 1. Raspberry Pi 3B. [3] 
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2. Hönnun 

Við hönnun þarf að skoða hverjir eiginleikar iðntölva eru og hvernig þær vinna. Eignleikarnir 

og vinnuaðferðir stýringa hjá iðntölvum eru svo borin saman við l Raspberry Pi tölvuna. Til 

dæmis vinna iðntölvur yfir leitt á 24V  en Raspberry Pi tölvan vinnur einungis á 3,3V og því 

þarf að útbúa rás sem getur breytt 24V í 3,3V. Svo þarf að útbúa analog-inn og analog-út merki 

þar sem að Raspberry Pi tölva inniheldur ekki þannig inn og útganga.  

 

2.1 Hönnun á 12V-24V/3,3V spennudeili 

Við hönnun á spennudeili fyrir 3,3V  inngangana á Raspberry Pi tölvunni var fyrst kannað 

hversu mikið afl GPIO inngangs pinnar þurfa svo hægt væri að hanna rás sem þolir það afl. 

Niðurstöður könnunar voru að hámarksstraumur sem er ráðlagður inn á inngang er 0.5mA[4] 

og inngangurinn 3,3V fæst þá með formúlu 1. að:  

𝑃𝐺𝑃𝐼𝑂_𝑖𝑛 = 𝑉 ∗ 𝐼 = 3,3𝑉 ∗ 0.5𝑚𝐴 = 1,65𝑚𝑊 

Hér kemur því glögglega fram að þetta er mjög lítið afl miðað við hvað zenerdíóða (e. zener 

diode) þolir og þar af leiðandi hægt að velja nánast hvaða díóðu sem er. Byrjað vará því að 

velja zenerdíóðu, ákveðið var að nota BZX83C 3v3 og samkvæmt gangablaði (e. data 

sheet)[14] er þá IZK = 1 mA , IZmax = 115 mA  og IZT = 5mA. Með þessu er hægt að ákvarða 

hversu stórt R1 á að vera þar sem að Ih = IR1= Iz + IR2 + IRL. Ákveðið var að hafa strauminn yfir 

zenerdíóðuna Iz = 10mA þegar að Vc = 24V. Svo er hægt að reikna hvað Iz er þegar Vc = 12V 

miðað við reiknað gildi á R1, fæst þá að:  

𝐼ℎ =  𝐼𝑍 + 𝐼𝑅2 + 𝐼𝑅𝐿  

𝐼𝑅𝐿 = 0,5𝑚𝐴  

𝐼ℎ = 10𝑚𝐴 +
𝑉𝑅𝐿

𝑅2
+ 0.5𝑚𝐴 =  5𝑚𝐴 +

3.3𝑉

10𝑘Ω
+ 0,5𝑚𝐴 

= 10𝑚𝐴 + 0,33𝑚𝐴 + 0,5𝑚𝐴 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟑𝒎𝑨 

Fæst þá að R1 verður  

    𝑅1 =
𝑉𝑅1

𝐼ℎ
=  

24𝑉−3,3𝑉

10,83𝑚𝐴
= 𝟏, 𝟗𝒌Ω      formúla 1 

Aflið yfir R1 verður þá  

𝑃𝑅1 = 𝑉𝑅1 ∗ 𝐼ℎ = (24𝑉 − 3,3𝑉) ∗ 10,83𝑚𝐴 = 𝟐𝟐𝟒, 𝟏𝒎𝑾 

Þar sem gildið fyrir R1 er komið miðað við 24V er þá hægt að reikna strauminn yfir R1 og Iz 

Þegar Vc = 12V, IR1 verður þá  

𝐼𝑅1 =
𝑉𝑅1

𝑅1
=  

12𝑉 − 3,3𝑉

1,9𝑘Ω
=  𝟒, 𝟓𝒎𝑨     𝑓𝑜𝑟𝑚ú𝑙𝑎 2 

Fæst þá að aflið yfir R1 
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𝑃𝑅1 = 𝑉𝑅1 ∗ 𝐼ℎ = (12𝑉 − 3,3𝑉) ∗ 4,5𝑚𝐴 = 𝟑𝟗, 𝟏𝟓𝒎𝑾        𝑓𝑜𝑟𝑚ú𝑙𝑎 3 

Svo er hægt að finna IZ þar sem að IR2 og IRL er enn óbreytt þar sem að spennan yfir þau er sú 

sama og stærð viðnáms það sama fæst þá að Iz er. 

𝐼𝑍 =  𝐼ℎ − 𝐼𝑅2 − 𝐼𝑅𝐿 ; 𝐼ℎ =  𝐼𝑅2  

𝐼𝑍 =  4,5𝑚𝐴 − 0,33𝑚𝐴 − 0,5𝑚𝐴 = 𝟑, 𝟔𝟕𝒎𝑨   

Má svo sjá á mynd 2 hér að neðan fullkláruðu rásina. 

 

2.2 Hönnun á 3,3V/ 12V-24V spennu stýring 

Þar sem að Raspberry Pi tölva getur bara gefið út 3,3V, en iðntölvur þurfa 12V eða 24V, þarf 

að útbúa rás sem að getur stýrt 24V liða sem hleypir 12V - 24V í gegnum opna snertu. Á mynd 

3. má sjá einfaldan  NPN Darlington transistor sem að stjórnar þá 0V á k1 og er stöðug 24V 

spenna á A1 á liða K1. NPN Darlington transistor virkar þá sem einskonar rofi fyrir 0V með 

því að tengja saman tvo transistora.Eins og mynd 3. sýnir er hægt að  stýra meiri straum í 

gegnum rásina[7] sem Raspberry Pi tölvan gæti ekki gert óbreytt. Snerilrofi S1 er svo notaður 

til þessa að skipta á milli 12V og 24V. 

Mynd 2. 3,3V spennu deilir. 

Mynd 3. Tengimynd af einföldum Darlingto Transistor. 
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Í þessa rás er betra að nota ULN2003A rásina, í stað þess að útbúa fjöldann allan af 

rásum sem sést á mynd 3. ULN2003A inniheldur átta Darlington transistora. Það auðveldar 

tengingar og tekur mun minna pláss heldur en að gera margar rásir með transistorum eins mynd 

3. sýnir. Mynd 4. sýnir svo hvernig rásin með ULN 2003A væri notuð. Þar sem að fast tengt 

er 24V á Vcc vegna þess að segulliðarnir sem eru notaðir ganga fyrir 24V og ef sett væri lægri 

spenna þar mun ULN2003A rásin brenna yfir. Því þarf að gæta þess að setja alltaf sömu spennu 

á Vcc og hluturinn sem verið er að stýra, eins og má sjá á mynd 4.  

  

 

Í staðinn fyrir að nota Darlington Transistorog 24V segulliða (e. relay), hefði verið hægt að 

nota það sem kallast Opto-coupler (sjá mynd 5.). Byggir það á því að nota ljósdíóðu (e. led) til 

þess að virkja transistor sem hleypir þá stýrispennu í gegnum sig. Þar sem að hægt er að nota 

3,3V til þess að stýra díóðuni og transistorinn þolir 24V[9]   er mögulegt að tengja þetta beint 

við decoder. Einnig er miklu minna slit í Opto-coupler heldur en í segulliða og verður þannig 

endingar tíminn lengri. Ákveðið var þó að nota segulliða í þessa hönnun vegna hentugleika, 

þar sem Darlington driverinn (ULN 2003A) og segulliðar voru til.  

  

Mynd 4. Tengimynd ULN2003A við 24V seguliða. 

Mynd 5. Opto-coupler. 
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2.3 Multiplexer og decoder 

Iðntölvur eru gæddar þeim kosti að auðvelt er að bæta við inn- og útgöngu. Það sama á ekki 

við um Raspberry Pi heldur er hún með ákveðin fjölda inn- og útganga. Til þess að  fjölga 

inngöngum í Raspberry Pi, sem eru þá útgangar frá iðntölvu, notum við Multiplexer. Til þess 

að hanna fleiri útganga á Raspberry Pi þá innganga fyrir iðntölvur þarf að nota decoder. 

 

2.3.1 Multiplexer 

Multiplexer virkar þannig að hann hefur marga innganga og bara einn útgang. Til þess að átta 

sig á því hvaða inngangur nákvæmlega er að gefa merki eru notaðir stýri bitar oft merktir; S0, 

S1,...., S ͚ . Sem einfalt dæmi til útskýringar ef  væri verið að nota 8x1 multiplexer þyrfti að hafa 

þrjá stýri bita S0, S1 og S2. Til þess að vita hvaða inngangur væri virkur af þessum átta (8x1), 

merktir A0 til A7, væri skoðað hver staðan er á stýribitum og hvort að útgangur sé að gefa 

merki. Þannig ef útgangur er að gefa merki og staða á stýribitum er: S2 = 1, S1 = 1, S0 = 0, er 

það þá tvíundar talan (e. binary number) 110 sem er jafnt og sex sem  þýðir þá að inngangur 

A6  sé að gefa merki. Þessu er náð með því að tengja alla stýribita við innganga í gegnum og-

hlið (e. and-gate) þar sem að merki frá stýribitum fer annað hvort beint í og-hliðið eða í gegnum 

neitunar-hlið (e. not-gate; inverte).  

Multiplexerinn sem var notaður í þetta verkefni er 16x1(sjá mynd 6.), sem felur í sér að 

hægt er að vera með 16 útganga frá  iðntölvu en nota bara fimm tengipunkta á Raspberry Pi 

tölvu. Virkar multiplexerinn þannig að S0, S1, S2, S3, geta á milli sín tekið sextán stöður sem 

eru jafn margir og inngangarnir. Stýribitarnir skiptu svo um  stöðu eftir tvíundartalnakerfi. T 

þess að Raspberry Pi tölvan merki hvaða inngangur, A0 til A15, er að gefa merki var gert fall 

(e. function) í hermiforriti sem að kveikti á og slökkti á fjórum útgögnum sem voru tengdir við  

S0, S1, S2, S3. Þegar útgangur Y á multiplexer gaf merki inn á Raspberry Pi tölvu var hægt að 

skoða hver staðan var á S0, S1, S2, og S3, eða að sjá hver inngangana á multiplexernum var að 

gefa merki. Í kjölfar þeirrar greiningar var þá hægt að  ræsa viðeigandi búnað í hermiforriti svo 

sem færiband eða tjakk. 
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Í þessu verkefni var valið að nota multiplexerinn MM74C150N og er hann 16x1. Það 

sem að er öðruvísi við hann frá multiplexernum á mynd 6. er að hann er með NAND hlið í 

staðin fyrir AND hlið sem þýðir að inngangar eru active low eða normaly closed snertur. Einnig 

er útgangurinn með NOR hlið í stað OR hliðs, þýðir það að útgangurinn er alltaf að gefa merki 

nema þegar réttur inngangur fer inn. Til þess að breyta þessu væri hægt að setja neitunar-hlið 

á undan inngöngum og á eftir útgangi. 

 

2.3.2 Decoder   

Decoder virkar þannig að hann hefur fáa innganga en marga útanga og með því að tengja 

inngangana annað hvort í gegnum not hlið eða bara beint við AND hlið. Þá er hægt að búa til 

n2 útgang þar sem að n er fjöldi innganga. Er þetta n2 vegna þess að hver inngangur getur tekið 

tvær stöður 0 eða 1 sem sagt. tvíund . Mögulegt er því að tákna hvern útgang fyrir sig með 

tvíundar tölu. 

Decoderinn sem valið var að nota í þessari hönnunvar 4x16(sjá mynd 7.). Sem þýðir að 

mögulegt var að fá 16 útganga með einungis fjórum tengipunktum á Raspberry Pi tölvunni. 

Þetta virkað þannig að A,B,C og D var tengt við fjóra útganga á Raspberry Pi tölvu sem var 

stýrt með falli sem að gætir þess að það sé einungis ein tvíundar tala í gangi í einu. Ástæðan 

fyrir því að það verður að vera bara ein tala í einu  er sú að ef tvær eða fleiri tölur eru  í gangi 

á sama tíma mun útgangurinn sem er virkur ekki vera sá rétti miðað við hvaða skynjari í 

hermiforriti er að gefa merki. 

Mynd 6. Dæmi um multiplexer [6]. 
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2.4 Analog inn og út merki.  

Þar sem að Raspberry Pi tölva er bara með digital inn-og útganga þá þarf að útbúa rásir sem að 

geta breytt analog merki í digital og breytt digital í analog merki. Þetta er gert til þess að hægt 

sé að búa til iðnstýringar sem eru til dæmis með hitanema. Þá getur hermiforritið hermt eftir 

hitanema og gefið út analog merki á bilinu 0V til 10V . Iðnstýringin gæti einnig og ætti að geta 

verið sem dæmi  með hraðastýringu sem er stillt með hliðrænu merki frá iðntölvu.  Raspberry 

Pi tölva þarf að geta lesið það gildi og aukið eða dregið úr  hraða á færibandi, lyftu eða hverju 

öðru sem forritari vill stýra. 

2.4.1 Analog inn 

Á Raspberry Pi tölvu er engin analog inngangur, eins og kom fram hér á í kafla 2.4, en auðvelt 

er að útbúa þannig inngang með því að nota til dæmis annað hvort ADS1115(sjá mynd 8) eða 

MCP3008. 

ADS1115 og MCP3008 eru rásir sem að taka analog merki og breyta því í digital merki. 

í þessari hönnun var notað ADS1115, þar sem sá kubbur hefur meiri nákvæmni en MCP3008. 

Þá getur ADS1115 unnið með 16 bita á meðan MCP3008 rásin hefur bara 10 bita. ADS1115 

er tilbúin rás, og auðvelt að tengja hana við Raspberry Pi tölvuna. Þannig fást fjórir analog 

inngangar. ADS115 virkar þannig að hún fær fæðispennu frá Raspberry Pi tölvunni sem er 

3,3V svo tengjast tveir pinnar við tvær I2C rásir á Raspberry Pi tölvunni. I2C rásir eru notaðar 

til þess senda gögn í gegnum einn vír með því að gögnin séu send með einum bita í einu. En 

þessar tvær IC2 rásir á Raspberry Pi tölvunni eru mismunandi, önnur er SCL og hin SDA. SCL 

er klukkupúlsinn, og sér hún um að samstilla alla gagnaflutninga á I2C rásinni. Svo er SDA 

gagnaflutninga lína sem sagt allir bitarnir fara í gegnum hana[5].   

 

Mynd 7. Stytt úgáfa af 4x16 decoder. 
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2.4.2 Analog út 

Eins og kom fram hér á undan þá er Raspberry Pi ekki með analog útgang en hún er með Pulse 

Width Modulation eða PWM útganga. Það þýðir einfaldlega að útgangurinn sendir út stafræna 

púsla með ákveðnu millibili eða duty cycle. Inni í hverju tímabili (e. cycle) er tími t1 og t2 þar 

sem að t1 er tíminn sem er kveikt og t2 er tíminn sem slökkt. Tímabilið er svo ákveðið út frá 

því hver tíðni útgangs er til dæmis ef tíðnin væri 100Hz þá væri tímabilið 1s/100Hz = 10mS. 

Duty cycle er svo tala sem að er gefin á bilinu 0 til 1, sem er hlutfall yfir það hve lengi útgangur 

á að vera virkur, sem sagt hversu langur tími t1 er. Þetta útlistast þá þannig að ef t1 er meiri en 

t2 þá er meðal spennan á tímabilinu hærri eða; duty cycle ≥ 0,51, og svo öfugt ef t2 er stærri 

en t1 væri þá duty cycle ≤ 0,49. Dæmi um þetta má sjá á mynd 9. en efri hluti myndarinnar 

sýnir hvernig þetta væri jafnt eða duty cycle = 0,5 svo er duty cycle = 0,25 á neðri myndinni. 

 

 

 

 

Þar sem að Raspberry Pi tölvan er með PWM útganga þá er auðvelt að útbúa analog 

merki úr því. Eina sem að þarf að gera er að hanna einfaldan RC lágtíðni filter. Ákveðið var að 

hafa þéttir C = 10µF, einnig var ákveðið að hafa fC = 35hz og fékkst þá að viðnámið í rásinni 

þurfi að vera  

Mynd 9. Dæmi um PWM merki. [13] 

Mynd 8. ADS1115 rás [5]. 
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𝑅 =
1

2𝜋𝑓𝑐𝐶
=

1

2𝜋∗35∗10µ
=  454,95Ω         formúla 4 

Þarna sést að R á að vera 454,95Ω en þar sem það er ekki til verður notað R = 500 Ω og verður 

þá fC   

    𝑓𝐶 =
1

2𝜋𝑅𝐶
=  

1

2𝜋∗500∗10µ
=  31,8𝐻𝑧        formúla 5 

Þetta fC er þokkalegt þó svo að lágmarks PMW tíðni Raspberry Pi tölvu sé 10 Hz því hámarks 

tíðni er 8kHz sem er lang yfir fC og því gott svið til að vinna á. Þýðir þetta að allar tíðnir fyrir 

neðan fC verður hleypt í gegnum rásina sem væri ekki gott þar sem að spenna á útgang væri þá 

ekki stöðug. En þegar tíðnin er hærri en fC  verður spennan á útgang stöðug og þar sem að 

tíðnin á Raspberry Pi tölvuni getur verið á bilinu 10Hz til 8kHz[12] er hægt að nota tíðni á 

bilinu 31,8Hz til 8kHz án þess að spennan flökti. Það sem þarf líka að skoða er hver svörunar 

tíminn á útganginum er miðað við hvað inngangurinn er gera og fæst það með því að skoða 

hver hleðslutími þéttis er, hægt er að reikna upphleðslu tíma á eftir farandi hátt 

𝜏 = 𝑅 ∗ 𝐶 = 500Ω ∗ 10µ𝐹 = 5𝑚𝑠    formúla 6  

Verður þá heildar hleðslu tími þéttisins 5τ 

𝑇 = 5𝜏 = 5 ∗ 5𝑚𝑠 = 25𝑚𝑠    formúla 7 

Þessar eru 25ms í upphleðsutíma ásættanlegar, segir þessi tími hversu lengi það tekur rásina að 

fara frá 0V í stöðug 3,3V . Fæst þá rásin sem sést hér á mynd 10. 

 

 

 

 

 

Nú er þá komið analog merki á bilinu 0 – 3,3V en flestar iðntölvur vinna á bilinu 0 – 

10V þannig það þarf að bæta við línulegum magnara á rásina þannig hægt sé að tengja þetta 

við iðntölvu stýringu. Fyrst þarf að ákveða hvað rásin þarf að magna mikið og er auðvelt að 

finna það þar sem Vin og Vout  er vitað Vin = 3,3V; Vout = 10V, fæst þá með formúlu 5  að 

𝐴 =  
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=  

10

3,3
= 3,03       formúla 8 

Er þá hægt að ákveða hvað R2 og R3 verða þar sem að þau fylgja sama hlutfalli og Vout/Vin er 

hægt að nota formúlu 5 aftur og ákveði var að láta R2 = 1kΩ þar sem að auðvelt aðgengi var 

að 1kΩ viðnámum. Fæst þá að R3 er 

    𝐴 = 1 +
𝑅3

𝑅2
𝑅3 = (𝐴 − 1) ∗ 𝑅2    formúla 9 

    𝑅3 = (3,03 − 1) ∗ 1𝑘Ω = 2,03𝑘Ω  

Mynd 10. Lág-hleipi sía. 
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Fæst þá að R2 á að vera 2,03kΩ en þar sem að það er til 2,1kΩ verður það notað í staðinn. 

Má svo sjá heildar tengimynd hér á mynd 11. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 11. Lág-hleypi sía með magnara rás 0 -3,3V í 0 – 10V. 
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3.Samsetning 

Áður en samsetning var hafin var tekin saman efnislisti og kostnaður sem má sjá hér að neðan 

í töflu 1. Það sem að vantar í kostnaðar lista er verð á prentplötu efni þar sem það var til á lager 

og ekki er vitað fermetraverð á því. 

 

Tafla 1: Efnislisti og kostnaður 

Nr Nafn Fjöldi Eining Verð alls 

1 ULN2003 (Darlington driver) 2 Stk 139 kr 278 kr 

2 MM74C150N (16 x 1 Multiplexer) 1 Stk 109 kr 109 kr 

3 74HC138N (3x8 decoder) 2 Stk 121 kr 242 kr 

4 BZX83C (Zenerdíóða 3,3V) 16 Stk 27 kr 432 kr 

5 ADS1115 1 stk 2618 kr 2618 kr 

6 Raspberry Pi 1 Stk 10900 kr 10900 kr 

7 V23105A5003A201(12V relay) 16 Stk 679 kr 10864 kr 

8 LM741 (Aðgerða magnari op-amp) 1 Stk 166 kr 166 kr 

9 10µF 25V þéttir 1 Stk 61 kr 61 kr 

10 500 Ω viðnám 1 Stk 12 kr 12 kr 

11 1k Ω 1 Stk 12 kr 12 kr 

12 1,9k Ω 16 Stk 12 kr 192 kr 

13 2,1k Ω 1 Stk 12 kr 12 kr 

14 10k Ω 16 stk 12 kr 12 kr 

15 Plast í 3D prentun 1 kg 3600 kr 3600 kr 

16 Prentplötur 30 cm2 - - 

 Heildar verð    29510 kr 

 

Við samsetningu var byrjað á því að útbúa box í Fusion 360, sem var svo þrívídda 

prentað. Boxið er 21 x 21 x 5cm, einnig var útbúin hækkun sem er 5 cm á hæð, en með því er 

hægt að stækka boxið eins mikið og þarf. Boxið má svo sjá hér á mynd 12. 

 

 

 

 

Því næst var byrjað á því að teikna upp hverja rás fyrir sig upp í Sprint-Layout. Sprint-layout 

er forrit sem notað er til þess að teikna upp prentplötur(sjá mynd 13.). Eru þá teiknaðir íhlutir 

og tengileiðir, síðan er teikningin prentuð á trace-pappír sem er notaður til þess að lýsa í 

Mynd 12. Box fyrir Raspberry Pi og aðrar prentplötur. 
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gegnum á kopar. Sú gegnumlýsing gerir það að verkum að koparinn herðist og leysist ekki upp 

þegar hann er settur í vítissóda og Etsunar-vél. 

 

Áður en að allir íhlutir voru lóðaðir í prentplöturnar var fyrst athugað hvort að rásir úr 

hönnun virkuðu sem skildi. Byrjað var á því að prófa analog út rásina sem að tekur inn 3,3V  

PWM gildi þar sem að duty cycle tíminn er mismunandi, til dæmis ef inn merkið er 3,3V og 

duty cycle er bara 50% (herma eftir 1,65V  ) ætti þá að koma út 5V  svo við 3,3V og 100% 

duty cycle ætti þá spennan út að vera 10V . Má sjá útkomur á myndum hér að neðan á myndum 

14. og 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og má sjá á myndunum hér að ofan er smá skekkja á reiknuðu gildi og því sem 

hægt er að búast við í alvörunni, en er það vegna þess að viðnámð er ekki nákvæmlega þau 

sömu og eru í hönnunar rásinni. Til dæmis er R1 = 495Ω, R3 = 998Ω og R2 = 2,09kΩ sem má 

sjá á mynd 8. í kafla 1.4.2. Þegar búið var að ganga úr skugga um að allar rásir virkuðu var 

byrja að setja alla íhluti í prentplötur. Svo eftir að allir íhlutir voru komnir í prentplötuna voru 

þær prófaðar áður, til ganga í skugga um að allt væri rétt tengt. Þannig ekki kæmi í ljós bilanir 

eftir að þær hefðu verið settar í boxið og tengdar við Raspberry Pi tölvu. Má svo sjá heildar 

tengimynd og prentplötu teikningar í viðauka.  

Mynd 13. Dæmi um teikningu í Sprint-layout. 

Mynd 14. Próf magnara rás við 50% duty 

Cycle. 

Mynd 15. Prófun á magnara rás við 100% Duty 

Cycle. 
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3.Forritun á hermiforriti 

Hermiforritið verður keyrt á Raspberry Pi. Hermiforritið sjálft verður forritað með Python þar 

sem að auðvelt er að tengjast GPIO pinnum Raspberry Pi tölvu. Einnig býður Python uppá gott 

kóða safn sem heiti Pygame, mun það hjálpa við að byggja upp notendaviðmót. 

  

4.1 Python 

Python er forritunar mál sem að var sett upp til þess að notendur gæti skrifaðu upp kóða á 

einfaldan og fljótlegan hátt. Megin markmiðið hjá Python er að kóðinn sé alltaf læsilegur og er 

það gert með því að minnka notkun á svigum, hornklofum og semíkommum. Í staðinn fyrir að 

forritari noti þessa hluti sem voru listaðir hér á undan þarf hann að gæta þess að hlutir séu með 

réttan inndrátt (e. indent) það þýðir einfaldlega að kóði sem að er innan falls þarf að vera lengra 

til hægri en skilgreinda fallið er. Eins og má sjá hér á mynd 16. 

def buttonClicked(self, pygame): 

    action = False 

    pos = pygame.mouse.get_pos()  
Mynd 16. Dæmi um inndrátt þar sem acton og pos er lengra til hægri en def buttonClicked. 

4.2 Hermiforrit 

Forrit fyrir hermun er skrifað með Python þar sem að auðvelt er að nota það með Raspberry Pi. 

Kóðinn er settur upp eftir kerfinu  hlutbundin forritun (e. opject oriented programing), byggir 

það á því að skipta niður forritinu í hluti. Þar sem að hver hlutur hefur ákveðin tilgang og settur 

í nýja Python skrá  í staðinn fyrir að kóðinn sé ein langloka í upphafs skránni, Til dæmis er 

hlutur bara fyrir það að búa til færibönd. Hefur svo hver og einn hlutur sína eiginleika sem eru 

frá brugðnir öðrum hlutum en hafa þeir líka eiginleika sem eru eins, svo sem að teikna sjálfan 

sig (sjá mynd 17).  

def draw(self,screen,pygame, simulate): 

    if simulate: 

        if self.rect_off.collidepoint(pygame.mouse.get_pos()): 

            screen.blit(self.imageOn, (self.rect_on.x, self.rect_on.y)) 

        else: 

            screen.blit(self.imageOff, (self.rect_off.x, self.rect_off.y)) 

 

    else: 

        screen.blit(self.imageOff, (self.rect_off.x, self.rect_off.y))  

Mynd 17. Draw fall fyrir hlutinn sensor. 

Til þess að auðvelt væri að setja inn myndir sem að gætu verið á hreyfingu eða brugðist 

við aðgerðum, var ákveðið að nota kóðasafn (e. library)  sem að heitir Pygame. Einnig hjálpar 

Pygame við að gera uppfærslu lykkjuna einfalda þar sem að Pygame inniheldur tíma. Er þá 

hægt að stilla hversu oft á sekúndu við viljum að skjámyndin uppfærist. Pygame er líka með 
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innbyggða atburðar lykkju (e. event loop) þannig auðvelt er að taka við og vinna úr 

upplýsingum frá lyklaborði og mús. Má svo sjá skjáskot úr hermiforriti hér á mynd 18. 

Til þess að tengja forritið við GPIO pinnana á Raspberry Pi tölvunni var notað kóðasafn 

sem heitir Rpi.GPIO. Einfaldar það hvernig er hægt að nálgast GPIO pinnana þannig ekki þurfi 

að skrifa allt frá grunni. Hægt er að nota innbyggðar skipanir í Rpi.GPIO t.d. GPIO.setmode() 

segir það til um hvort að pinni sé útgangur eða inngangur. Pinna stillingarnar í þessu verkefni 

eru eftirfarandi. Má svo sjá heildar forrit í viðauka. 

Tafla 2. Uppsetnig á GPIO pinnum og hvert þeir tengjast. 

GPIO Pin Virkni Rás GPIO Pin Virkni Rás 

3 (SDA1) Input ADS1115 12 (PWM) PWM Anlog út 

4 (SCL1) Input ADS1115 20 Output Multiplexer 

6 Output Decoder 21 Output Multiplexer 

7 Output Decoder 22 Output Multiplexer 

8 Output Decoder 23 Output Multiplexer 

9 Output Decoder 24 Input Multiplexer 

  

Mynd 18. Skjáskot úr hermiforriti. 
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5. Niðurstaða 

Tilgangurinn með þessu verkefni var að hanna og forrita búnað sem gerði notanda kleift að 

prófa stýringar á iðntölvum, með því að nota hermi forrit á Raspberry Pi tölvu. Þau vandamál 

sem þurfti að leysa var mismunur á spennu sem iðntölva notar og sú spenna sem Raspberry Pi 

tölva getur sent út og tekið við. Einnig þurfti að leysa það vandamál að Raspberry Pi tölva 

hefur enga analog innganga eða útganga. Voru öll þau vandamál leyst á eins einfaldan máta og 

hægt var. Búið er að prófa allar rásir þegar þær standa einar og virka þær rétt, en eftir er að 

prófa þær sem eina heild þar sem að hermiforrit er ekki tilbúið og þarf meiri tíma til þess að 

vinna. Einu vandamálin sem gætu mögulega komið upp eru þegar merki frá digital skynjara í 

hermiforrit kemur upp, þar sem þeir gefa bara púlsa en ekki stöðugt merki. Þarf þá að gera ráð 

fyrir því í iðntölvu forritinu sjálfu. Einnig þegar magnara rásin var tengd við Raspberry Pi 

tölvuna og prófuð, þá kom ekki rétt spenna út miðað við hvað forritð var að gera. Ekki er vitað 

hvort það sé kóðinn í forritinu eða magnara rásin sjálf. 
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6. Umræður 

Eins og kom fram í kafla 2.2 hönnun á 24V/12V stýringu væri betra að nota Opto-coupler í 

það. Þó væri einnig hægt að skoða það að nota bara Arduino Mega með Raspberry Pi tölvunni. 

Þá væri Arduino tölvan notuð til þess að vinna úr merkjum frá iðntölvu og Raspberry Pi tölvu. 

þar sem að Arduino tölvan er með 54 stafræna inn/út-ganga og af þeim eru 15 PWM pinnar, 

svo er hún einnig með 16 hliðræna innganga [10]. Svo væri Raspberry Pi tölvan notuð bara 

fyrir skjámynd gæti þá samskipti milli Rasberry Pi og Arduino tölvunnar farið í gegnum USB 

snúru. Þessi aðferð væri meiri forritun en að nota bara Raspberry Pi tölvuna.  
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6. Lokaorð 

Ég valdi að gera þetta verkefni vegna þess að ég hef mikinn áhuga á því að búa til iðnstýringar 

en er oft takmarkaður við það að hafa ekki búnað til þess að prófa stýringar. Og þar sem að ég 

hef einnig mikinn áhuga á að nota ýmsar smátölvur eins og  Raspberry Pi til þess að stýra 

færiböndum, lyftum og fleira. Ákvað ég því að reyna tengja þetta saman með því að láta 

Raspberry Pi tölvu herma búnað sem ég hefði ekki aðgang að. Reyndist þetta verkefni mjög 

lærdómsríkt þar sem að ég hafði ekki mikla kunnáttu í rafeindabúnaði en í gegnum upplýsinga 

söfnun og mikla prófun með Multisim lærði ég fullt af nýjum hlutum og gamlir hlutir að smella 

betur saman til dæmis virkni á lág-hleypi síum. Svo held ég að þetta muni koma sér mjög vel 

á vinnustaðnum mínum þar sem að ég kenni stýringar við Fjölbrautaskóla Vesturlands, er þá 

hægt að láta nemendur í rafvirkjun gera stýringar fyrir hvaða búnað sem er. 
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Viðauki  

Tengimynd 

 

Mynd 19. Tengi mynd fyrir multiplexer og innganga á raspberry pi frá PLC vél. 
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Mynd 20. Tengimynd fyrir Analog út merki úr PMW og tengimyd fyrir analog in í 

digital. 
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Mynd 21. Tengi mynd fyrir tvo 3x8 decodera fyrir útganga frá Raspberry Pi. 
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Forrit 

import pygame 

from belt import * 

from Button import * 

from Sensor import * 

from inoutHandler import * 

def initialize(): 

    successes, failures = pygame.init() 

    print("{0} successes and {1} failures".format(successes, failures)) 

    WHITE = (255, 255, 255) 

    screen = pygame.display.set_mode((1500, 700)) 

    clock = pygame.time.Clock() 

    FPS = 60  # Frames per second 

    #object lists 

    beltList = [] 

    global place 

    place = "" 

    global simulate 

    simulate = False 

    font = pygame.font.SysFont("Arial", 15) 

    runButton = Button(20,20,"Run",pygame,font) 

    stopButton = Button(130,20,"Stop",pygame,font) 

    conveiorButton = Button(240,20,"Conveyor",pygame,font) 

    jackButton = Button(350, 20, "Jack", pygame, font) 

    mSensorButton = Button(460, 20, "Metal sensor", pygame, font) 

    SensorButton = Button(570, 20, "sensor", pygame, font) 

    print(inoutHandler().outputHandler(1)) 

    def draw(): 

        screen.fill(WHITE) 

        if(len(beltList) > 0): 

            for belt in beltList: 

                belt.draw(screen,pygame, simulate) 

            #belt.make_popup(pygame,screen,font) 

        conveiorButton.drawIt(screen,pygame) 

        runButton.drawIt(screen, pygame) 

        stopButton.drawIt(screen, pygame) 

        jackButton.drawIt(screen, pygame) 

        mSensorButton.drawIt(screen, pygame) 

        SensorButton.drawIt(screen, pygame) 

        pygame.display.update()  # Or pygame.display.flip() 
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    def eventhandler(): 

        global place 

        global simulate 

        keys = pygame.key.get_pressed() 

        if keys[pygame.K_q]: 

            quit() 

        for event in pygame.event.get(): 

            if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and place: 

                posX, posY = pygame.mouse.get_pos() 

                if(posY > 50): 

                    if place == "conv": 

                        beltList.append(belt(100, 200, 0, posX, posY)) 

                    elif place == "sensor": 

                        beltList.append(Sensor( 0, posX, posY,pygame)) 

        if conveiorButton.buttonClicked(pygame): 

            if place != "conv": 

                place = "conv" 

            else: 

                place = "" 

        if jackButton.buttonClicked(pygame): 

            if place != "jack": 

                place = "jack" 

            else: 

                place = "" 

        if mSensorButton.buttonClicked(pygame): 

            if place != "msensor": 

                place = "msensor" 

            else: 

                place = "" 

        if SensorButton.buttonClicked(pygame): 

            if place != "sensor": 

                place = "sensor" 

            else: 

                place = "" 

        if runButton.buttonClicked(pygame): 

            simulate = True 

        if stopButton.buttonClicked(pygame): 

            simulate = False 

    def game(): 

        while True: 

            clock.tick(FPS) 

            eventhandler() 

            draw() 

    game() 

if __name__ == "__main__": 

   initialize()  

Mynd 22. Aðal python skjal (e. main file) þar sem aðal keyrsla fer fram. 
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class Sensor(object): 

 

    def __init__(self, input, X , Y ,pygame): 

        self.input = input 

        self.imageOff = pygame.image.load(r'sensor_off.jpg') 

        self.imageOn = pygame.image.load(r'sensor_on.jpg') 

        width = int(self.imageOn.get_width()) 

        height = int(self.imageOn.get_height()) 

         

        self.rect_on = self.imageOn.get_rect() 

        self.rect_off = self.imageOff.get_rect() 

        self.rect_on.topleft = (X,Y) 

        self.rect_off.topleft = (X, Y) 

        self.X = X 

        self.Y = Y 

        self.top = 20 

 

 

    def draw(self,screen,pygame, simulate): 

        if simulate: 

            if self.rect_off.collidepoint(pygame.mouse.get_pos()): 

                screen.blit(self.imageOn, (self.rect_on.x, self.rect_on.y)) 

            else: 

                screen.blit(self.imageOff, (self.rect_off.x, 

self.rect_off.y)) 

 

        else: 

            screen.blit(self.imageOff, (self.rect_off.x, self.rect_off.y)) 

 

 

Mynd 23. Hluturinn sensor, býr til og teiknar skynjara. 

 

class inoutHandler(object): 

    def __init__(self): 

        print("in_out") 

    #binary number to decmal 

    def inputHandler( self,A2,A1,A): 

        return (A2*(2**2))+(A1*2)+A 

 

    def outputHandler(self,num): 

        binary =[] 

        while num > 0: 

 

            val = int(((num/2)-int(num/2))*2) 

            binary.insert(0,val) 

            num = int(num/2) 

        if (len(binary) == 1): 

            binary.insert(0, 0) 

        if(len(binary) ==2): 

            binary.insert(0,0) 

 

        return binary  

Mynd 24. Kóða klasi sem sér um að breyta binary tölu í tugakerfi, eða tugakerfi í binary. 
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class belt(object): 

    def __init__(self,width, length, input, X , Y ,id): 

        self.width = width 

        self.length = length 

        self.input = input 

        self.X = X 

        self.Y = Y 

        self.color =  (0, 0, 0) 

        self.imagenr = 0 

        self.top = 20 

    def draw(self,screen,pygame, simulate): 

 

        beltimages = [pygame.image.load(r'belt1.jpg'), 

pygame.image.load(r'belt2.jpg'), 

                      pygame.image.load(r'belt3.jpg'), 

pygame.image.load(r'belt4.jpg'), 

                      

pygame.image.load(r'belt5.jpg'),pygame.image.load(r'belt6.jpg')] 

 

        #beltimage = pygame.image.load(r'conveyorbelt.jpg') 

        if simulate: 

            if(self.imagenr <= 9): 

                screen.blit(beltimages[0], (self.X, self.Y)) 

            if (self.imagenr >= 10 and self.imagenr <= 19): 

                screen.blit(beltimages[1], (self.X, self.Y)) 

            if (self.imagenr >= 20 and self.imagenr <= 29): 

                screen.blit(beltimages[2], (self.X, self.Y)) 

            if (self.imagenr >= 30 and self.imagenr <= 39): 

                screen.blit(beltimages[3], (self.X, self.Y)) 

            if (self.imagenr >= 40 and self.imagenr <= 49): 

                screen.blit(beltimages[4], (self.X, self.Y)) 

            if (self.imagenr >= 50 and self.imagenr <= 60): 

                screen.blit(beltimages[5], (self.X, self.Y)) 

            if (self.imagenr == 50): 

                self.imagenr = 0 

            self.imagenr += 1 

        else:screen.blit(beltimages[0], (self.X, self.Y))  

Mynd 25. Hluturinn belt, býr til og teiknar færiband. 
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Prentplötu teikningar 

 

        Mynd 26. Multiplexer prentplata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 27. Decoder og ULN2003A prentplata 
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Mynd 28. Prentplata ef það væri notast við opto-coupler í stað ULN2003A og 24V segulliða. 

 


