
RT IDN1003   IÐNTÖLVUR OG VÉLMENNI    6 ECTS  
 
Ár:     3. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT. Valnámskeið OVT. 
Undanfarar:    Stærðfræði og Matlab (AT STM1003). Æskilegt VT REG1003 eða 
sambærilegt. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 verkefnatímar á viku.  
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðsins geti nemandi hannað tölvustýrt framleiðsluferli og geti beitt forritun við 
stýringu og eftirlit í iðnaði. 
 
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á:  

• Virkni og uppbyggingu iðntölva (PLC) og hvernig þær eru tengdar við nema og hreyfibúnað. 
• Virkni helstu nema og hreyfibúnaðar (actuators) sem notaðir eru í iðnstýringum. 
• Helstu forritunarmálum s.s. Ladder, FDB, SFC og ST forritunarmálum. 
• Formlegum forritunaraðferðum sem hægt er að nota til að hanna stýringu fyrir iðntölvur. 
• Grundvallaratriðum í notkun og forritun iðnaðarvélmenna (þjarka). Þekki mismunandi hnitakerfi og 

tegundir iðnaðarvélmenna. 
• Virkni FANUC iðnaðarvélmennis, geti stýrt því með handeiningu og þekki helstu öryggisatriði við notkun 

iðnaðarvélmenna. 
 
Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í:  

• Forritun einfalda stýringu á Zelio iðntölvur með Ladder, FDB eða SFC forritunarmáli. 
• Forritun flóknari stýringu á Modicom M340 og/eða SIMATIC S7-1200 iðntölvu. Notkun á hliðrænum 

útgangs og inngangs merkjum og uppsetning á PID stýringu 
• Að forrita FANUC iðnaðarvélmenni í TP forritunarmáli og kunni allar helstu stýri og hreyfiskipanir og geti 

sett upp notendaviðmót á tölvu og/eða handstýringu 
• Að setja upp einfalda tölvusjón á FANUC róbót og notað hana til að stýra hreyfingum vélmennis. 
• Að forrita Robotino sjálfkeyrandi róbót til að flytja vörur til og frá framleiðslueiningu. 

 
Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni:  

• Til að tengja saman stýringu á iðnaðarvélmenni, PLC stýringu og önnur sjálfvirk tæki gegnum 
inntaks/úttakseiningu til að mynda samþætt sjálfvirkt framleiðslukerfi. 

 
Lýsing: Fjallað verður um notkun iðntölva (PLC) í iðnaði og forritun þeirra, iðnaðarvélmenni (þjarka), 

tölvustýrða framleiðslu, eftirlitskerfi o.fl. Farið er helstu forritunarmál fyrir iðntölvur, Ladder, FBD, SFC 
(Grafset) og textamál (ST). Nemendur vinna verkefni sem felast í að stýra raunverulegum búnaði með 
iðntölvu. Forritun iðnaðar vélmenna (þjarka) og helstu öryggisreglur við notkun þeirra. Grunnatriði í 
tölvusjón. Notast er við FANUC TP forritunarmál við forritun á þjarki og fyrir tölvusjón. Grunnatriði í 
stýringu á sjálfkeyrandi róbót (Robotino). Nemendur gera verkefni þar sem tengd er saman stýring með 
PLC, þjörkum og tölvusjón. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Að mestu leyti verkefnavinna.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  

 


