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1. Inngangur 

Um þetta lón snýst verkefnið, Sultartangalón. 

Markmið verkefnisins er að auðvelda og 

endurbæta stjórnun á vatnshæð 

Sultartangalóns. Þ.e. að stjórna opnun 

lokubúnaðar í svokallaðri botnrás lónsins. 

Vinstri hringurinn á myndinn hér til hliðar er 

þar sem inntak inn í stöðvarhúsið er, en sá 

hægri er þar sem botnrásin svokallaða er.  

Geiralokurnar og lokuvirkið var 

smíðaði um það leiti sem 

Sultartangastífla var gerð eða á 

árunum 1982-84ii. 

Sultartangavirkjun var hinsvegar ekki 

byggð fyrr en árin 1997-2000, 

þannig að þegar Sultartangastöð var 

tekin í notkun þurfti að lagfæra ansi 

mikið við lokuvirkið sökum stöðugs 

rennslis vatns í gegnum það í 15-20 

áriii. Við stýfluna var svo einnig bætt 

1 



yfirfallsblöðrum í öryggisskyni þegar stöðin var tekin í notkun, þ.e. 5 blöðrur sem eru 

fylltar af lofti til að halda vatni innan stýflu. Starfsmenn sem rætt var við vildu meina 

að flest væri reynt til að halda vatnshæð innan marka svo ekki kæmi til að þessar 

blöðrur falli saman, en eins og þeir nefndu að ef ein blaðra fellur þá flæðir þar 

framhjá sem nemur ca. einni Þjórsá. Þessar blöðrur koma þannig til með að bjarga 

höfundi ef allt fer á verstaveg með hönnun stýringarinnar.  

Hér er mynd sem sýnir blöðrurnar. 

 

 

 

 

Botnrás 

 

 

 

 

Blöðrur 

 

 

 

 

 

 

 

2 Yfirfallsblöðrur 
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2. Núverandi búnaður 

2.1 Virkni kerfis 
Í dag er gömul gerð af iðntölvu 

sem stjórnar vatnshæðinni. Þ.e. 

iðntölvan gefur boð inn á gamla 

segulliða sem stjórna lokum í 

botnrásinni. Lokurnar eru 

geiralokur 2stk sem ganga alltaf 

saman, þ.e. eru alltaf jafn opnar 

hverju sinni. Þær eru keyrðar 

áfram með rafmótorum. Í dag eru 

þrír mælar (sjá mynd 3)  í notkun í 

lóninu. Þeir eru staðsettir þ.e. einn 

við áðurnefndar yfirfallsblöðrur (mælir 3) , annar er við inntaksgöng (mælir 1)  fyrir 

virkjunina sjálfa og þriðji mælirinn 

er staðsettur við botnrásina 

(mælir 2) sem hanna á stýringu 

við.  

 Fyrsta yfirfallsblaðran sem 

fellur missir loftið þegar vatnshæð 

lónsins er komin í 297.95m og svo 

tínast þær út ein af annari eftir 

það. Þegar lækka fer aftur í lóninu 

fyllir kerfið aftur á fyrstu blöðruna 

í ca. 297.70m. 

 

 

 

      

4 Núverandi iðntölva 

5 Segulliðastýring fyrir lokur 



2.2 Ástand kerfis 
Ástand kerfisins er ágætt það dugar enn og myndi sjálfsagt duga í einhver ár í viðbót.   

Ágætis viðmót en ástæða breytingar á kerfinu er að á Þjórsársvæðinu er verið að 

skipta út kerfum til að geta haft eina miðlæga stjórnstöð staðsetta í Búrfelli. 

 

           6 Núverandi skjámynd 
 

 Áfram á að notast við sömu stýringu fyrir blöðrurnar að sinni, en það kerfi er 

líka tiltölulega nýtt eða frá árunum ´97-´00. 

  

 

 

  

 Tveir mótorar stjórna hvorri loku fyrir sig með glussa kerfi. 



3. Iðntölvan 

3.1 Óskir notenda 

Í dag er Sigöldu-, Hrauneyjarfoss- og  Búrfellsvirkjanir komnar inn á miðlægt 

kerfi sem kallast ANDRITZ. Er þetta til mikilla þæginda fyrir starfsmenn því 

yfirlitsmynd yfir svæðið og stjórnun er mjög þægileg. Hægt er að stjórna flestum 

kerfum í þessum stöðvum frá Skrifstofum starfsmanna í Búrfelli, hjá stjórnstöð í 

Reykjavík og einnig hverri stöð fyrir sig (handvirkt).   

Óskir notanda í þessu verki er að koma botnrás Sultartangalóns inn á þessa 

miðlægu stjórnun. Stýringin á að öllu jöfnu að vera stillt á Auto stillingu og sjá um að 

halda lónshæð stöðugri en einnig á að vera hægt að handstýra lokunum líka.  

Skjámyndakerfið þarf að vera aðgengilegt og þægilegt í notkun. 

 

7 Skjámynd í Vatnsfelli 

Svona lítur skjámyndin út fyrir lónhæðarstýringuna í Vatnsfelli. Er almenn 

ánægja með aðgengi í því kerfi. Þar er reyndar sér gluggi fyrir hvora loku sem er óþarfi 

vegna þess að þær vinna alltaf saman eins og lokurnar í Sultartangalóni gera. 



  

8 Loka 1             9 Loka 2 

Þar eru þeir einnig með sér stillingu þar sem þeir geta látið lokurnar vinna eftir 

rennsli í gegnum þær þ.e. hægt er að festa flæðið í segjum 200 m3, en ekki þótti þörf 

á því við Sultartanga vegna þess að þar stjórnar botnrásin vatnsrennsli úr lóninu en í 

Vantfellsvirkjun stjórna þær rennslinu inn í lónið. 

 

           10 Flæðigluggi 

 

 

 

 

 



3.2   Val á búnaði 

Val mitt á iðntölvu var Modicon M340 BMX P34 2020 02.10. Hana valdi ég 

vegna þess að ethernet tengingin er nauðsynleg í þessu verki þar sem m.a. er verið að 

fara að stjórna hlutunum annarstaðar frá. Þessi tölva er nokkuð einföld og þægileg í 

notkun og hannaði ég stýringuna uppúr forritinu Unity Pro. Annars fer þetta í útboð 

ef af verður að nota hönnunina svo ekki er víst að þessu tölva verði notuð. 

Vatnshæðarmælarnir sem notaðir verða áfram eru 4-20mA mælar og að 

samráði við Daða Viðar hjá LV var ákveðið að hafa mælinn sem staðsettur er við 

inntaksgöngin sem aðalmælinn. Hann verður fyrir minnstum truflunum, þ.e. mælirinn 

sem staðsettur við botnrásina er með hættu á skekkju þegar lokurnar eru opnar til 

fulls vegna sogs sem myndast. Og mælirinn sem staðsettur er við yfirfallsblöðrurnar 

er með hættu á að skekkjast þegar miklar leysingar eiga sér stað þá virkar vatnshæðin 

meiri vegna þess að aðrennsli í lónið er við yfirfallið. 

 

Mynd af sambærilegri tölvu. 

 

 

 



3.3 Hönnun stýringar Fyrrihluti

 Fyrrihluti hönnunar reglun 

Hanna þurfti þessa stýringu út frá fyrir fram gefnum gildum. Allar hæðir í verkinu eru 

metra yfir sjávarmáli (M.y.s.). 

Byggist reglunin að mestu leyti á Samanburðar (Compare) blokkum og Aðgerðar 

(Operate) blokkum. Fengin er mismunur á óskgildi og raungildi mæla og opnun hjá lokum 

ákvörðuð út frá því. Segi mælir 

Jafna fyrir beina línu Y=α*X+K  sem kom út Y(V1)=1,43*X(deltaHaed)+50,00  en þar sem 

forritið þ.e. Unity Pro skilur ekki kommur varð ég að margfalda tölurnar með 100 og út frá 

því varð ég að notast við jöfnuna  

Y(V1)=(143*X(deltaHaed)+5000)/100. 

deltaHaed:=SP-SM1;

OPERATE

deltaHaed>35

COMPARE

deltaHaed<=35...

COMPARE

deltaHaed<-35

COMPARE

V1:=0;

OPERATE

V1:=650;

OPERATE

V1:=(143*deltaHaed+5000)/100;

OPERATE

SP:=29720;

OPERATE

Auto

/

Man

deltaHaed2:=SP-SM2;

OPERATE

deltaHaed2>35

COMPARE

deltaHaed2<=3...

COMPARE

deltaHaed2<-35

COMPARE

V1:=0;

OPERATE

V1:=650;

OPERATE

V1:=(143*deltaHaed+5000)/100;

OPERATE

Auto

/

Man

/

E1

Run



Óskhæð átti að vera 297.20m en ég ákvað að hafa hæðina stillanlega í Manual hamnum. 

Yfirfall er í ca. 297.55m sem ég hafði sem hæsta gildi í hönnuninni. 

Ef óskgildinu er breytt í Manual hamnum helst nýja stillingin á þegar það er sett á Auto 

aftur og reglar stýringin þá eftir nýjum breytum. Aftur á móti er eingöngu hægt að ráða 

opnun Lokanna í Manual ham, um leið og Auto hamur fer aftur á ákvarðast opnun lokanna út 

frá regluninni. 

Ef Aðalvatnshæðar skynjarinn sem staðsettur er hjá inntaksgöngum virkjaninnar dettur 

út af einhverjum ástæðum og ekkert merki berst frá honum skiptir stýringin sjálfkrafa yfir á 

Varamælinn sem staðsettur er hjá botnrásinni. Ef svo ólíklega vill til að hann dettur líka út 

setur stýringin sig í Manualham, og þarf þá að handstýra opnuninni þar til merki berst aftur 

frá skynjurunum. 

4 Ladder stýring  seinnihluti skölun og manual hamur. 

 

V1dec:=V1/100;

OPERATE

SM1dec:=SM1/100;

OPERATE

SPdec:=SP/100;

OPERATE

Push1

S

Auto

Push2

S

Man

R

Man

R

Auto

E1

E2

SM1dec=0

COMPARE

SM2dec=0

COMPARE

E2

SM2dec:=SM2/100;

OPERATE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Breytu tafla 

Til að byrja með setti ég upp breyturnar í töflunni hér fyrir ofan. Þar sem forritið les ekki tölur 

með kommustöfum þurfti að skala það til og frá og til að fá rétta tölu fyrir display-in bjó ég til 

sér breytur fyrir það. Þær báru sömu nöfn og breyturnar sem sýndu útkomuna nema dec var 

bætt við til að aðgreina  

þ.e. SP1 varð SP1dec o.s.fr. (sjá töflu fyrir neðan) 

Þegar kom að skölunninni var eftirfarandi jana sett upp í Operate block með við eigandi 

breytum, eins og sést á hönnunninni.  

Þá var V1dec=V1/100 

 

 

 

 

 

Name Type Address Comment 

    Auto EBOOL   Auto liði 

Man EBOOL   Manual liði 

deltaHaed INT     

deltaHaed2 INT     

E1 EBOOL   Error SM1 

E2 EBOOL   Error SM2 

Push1 EBOOL   Auto stilling 

Push2 EBOOL   Manual stilling 

Run BOOL %S13 Run mode 

SM1 INT   Aðalvatnshæðarmælir 

SM2 INT   Varavatnshæðarmælir 

SM1dec INT   Aðalmælir skalað 

SM2dec INT   Varamælir skalað 

SP INT   Óskhæð 

Spdec INT   Óskhæð skalað 

V1 INT   Geiraloka 

V1dec INT   Geiraloka skalað 



4. Skjámyndakerfi 

4.1 Núverandi vaktmynd

 

Eins og áður kom fram var ætlunin að koma skjámynd og stjórnun lokubúnaðarins inn á 

miðlæga kerfið, myndin hér að ofan er af núverandi mynd sem sést í Búrfelli. Þetta er 

yfirlitsmynd af svæðinu sem um ræðir þar sem hægt er að sjá vatnshæðir og vatnsflæði á 

ákveðnum stöðum. 

 

Svona lítur viðmótið út í dag 

innan forrits sem kallast Scada. 

Sýnir þessi gluggi stöðu 

Geiraloku 2 samskonar gluggi 

er fyrir loku 1. 

 

 

 



 

4.2 Skjámynd hönnun 

 

Í skjámyndinni sem ég hannaði leitaðist ég eftir einfaldleika og skiljanlegu viðmóti. Þar 

var ég með tvo hnappa „AUTO“ sem tengdur var Push1 í ladderstýringunni og „MANUAL“ 

sem tengdist Push2. 

 Þegar Auto stillingin er á hverfur „scrollbarið“ bæði við Geiraloku stikuna og 

Vatnshæð óskgildi stikuna. Sem og grænt ljós með Circular-merki logar milli hnappana. 

Þá virka lokurnar eftir regluninni í stýringunni. 

 Þegar þrýst er á Manual-hnappinn verður ljósið milli hnappanna rautt með mynd af 

hendi. Birtast þá „scrollbörin“ bæði hjá Geiraloku stikunni sem og óskhæðar stikunni. Er 

þá hægt að hækka eða lækka óskgildið og er sviðið ca. 70sm það er hækka yfirborð upp í 

297.55m.y.s. og niður í 296.85m.y.s.   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Á töflunni hér fyrir ofan má sjá hvaða breyta stjórnar hvaða hlut í skjámyndinni. 

Þannig breytist bláa línan ef gildi SM1 (aðalvatnshæðarmælis) breytist. o.s.fr. 

 

Eins og kom áður fram er endalaus varnarbúnaður fyrir hjá LV sem grípur inní ef illa 

fer. Einnig væri skemmtilegt að geta tengt þennan búnað við lítinn hremi eða róbot til að sjá 

almennilega hvernig kerfið virka og hvort e-ð hefði mátt fara betur. En látum þetta gott að 

sinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breyta Stjórnar 

    

SM1 Bar-chart Aðalmælir 

SM2 Bar-chart Varamælir 

SM1dec Display Aðalmælir 

SM2dec Display Varamælir 

V1 Bar-chart Geiraloka 

V1 Scroll-bar Geiraloka man stilling 

V1dec Display Geiraloka 

SP Bar-chart Óskhæð 

V1 Scroll-bar Óskhæð man stillings 

Spdec Display Óskhæð 



5. Lokaorð 

 Að lokum vil ég þakka kærustunni minni og syni fyrir óendanlega þolinmæði og 

hugulsemi við vinnslu þessa verkefnis, sem og yfirlestur. 

 Yfirmönnum mínum og samstarfsfélögum hjá Rafbraut fyrir alla frídagana og 

skilninginn sem þurfti til að vinna þetta verkefni. 

 Starfsmönnum Landsvirkjunnar á Þjórsársvæði, þá sérstaklega Daða Viðari Loftssyni, 

Hirti Gunnarssyni og Sveini Kristinssyni fyrir alla aðstoð og að gefa sér tíma í þetta verk með 

mér. 

 Foreldrum og tengdaforeldrum fyrir endalausa þolinmæði í öllum skapsveiflunum og 

einnig fyrir alla barnapössun sem hægt var að byðja um. 

Og síðast en ekki síst þakka ég kennurum fyrir samstarfið og óska ykkur gleðilegs 

sumars. 

 

 

 

Reykjavík 2011 

Kristinn Fannar Sveinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Heimildir 

                                                           
i
 Munnleg heimild frá Sveini Kristinssyni starfsm. LV 
ii
 http://rafteikning.bg/html_skjol/visindavefur/virkjanir/sultartangavirkjun.htm  

Skoðuð þann 17.4.11 
iii
 Munnleg heimild frá Sveini Kristinssyni starfsm. LV 

iv
Ljósmyndir teknar þann 1.4.11 á fundi með Sveini Kristinssyni nema myndir 1 og 3 sem fengnar voru úr 

skjölum LV á Þjórsásvæði. 
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