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Formáli
Höfundur verkefnisins hefur unnið hjá Norðurál Grundartanga síðan í ársbyrjun 2009 og
unnið við viðhald á þjónustukrönum síðan seinnipart sama árs. Hugmyndin að þessu
verkefni varð til þegar upp kom sú staða í vinnu við viðhald að ekki var framleiddur lengur
búnaður sem notaður er í þeim tækjum sem að vinna höfundar snýr að.
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Inngangur
Stöðug þróun er á öllum rafbúnaði sem notaður er í heiminum. Fyrirtæki sem framleiða
rafbúnað eru í mikilli samkeppni um þróun á betri, öruggari og afkastameiri vörum sem að
standa síðan viðskiptavinum til boða. Einn af fylgifiskum þessarar öru þróunar er að
rafbúnaður er einungis í framleiðslu í ákveðinn tíma. Eftir að framleiðslu er hætt þá getur
reynst erfitt að finna varahluti þegar þörf er á. Þá þarf oft á tíðum að grípa til þess ráðs að
fara í uppfærslu á fleiru en bara þeirri einingu í stjórnbúnaði sem farin er úr framleiðslu.
Í þessu verkefni verður farið yfir breytingu á samskiptakerfi iðntölva í þjónustukrönum sem
eru í notkun hjá Norðurál ehf. Þar eru í notkun iðnstýribúnaður sem að framleiðslu á
ákveðnum einingum hefur verið hætt og nýjar einingar komnar í staðin. Þær einingar sem að
um ræðir eru samskiptaeiningar milli iðntölvu og Flex I/O útstöðva hennar. Einnig er tekin
fyrir uppfærsla á encoderum í einum þjónustukrana til þess að uppfylla þær kröfur sem að
eru gerðar til þessara encodera en talsverð óþægindi eru í notkun þjónustukranans vegna
þess að sá búnaður sem fyrir er er með takmarkaða notkunarmöguleika.
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Lýsing á núverandi ástandi og markmið.
Hjá Norðurál ehf. Á Grundartanga eru brúkranar notaðir til að sinna störfum í kerskálum þar
sem ál er rafgreint. Ein tegund þessara brúkrana eru kallaðir þjónustukranar, Pot tending
machines á ensku, og eru þeir 12 talsins. Þessir kranar eru mismunandi í aldri og þeir elstu
frá 1979. Einn þjónustukraninn er frá 2001 en hann var síðan uppfærður 2005, sex
þjónustukranar eru frá árunum 2006-2007 og tveir nýjustu eru frá árunum 2016 og 2018.
Í þessu verkefni er einungis horft til þeirra krana sem að eru framleiddir á árunum 20012007 , þeir eru að mestu leiti eins hannaðir. þeir eru með töflurýmum í kranabúknum þar
sem aðalstjórnbúnaður þeirra er staðsettur. Á einu töfluspjaldinu er iðntölva kranans
staðsett og þar sem að rafbúnaðurinn dreifist um kranabúkinn eru lagnaleiðir einfaldaðar
með því að vera með Flex I/O útstöðvar á nokkrum stöðum þar sem að nærliggjandi
búnaður er tengdur inn og útgöngum.
Þó að þessir sjö kranar séu að mestu leiti eins þá sker þjónustukrani fimm sig úr þar sem að
hann er elstur þeirra og þó að uppfærsla hafi verið gerð á honum á sínum tíma með hönnun
hinna til hliðsjónar þá var hann samt sem áður ekki gerður alveg eins og þeir.

Þjónustukrani 5
Þjónustukrani fimm var tekinn í rekstur árið 2001, hann var í notkun óbreyttur í fjögur ár. Sú
ákvörðun var tekin að uppfæra mikið af rafbúnaði hans vegna þess að fyrir lá að inn í
fyrirtækið væru að koma sex nýir þjónustukranar og framleiðandi þjónustukrananna voru
búnir að breyta og bæta hönnun á þeim og best væri að þjónustukrani fimm væri sem
líkastur þeim í uppbyggingu og virkni.
Í þessum þjónustukrana er iðntölva af gerðinni Allen Bradley ControlLogix 1756 og er hún
staðsett í öðru töflurými kranabúksins. Til þess að stytta lagnaleiðir eru Flex I/O útstöðvar
settar á önnur töfluspjöld og þar er komið fyrir I/O einingum til þess að geta tengd þann
búnað sem að á að tengjast iðntölvunni. Þessar Fleix I/O einingar eru tengdar iðntölvunni
með RIO (remote I/O). Þær Samskiptaeiningar sem eru nú tengdar RIO eru af gerðinni 1794ASB. Þessar einingar eru nú hættar í framleiðslu og ný eining er komin í framleiðslu í staðin.
Ef að ein þessara eininga bilar og setja þarf í staðin einingu af nýrri gerð þá þarf að breyta
hugbúnaði iðntölvunnar.
Tækjavagn þjónustukranans getur snúist +/- 190° og til þess að ekki sé hægt að snúa
tækjavagninum of mikið er notuð endastoppklukka. Sú endastoppklukka er tengd með
tannhjóli við þann part tækjavagnsins sem að snýst og hreyfing á tannhjólinu snýr öxli í
klukkunni, á þessum öxli eru stillanlegir kambar sem að virkja síðan microrofa þegar þeir
snerta þá. Þessi endastoppklukka gefur engar upplýsingar frá sér í hvaða stöðu tækjavagninn
er hún einungis hægir á og stoppar hreyfingu tækjavagnsins þegar honum er snúið og hann
nálgast endastöðu.
Skautmælibúnaður er á þjónustukrönunum en sá búnaður er notaður til þess að tryggja að
þegar skipt er um skaut í keri þá mun nýja skautið vera sett í nákvæma hæð miðað við
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staðsetningu gamla skautsins þegar það var tekið úr. Við þessar mælingar er notaður
encoder með dragvírsbúnaði og tveir laser skynjarar. Sá encoder sem að notast er við á
þjónustukrana fimm gefur frá sér 4-20mA merki og er hann tengdur inn á AS-i bus. Einnig
eru laser skynjararnir tengdir inn á AS-i bus. Vandamálið við að hafa encoder
skautmælingarinnar tengdann inn á AS-i bus er að staðan sem að encoderinn gefur frá sér er
lengur að skila sér í iðntölvuna miðað við þann útbúnað sem er á öðrum þjónustukrönum,
þar sem notast er við Profibus.

Mynd 1: Skautmælibúnaður í notkun á þjónustukrana.

Þjónustukranar 6-12
Líkt og í þjónustukrana fimm eru iðntölvur frá Allen Bradley, ControlLogix 1756, í
þjónustukrönum 6-12 og hún er staðsett í öðru töflurými kranabúksins. Eins eru Flex I/O
útstöðvar frá þessari iðntölvu en í þjónustukrönum 6-12 eru samskiptin milli Flex I/O eininga
og iðntölvunnar á Profibus. Á Profibus samskiptanetinu eru einnig önnur tæki. Einn
fjarstýringarmóttakari, tveir upplýsingaskjáir, loftpressa, fjórir encoder og sjö tíðnibreytar
eru tengdir inn á Profibus samskiptanetið. Flex I/O einingarnar sem að tengjast inn á
Profibus samskiptanetið eru af gerðinni 1794-APB og nú er hætt að framleiða þessa einingu.
Eitt af kortunum í iðntölvunni er Profibus samskiptakort það er af gerðinni SST-PFB-CLX og er
framleitt af Molex. Þessi eining er gáttin á milli Allen Bradley vélarinnar og Profibus
samskiptanetsins. Sérstakt forrit er notað til þess að setja upp þetta Profibus kort og þar eru
9
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allar einingar á samskiptanetinu skilgreindar og þeim úthlutað vistfangi og einnig er
skilgreint í því hvaða grunnbreytur iðntölvunnar tilheyra hverri einingu.

Markmið verkefnisins
Þar sem að fyrir liggur að í öllum þessum Þjónustukrönum eru notaðar Flex I/O
samskiptaeiningar sem að hætt er að framleiða, þó að samskiptanetið er ekki af sömu gerð.
Þá er markmið mitt með þessu verkefni að færa samskipti milli eininga iðntölva yfir á annað
samskiptanet og tryggja þannig að auðvelt er að nálgast varahluti og skipta um bilaðan
búnað. Einnig verður skipt út endastoppklukku fyrir snúning tækjavagns og settur encoder í
stað hennar og eins verður skipt út encoder fyrir skautmælinguna.
Segja má að verkefnið sé í tvennu lagi, annars vegar þjónustukrani 5 og hins vegar
þjónustukranar 6-12. Sá búnaður sem valinn er verður sá sami þegar kemur að
samskiptaneti iðntölva en uppsetning og forritun á þjónustukrana 5 er frábrugðin hinum sex
þannig að fara verður í gegnum þann hluta í tvennu lagi. Eins felur verkefnið í sér að forriti
þjónustukrana 5 verður breytt á þann veg að núverandi encoder á skautmælingu verður
fjarlægður en í stað hans verður forritaður inn önnur týpa af encoder og encoder fyrir
snúning tækjavagns verður settur í stað endastoppklukku á þjónustukrana 5.
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Val á búnaði og forrit.
Við val búnaði var notast við heimasíðu Rockwell https://www.rockwellautomation.com þar
sem að hægt er að fletta upp öllum þeim einingum sem að eru í boði. Einnig er hægt að
skoða svokallaðan product lifecycle status en þar segir framleiðandi hvar í líftíma vörurnar
þeirra eru staddar.
Ákveðið var að færa samskipti milli Iðntölva og Flex I/O yfir á Ethernet/IP. Þau samskipti eru
auðveld í uppsetningu og auðvelt er að finna búnað frá Rockwell sem gott er að nota. Eini
búnaðurinn sem valinn var við úrvinnslu verkefnisins sem ekki er frá Rockwell er encoder. Sá
encoder sem að var valinn er af þeirri gerð sem að hefur sannað sig að þola það umhverfi
sem að hann mun þurfa að vera í. Umhverfið sem að encoderinn mun þurfa að þola er ekki
gott fyrir rafbúnað, ýmsar gastegundir eru í loftinu ásamt miklu ryki og oft á tíðum hita sem
nær vel yfir 50° til lengri tíma.
Neteining í ControlLogix.
Sú neteining sem varð fyrir valinu er af gerðinni 1756-EN2T. Sú eining styður 10/100 Mbps
samskipti og getur verið á innraneti með allt að 128 einingum þannig að ekki ætti að vera
vandamál í framtíðinni þó að meira af búnaði myndi færast yfir á Ethernet/IP samskipti.
Neteiningar fyrir Flex I/O.
Þær neteiningar sem að valdar voru fyrir Flex I/O samskiptin voru 1794-AENTR en það eru
neteiningar sem að eru gátt I/O eininganna inn á Ethernet/IP samskiptin. Þessar einingar eru
redundant, tvær tengingar eru inn á þær fyrir Ethernet/IP og ef að önnur tengingin bregst þá
hefur einingin samskipti í gegnum hina tenginguna. Þetta þýðir líka að hægt er að
hringtengja samskiptin og þannig að ekki þarf kapal frá switch frá fyrir hverja einingu fyrir sig
heldur er hægt að tengja frá switch inn á fyrstu eininguna og síðan frá henni í næstu og svo
koll af kolli þar til að frá síðustu einingunni er farið aftur að switch.
Switch.
Sá switch sem að noteður er í þessu verkefni er einnig frá Rockwell og er hann með
týpunúmerið Stratix 2000 1783-US6T2TG2F. Þessi switch er með 6 tengingum fyrir
10/100Mbps RJ45 kappla og einnig er hann með tveimur 10/100/1000Mpbs multimode
ljósleiðara tengingum. Það sem að réð helst valinu á þessum switch var að hann er með
ljósleiðaratengi en þar sem að þjónustukrönunum er skipt upp í nokkur einangrunarlög þar
sem að alger rafmagnslegur aðskilnaður er á milli þá nýtist ljósleiðari vel til þess að fara á
milli þessara laga án þess að bilun í köplum myndi tengja á milli einangrunarlaga.
I/O eining í 1756 rekka.
1756-OB32 eining er með 32 10-30 VDC útgöngum, 36 tengipunktum. Þessi útgangseining er
nokkuð algeng eining og er ekki með neinum sérstökum varnarbúnaði þar sem að umhverfið
sem iðntölvan er í er niður kælt og rykfrítt.
Encoder.
Sá encoder sem að valinn var fyrir bæði skynjun á snúning tækjavagns og einnig fyrir
skautmælinguna er CEV58M-00456 frá TR electronic. Reynsla höfundar er sú að þessi gerð
encodera stendur af sér það umhverfi sem að hann þarf að vinna í og þeir endast mjög vel.
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Þar sem að munur er á virkni encoders fyrir skauthæðarmælingu og snúnings tækjavagns þá
þarf að festa við þá mismunandi búnað sem að tengist við þá.
Tannhjól á encoder.
Á encoder fyrir snúning tækjavagns er fest tannhjól. Þetta tannhjól er til sem varahlutur hjá
Norðurál þar sem að það er notað á aðra encodera á hinum þjónustukrönunm. Það passar
einnig upp á þessa gerð encodera.
Dragvírsbúnaður fyrir encoder.
Dragvírsbúnaður er festur við encoder skautskiptigálga. Búnaðurinn sem að varð fyrir valinu
er LR19-3000-260,009 frá ASM. Þessi útbúnaður er með 3000mm vír og encoderinn sem að
varð fyrir valinu passar vel á þetta hús og auðvelt er að tengja öxla encoders og
dragvírsbúnaðar saman með kúpplingstengi.
Forrit.
Þau forrit sem að eru notuð við vinnslu þessa verkefnis eru eftirfarandi.
RSLogix 5000 V20.01.00 frá Rockwell Automation Technologies, Inc.
Hardware Installtion Tool 23.2.5.0 frá Rockwell Automation Technologies, Inc.
GTXW_II V1.1.0 frá Dieter Schauf GmbH
SST Profibus Configuration V4.2.1.0 frá Molex Canada Ltd.
AS-Interface Control Tools V4.4.7 frá Bihl+Wiedemann GmbH
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Framkvæmd.
Eins og áður kemur fram skiptist framkvæmd þessa verkefnis í tvennt, það er að segja
þjónustukrani 5 og síðan þjónustukranar 6-12. Þó að sannarlega þurfi að vinna að
breytingum á þjónustukrönunum hverjum fyrir sig í sitthvoru lagi þá er hönnunin á þeim sex
sú sama. Við vinnslu þessa verkefnis er ekki farið í breytingar á krönunum sjálfum heldur var
sú vinna sem að þarf að vera framkvæmd við undirbúning verksins unninn. Þetta verkefni
snýr þá aðeins að vali á búnaði og forritun. Ef að sá hluti er búinn verður mun minna átak að
fara í breytingar á þjónustukrönunum sjálfum þegar að þar að kemur. Þessi hluti skiptist því í
tvennt þar sem að fyrst er farið yfir þær breytingar sem gerðar eru á þjónustukrana 5 og
síðan verður farið yfir þjónustukrana 6-12.

Þjónustukrani 5.

Mynd 2: Þjónustukrani 5.

Lagnir og uppsetning búnaðar.
Á myndinni hér að ofan er þjónustukrani 5 hann er uppbyggður þannig að tveir bitar kranans
sitja á akstursbúnaðinum sitthvoru megin. Utan á stærri bitanum hangir vinduvagninn og
lyftigetan á honum er 20t. Króknum á vinduvagninum er hægt að snúa með skipunum frá
fjarstýringu. Tækjavagn kranans situr á báðum bitunum og kemur neðri hluti tækjavagnsins
niður á milli þeirra. Neðri hluti tækjavagnsins getur snúist frá -190° í 190°. Þar sem að
þjónustukraninn keyrir eftir sporum í kerskálunum sem eru jarðtengd en þjónustukraninn er
notaður til þess að vinna við kerin sem að eru spennuhafandi þá er þjónustukrananum skipt
upp í nokkur einangrunarlög til að koma í veg fyrir skammhlaup. Neðri hluti tækjavagnsins er
aðskilinn frá efri hlutanum og síðan er hvert tæki fyrir sig einangrað frá tækjavagninum.
Rafbúnaði þjónustukranans er dreift um hann en innan í stærri bitanum eru töflurými þar
sem að megin hluti rafbúnaðarins er staðsettur. Í þessum töflurýmum eru þeir hlutar
iðnstýringanna sem horft er á í þessu verkefni en encoderar sem skipt er um eru annars
vegar á skautskiptigálganum sem er á tækjavagninum og hins vegar á snúningslegu
tækjavagnsins.
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Mynd 3: Yfirlit yfir töflur í kranabúk.

Iðntölvan sjálf er á töflu +EB24 en Flex I/O einingarnar eru á töflum +EB13, +EB14, +EB15,
+EB21 og +EB26.

Mynd 4: Iðntölva í Þjónustukrana 5.

Mynd 5: Flex I/O í þjónustukrana 5.

Flex I/O einingarnar eru þannig uppsettar að lengst til vinstri er sú eining sem að tengir I/O
einingarnar inn á það samskiptanet sem að er notað í hverju tilviki fyrir sig. Í tilviki
Þjónustukrana 5 þá er nú til staðar Remote I/O (RIO) og þær Flex I/O einingar eru af gerðinni
1756-ASB. Í stað þeirra verða settar 1794-AENTR einingar en þær eru gerðar fyrir
Ethernet/IP. Einnig er 1756-DHRIO einingin úr PLC rekkanum tekin úr og í hennar stað sett
1756-EN2T.
Á Töfluspjaldi +EB24 er Stratix switch komið fyrir en það er sama töfluspjald og iðntölvan er
á. Innan tækjavagns kranans eru CAT5 strengir lagðir á milli eininga og þar sem að
redundant einingar eru notaðar þá er tengt frá einni einingu yfir í næstu en einingarnar á
endum línunnar eru tengdar við switchinn.
Ljósleiðari er tekinn frá switch á +EB24 töfluspjaldi og að töfluskáp +TT1 en hann er
staðsettur á efri hluta tækjavagns og strengurinn fer eftir kapalhengibraut á milli þessara
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tveggja staða. Í TT1 er Stratix switch og í hann tengist encoder =51-B01, með CAT5 streng,
en það er encoder sem er fyrir snúning tækjavagnsins. Frá switch í +TT1 liggur ljósleiðari í
gegnum kapalkeðju og niður á neðri hluta tækjavagns og í switch sem staðsettur er í
töfluskáp +TT2. Encoder =24-B01 er tengdur switch í +TT2 með CAT5 streng. Encoder =51B01 er spennufæddur frá +TT1 en encoder =24-B01 er spennufæddur frá +TT2.

Mynd 6: Yfirlitsmynd Ethernet/IP samskiptanets.

Mynd 7: tenging encoders fyrir snúning.
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Mynd 8: Tenging encoders fyrir skauthæðarmælingu.

Breyting á uppsetningu búnaðar í forriti.
Í forritinu þarf að skilgreina þær einingar sem tengjast inn á Ethernet/IP samskiptanetið.
Fyrst er skilgreind einingin í PLC rekkanum 1756-EN2T og undir henni eru 1794-AENTR
einingarnar skilgreindar. Á flexbus undir AENTR einingunum eru síðan skilgreindar þær
einingar sem eru á hverjum stað fyrir sig. Þar sem að EDS skrár encodera eru ekki til inn í
RSLogix5000 forritinu þá var náð í EDS skrár á heimasíðu framleiðanda https://www.trelectronic.com og EDS Hardware Installation tool notað til þess að bæta skránum inn í
RSLogix.
Til þess að bæta við neteiningunni sem kemur í iðntölvurekkan þá er hægrismellt á
backplane undir I/O configuration og New Module valið.
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Mynd 9: valmynd fyrir einingar.

Hægt er að skrifa inn nafnið á einingunni sem bæta á við og velja eininguna síðan úr
listanum.

Mynd 10: Nafn valið og Stilling á IP tölu.

Þegar búið er að velja eininguna þá er henni gefið sérstakt nafn og henni gefin IP tala, sú IP
tala þarf að vera sú sama og er stillt á einingunni sjálfri.
Þegar Flex I/O neteiningunum og encoderum er bætt við er það sama gert nema að hægri
smellt er á net eininguna í stað Backplane. Og I/O einingunum er bætt við með því að
hægrismella á viðkomandi Flex I/O einingu og New Module valið.
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Mynd 11: Einingar skilgreindar í RSLogix.

Þegar búið er að skilgreina allar einingar sem verið er að setja upp þá er uppsetningin eins
og á mynd 11.
Tag listi útbúinn.
Þegar búið er að skilgreina allar einingar sem eru á Ethernet/IP netinu þá þarf að skilgreina
upp á nýtt tag listann í forriti kranans. Allir þeir inn/útgangar sem að voru skilgreindir á RIO
samskiptanetinu þarf nú að skilgreina á nýju samskiptaneti. Það eru 193 Alias sem þarf að
breyta þannig að skilgreining á breytum sé rétt þegar búið er að setja upp EthernetIP Flex
I/O einingarnar.
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Mynd 12: Sýnishorn af Tag lista.

Einnig þarf að skilgreina encodera í Tag lista svo hægt sé að nota gögn frá þeim.

Mynd 13: Tag listi encoder skautmælingar.

Forrit þjónustukranans.
Forrit Iðntölvunnar í þjónustukrananum er mjög yfirgripsmikið. Því er skipt upp í marga kafla
og er einn kafli fyrir hvert tæki og annar kafli fyrir villur sem að tengjast því tæki. Heiti
kaflana byrja alltaf á tveggja stafa tölu sú tala er vísun í teikningar þjónustukranans sem eru
einnig kaflaskiptar. Til dæmis byrja nöfn allra kafla sem að innihalda forritun vegna
skautmælingar á _24 og þeir kaflar sem innihalda forritun vegna snúnings tækjavagns byrja á
_51.
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Mynd 14: Kaflaskipting í forriti Þjónustukrana 5.

Villuboð frá Flex I/O einingum.
Villuboð frá 1794-AENTR Flex I/O er hægt að nálgast með GSV skipun í forriti
þjónustukranans. Allar villur sem að eru skilgreindar í forritinu eru partur af sérútbúinni data
type sem að inniheldur mikið af upplýsingum. Þar eru geymdar síðustu 400 villur og þar eru
ýmsar upplýsingar um stöðu kranans þegar villan kom á. Til þess að villuskilaboð frá nýjum
búnaði komi fram á þann hátt sem að aðrar villur koma fram þá þarf að skilgreina bita í
_73_fault breytunni.

Mynd 15: Program Tags-mod_2005.
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Þeir bitar í _73_fault breytunni sem að verða notaðir vegna villuskilaboða frá Flex I/O
einingunum eru _71_fault.fault_bitfield[0].10, 11, 14 , 15, 16, 17, 18. Þar með er komin sér
villa frá hverri einingu sem að hjálpar mikið til við bilanagreiningu.
Skilgreining á villunum er gerð með GSV (get system value) skipun en með henni er hægt að
sjá hvort að villa sé á einingunni sjálfri.

Mynd 16: _71_faults lína 4 og 5.

GSV skipun nær í stöðu á attribute sem heitir FaultCode frá Flex I/O einingunni og setur
gildið í breytuna _71_A_15_fault. Ef að gildið frá Flex I/O einingunni er jafnt og 0 þá virkjast
biti sem að framkallar villu. Hægt er að kvitta villuna út með fjarstýringunni ef að skilyrðin
fyrir villunni eru farin.
Þessi forritsbútur er fyrir eina einingu en tvær svona línur þarf fyrir hverja einingu, í viðauka
sjást myndir af því hvernig villur frá hinum einingunum eru framkallaðar.
Innlestur gagna frá encoder.
Hrágildi frá encoder skauthæðarmælingar er lesið inn og reiknað yfir í mm. Í forritinu er
síðan unnið með stöðu skauthæðarmælingar í mm. Encoderinn er festur við dragvírsbúnað,
endinn á vírnum er festur á skautskiptigálga kranans og þegar gálginn fer upp og niður þá
dregst vírinn inn og út. Í fylgigögnum dragvírsbúnaðarins kemur fram að þegar vírinn er
dreginn út 260,09mm þá snýst hjól búnaðarins einn hring og þar með encoderinn þar sem
öxull hans er festur við vírhjólið. Í fylgigögnum encoders kemur fram að á einum hring
hækkar staðan á encoder um 4096 Útreikningur á stöðu skautskiptigálgans er þá
260,09 x staða á encoder / 4096. Þar með er komin millimetralesning á stöðu encoders.
Hrágildi frá encoder tækjavagnssnúnings er lesið inn og reiknað yfir í gráður. Í gögnum sem
fylgja nýrri þjónustukrönunum kemur fram að einn snúningur á tannhjóli sem fest er við
encoder jafngildi 45,57° snúning á tækjavagni. Þar sem að staðan á encoder hækkar um
4096 á hverjum hring þá verður útreikningur á stöðu snúnings tækjavagnsins þá:
45,57 x staða á encoder / 4096.

Mynd 17: _71_PLC lína 13, Staða encoder reiknuð í mm.
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Mynd 18: _71_PLC lína 17, Staða encoders reiknuð í gráður.

Þar sem þessi búnaður getur bilað og kaplar geta farið í sundur þegar að það gerist þarf að
gera vart við villu til þess að koma í veg fyrir slys á fólki eða skemmdir á búnaði. Eins og sést
á mynd 9 þá er breyta búin til þegar EDS skrá er hlaðið inn í RSLogix sem heitir
_24_B01:I1.ConnectionFaulted. Samskonar breyta er fyrir hinn encoderinn. Þessar breytur
eru notaðar til þess að búa til villuskilaboð. Einnig er notuð GSV (get system value) skipun í
forritinu til þess að athuga hvort að villa sé á einingunni.

Mynd 19: _24_faults_anode_handling lína 0 GSV skipun til að sjá hvort villa sé á encoder.

Mynd 20: _24_faults_anode_handling lína 1, Villa sett á.

Á myndinni hér að ofan sést að ef að engin samskipti er við encoder og kraninn er í gangi þá
kemur villa á, eins koma villuskilaboð ef að villa er á einingunni sjálfri. Þessar villur er hægt
að kvitta út með fjarstýringu ef að allt er í lagi.
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Mynd 21: _72_faults lína 88, GSV skipun notuð til að sjá villu á encoder.

Mynd 22: _72_faults lína 89, villa sett á.

Á mynd 22 sést að villa kemur upp ef að engin samskipti eru við encoder, einnig kemur villa
á ef að villa er á einingunni sjálfri. Það kemur líka villa ef að snúningur tækjavagns fer lengra
en 200° eða -200°. Þetta er gert vegna þess að ef að eitt af stóru tækjum er í notkun ofan í
keri og langkeyrsla kranans keyrð þá getur það gerst að það snúist meira upp á tækjavagninn
en það er gert ráð fyrir. Þessi villa stoppar allar hreyfingar kranans þar til búið er að fara yfir
búnaðinn og ganga úr skugga um að ekkert hafi skemmst.

Mynd 23: _51_faults_slewing_tools lína 1. Villa á encoder sett í _73_fault.fault_bitfield.

Villan sem að kemur vegna encoder á snúningi tækjavagns er látin virkja önnur villuboð sem
að eru notuð til að heimila eða stöðva keyrslu snúningsmótors.
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Ekki þarf að gera fleiri breytingar í forriti kranans vegna encoders fyrir skauthæðarmælingu
þar sem reiknað gildi frá encoder er sett í sömu breytu og var notuð áður.
Þar sem kominn er gráðulestur í stað endastoppklukku á snúning tækjavagnsins þá þarf að
breyta forriti á þann veg að gráðurnar á tækjavagninum gefi heimild eða komi í veg fyrir
keyrslu á mótor.

Mynd 24: _51_slewing_drive_tools lína 3.

Á mynd 24 sést hvernig staða á encoder er notuð til þess að virkja breytur í forriti kranans,
ef að merki frá encoder gefur til kynna að tækjavagninn sé búinn að snúast meira en
viðmiðunargildi þá fer staða á viðkomandi breytu í high. þessar breytur eru síðan notaðar
sem skilyrði hvort að snúa megi tækjavagninum og þá hversu hratt.

Mynd 25: _51_slewing_drive_tools lína 12.

Á mynd25 sést hvernig staðan á breytunum er notuð til þess að gefa leyfi fyrir hraða 2 á
snúning tækjavagnsins. Svo lengi sem að snúningurinn er ekki kominn yfir +/- 170 gráður þá
hindra breyturnar ekki kranann í að fara á hraða 2.
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Mynd 26: _51_slewing_drive_tools línur 4 og 5.

Á mynd 26 sést hvernig breytur endastoppa koma í veg fyrir að hægt sé að snúa tækjavagni.
Ef að _51_ls_cw er virkjuð vegna stöðu á encoder þá kemur breytan hér í veg fyrir að hægt
sé að snúa tækjavagninum réttsælis. Það er hægt að komast fram hjá því en þá þarf að
notast við viðhaldslykil í fjarstýringu kranans og halda niðri sérstökum hnapp á
fjarstýringunni. Þetta er lausn sem sundum þarf að grípa til í sérstökum aðstæðum. Eins
kemur breytan _51_ls_ccw í veg fyrir að hægt sé að snúa tækjavagninum rangsælis.
Breyting á uppsetningu AS-i bus.
Þar sem að búið er að fjarlægja 4-20mA encoder skautmælingar og setja í staðin Ethernet/IP
tengdan encoder þá þarf að breyta uppsetningunni á AS-i bus kranans. Ef það er ekki gert þá
eru stöðug villuboð frá AS-i Masternum. Tengja þarf tölvu við AS-i Master kortið í
iðntölvurekkanum til þess að geta breytt uppsetningunni. Snúran sem notuð er til þess að
tengja AS-i Master við tölvu er með RS232 female tengi á öðrum endanum en 4mm jack
tengi á hinum.

Mynd 27: Snúra fyrir AS-i MAster.

Stilla þarf iðntölvuna á program mode og þegar búið er að tengja tölvuna við AS-i Master þá
þarf að opna Device Manager í windows til þess að stilla Comm portið sem á að nota.
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Mynd 28: Device Manager í Windows.

Hér er COM1 það port sem mun vera notað og þá þarf að hægrismella á það og velja
properties.

Mynd 29: Stillingar á Comm porti.

Á myndinni hér að ofan sést hvernig stillingar Comm ports þurfa að vera til þess að geta
tengst AS-i Master kortinu.
Það forrit sem er notað til þess að tengjast AS-i master heitir AS-Interface Control Tools frá
Bihl+Wiedemann. Þegar búið er að ræsa það forrit þá þarf að halda inni hnapp á AS-I Master
kortinu sem að heitir Program, halda þarf hnappnum inni í 3 sekúndur eða þar til að
gaumljós við hnappinn byrjar að lýsa.
26

Háskólinn í Reykjavík

Guðmundur Steinar Jóhannsson

Mynd 30: AS-Interface Control Tools.

Velja þarf Master flipann í efstu röðinni og í fellilistanum sem að kemur þarf að velja New….
Þá sprettur upp gluggi þar sem velja þarf Comm port og hvaða Protocol á að nota. Einnig
þarf að velja hvaða línu á AS-i bus á að kalla fram.

Mynd 31: Protocoll setting.

Protocol fyrir Rockwell er valinn, Com 1 sem serial port og þar sem einingin sem var fyrir
encoder var á línu 2 þá er Circuit 2 valin. Þegar búið er að stilla allt eins og það á að vera þá
er ýtt á OK.

Mynd 32: AS-i configuration.
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Þegar búið er að ýta á OK þá sprettur upp glugginn hér að framan en þegar búið er að
fjarlægja inngangseininguna fyrir encoderinn þá mun standa „Not Connected“ við Address
28 í rauðum stöfum. Einnig mun standa „Configuration Not OK“ í neðra hægra horni
gluggans. Hér þarf að ýta á Store Configuration og þá mun forritið lesa AS-i bus línuna og
vista uppsetninguna þannig að ekki kemur fram að nokkuð sé tengt sem Address 28. Þar
með er búið að stilla Configuration á AS-i Masternum og hægt að aftengjast AS-i Master
kortinu og stilla Iðnvélina aftur í run mode.
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Þjónustukranar 6-12.
Hönnunin á þjónustukrönum 6-12 er nánast sú sama þó að þjónustukranar 11 og 12 séu smá
frábrugðnir hinum fimm þá er sá hluti sem að horft er á í þessu verkefni eins. Vegna þessa
þá er einungis tekin fyrir einn krani og það sem gert er í honum gengur fyrir alla hina líka.
Þessi hluti skiptist í tvennt. Annars vegar eru fjarlægðar einingar af Profibus samskiptanetinu
og það stillt upp á nýtt og hins vegar er búið til Ethernet/IP samskiptanet og forriti
þjónustukranans breytt til þess að Flex I/O einingar sem að áður tengdist iðntölvu í gegnum
Profibus mun hér eftir vera tengdur henni með Ethernet/IP.
Búnaður fjarlægður af Profibus.
Þar sem annar búnaður en Flex I/O einingarnar er tengdur inn á Profibus samskiptanetið þá
eru þær einingar fjarlægðar og kaplar sem að áður tengdust þeim einnig fjarlægðir. Síðan
þarf að leggja nýja kapla á milli þess búnaðar sem eftir verður. Ekki þarf að endurnýja alla
kapla en þar sem flex I/O einingar voru tengdar á milli annars búnaðar og kapallinn tekinn í
sundur við tengingu þar þarf að endurnýja kapal.

Mynd 33: Profibus lögn eftir breytingu.

Eftir breytingu á Profibus lagnaleiðinni eru tíðnibreytar, encoderar, loftpressa og
upplýsingaskjáir áfram tengdir Profibus netinu. Eins eru ljósbreytur til þess að tryggja
rafmagnslegan aðskilnað yfir einangrunarlög kranans.
Enduruppsetning Profibus Master korts.
Til þess að Profibus samskiptanetið sé í virkni og villulaust þá þarf að breyta
uppsetningarskrá Profibus Master kortsins. Í þessari skrá eru GSD skrár alls búnaðar sem að
tengist Master kortinu. Þar er búnaðinum raðað upp og skilgreind vistföng búnaðarins,
einnig er skilgreint hversu mörg orð hver búnaður fær og hvar hægt er að nálgast þau í
ControlLogix þegar búið er að virkja Profibus Master kortið. Forritið sem að notað til þess að
breyta SST skránni heitir SST Profibus Configuration og er frá fyrirtækinu Molex eins og
Profibus Master kortið sjálft en það er af gerðinni SST-PB3-CLX Master.
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Mynd 34: SST Profibus configuration.

Hér að ofan er uppsetningin á Master kortinu áður en einingar nr. 17-20 eru fjarlægðar. Fara
þarf yfir forritið í PLC vélinni til þess að sjá hvort að Controler tags númerin passi ekki
örugglega við þær stillingar sem eru gerðar í SST skránni. Bæði þarf að skoða hve mörg orð
eru úthlutað hverri einingu og númer hvað þau eru.

Mynd 35: Stilling á Flex I/O einingu í SST Profibus Configuration.

Á myndinni hér að ofan sést að þessari 1794-APB einingu er úthlutað tveimur orðum fyrir
innganga og þremur fyrir útganga .
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Mynd 36: Stilling á orðum í PLC.

Ámyndinni hér að ofan sést að búið er að færa fyrstu orðin bæði á inngangi og útgangi í orð
151. Þar með sést að til þess að skoða controller tags fyrir þessa einingu í RSLogix þá þarf að
fletta upp á því orði og skoða síðan hvernig bitarnir í því eru notaðir.
Þegar búið er að sannreyna að allar einingar eru tengdar eins og teikningar gefa til kynna og
fullt samræmi sé á milli RSLogix og SST skráarinnar þá þarf að eyða FLex I/O einingunum úr
SST skránni. Ef að það er ekki gert þá mun alltaf vera villa á einingunni.

Mynd 37: SST skrá eftir breytingu.

Þegar búið er að breyta skránni þá þarf að hlaða henni niður í Profibus master kortið.
Til þess þarf að tengjast kortinu með RS232 snúru. Á myndinni hér fyrir neðan er Profibus
Master kortið í sæti 2 (þriðja kort frá spennugjafa).

Mynd 38: PLC tölva úr þjónustukrana.
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Stilla þarf iðntölvuna á program mode og þegar búið er að tengja tölvuna við Profibus
Master þá þarf að opna Device Manager í windows til þess að stilla Comm portið sem á að
nota.

Mynd 39: Device Manager í Windows.

Hér er COM1 það port sem mun vera notað og þá þarf að hægrismella á það og velja
properties.

Mynd 40: Stillingar á Comm porti.

Á myndinni hér að ofan sést hvernig stillingar Comm ports þurfa að vera til þess að geta
tengst Profibus Master kortinu.
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Í SST profibus Configuration forritinu þarf að velja Browse og í fellilistanum sem birtist skal
velja Network Properties.

Mynd 41: Network Properties.

Stillingarnar skulu vera eins og sést hér á myndinni að ofan og síðan er þessum glugga lokað
með því að velja OK.

Mynd 42: Tólastika SST Profibus Configuration.

Á tólastikunni er mynd af grænu korti með rauðri og blárri ör fyrir ofan. Sá hnappur lætur
forritið reyna að tengjast Profibus Master kortinu og þegar tenging er komin á þá munu
einingarnar í listanum lýsa grænu.

Mynd 43: SST Profibus Configuration online.

Til þess að hlaða stillingum niður í kortið skal velja táknið á tólastikunni sem að sýnir skjal og
ör í átt að korti, ef að músabendillinn er settur yfir táknið þá sést að það er fyrir load
configuration.
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Því næst er OK valið á sprettiglugganum sem að birtist og þá er nýja skráin komin í Profibus
Master kortið og þá eru Flex I/O einingarnar sem fjarlægðar voru ekki vera partur af Profibus
netinu.

Ethernet/IP netkerfi sett upp.
Þar sem að PLC rekkin er fullur og ekki hægt að koma fyrir ethernet korti í hann þá eru tvö
16 bita útgangskort sem eru í sæti átta og níu í rekkanum tekin úr og í stað þeirra er eitt 32
bita útgangskort sett. Það kemur í sæti 8 en 1756-EN2T Ethernet kortið í sæti 9. Iðntölvan er
á töfluspjaldi +E23 ásamt switch en Flex I/O einingarnar eru á töfluspjöldum +E13, +E15,
+E22 og +E24.

Mynd 44: Yfirlitsmynd yfir staðsetningu töfluspjalda í Þjónustukrönum 6-12.

Mynd 45: Yfirlitsmynd yfir Ethernet/IP í þjónustukrönum 6-12.

Frá ethernet einingu í iðntölvu rekkanum fer cat5 strengur í switch og switchinn er tengdur
með cat 5 í við =11-A101 síðan er tengt frá einni einingu til annarar þar til síðasta einingin er
tengd switch og þar með er ethernet hringnum lokað. Þetta er gert þar sem að einingarnar
sem voru valdar eru redundant og þessar einingar er hægt að hringtengja til þess að minka
líkurnar á því að samband rofni við einingu þó að netstrengur fari í sundur.
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Breyting á uppsetningu búnaðar í forriti.
Í forritinu þarf að skilgreina þær einingar sem tengjast inn á Ethernet/IP samskiptanetið.
Fyrst er skilgreind einingin í PLC rekkanum 1756-EN2T og undir henni eru 1794-AENTR
einingarnar skilgreindar. Á flexbus undir AENTR einingunum eru síðan skilgreindar þær
einingar sem eru á hverjum stað fyrir sig.
Til þess að bæta við neteiningunni sem kemur í iðntölvurekkan þá er hægrismellt á
backplane undir I/O configuration og New Module valið.

Mynd 46: valmynd fyrir einingar.

Hægt er að skrifa inn nafnið á einingunni sem bæta á við og velja eininguna síðan úr
listanum.

Mynd 47: Nafn valið og Stilling á IP tölu.

Þegar búið er að velja eininguna þá er henni gefið sérstakt nafn og henni gefin IP tala, sú IP
tala þarf að vera sú sama og er stillt á einingunni sjálfri.

35

Háskólinn í Reykjavík

Guðmundur Steinar Jóhannsson

Þegar Flex I/O neteiningunum er bætt við er það sama gert nema að hægri smellt er á net
eininguna í stað Backplane. Og I/O einingunum er bætt við með því að hægrismella á
viðkomandi Flex I/O einingu og New Module valið

Mynd 48: Einingar skilgreindar í RSLogix.

Þegar búið er að setja upp allar einingarnar í forritinu þá lítur Ethernet/IP tréð út eins og á
myndinni hér að ofan.
Tag listi útbúinn.
Þegar búið er að skilgreina allar einingar sem eru á Ethernet/IP netinu þá þarf að skilgreina
upp á nýtt tag listann í forriti kranans. Allir þeir inn/útgangar sem að voru skilgreindir á
Profibus Master kortið þarf nú að skilgreina á nýju samskiptaneti. Það eru 134 Alias sem
þarf að breyta þannig að skilgreiningin á breytunni sé rétt þegar búið er að setja upp
EthernetIP Flex I/O einingarnar, skjámyndir með restinni af Tag listanum er hægt að finna
aftast í skýrslunni.
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Mynd 49: sýnishorn af Tag lista Þjónustukrana 6-12.

Breytingar í forriti.
Einu breytingarnar sem gerðar eru í forritum í þjónustukrönum 6-12 er að villuboð frá Flex
I/O einingum eru notuð til þess að koma skilaboðum á upplýsingaskjái um að það sé villa á
viðkomandi einingu. Til þess að búa þau villuskilaboð til þarf að bæta við tveimur línum í
ladder forritið fyrir hverja einingu. Forrit kranans skiptist upp í marga kafla og er einn kaflinn
ætlaður villum á iðntölvu þá eru þessar nýju línur settar í þann kafla.

Mynd 50: kaflar í forriti Þjónustukrana 6-12.

Kaflinn sem að viðbótin við forritið fer í heitir _71_faults, hann sést ekki á myndinni hér að
ofan en með því að skruna niður þá kemur hann í ljós. Villuboð frá 1794-AENTR Flex I/O er
hægt að nálgast með GSV skipun í forriti þjónustukranans.

37

Háskólinn í Reykjavík

Guðmundur Steinar Jóhannsson

Allar villur sem að eru skilgreindar í forritinu eru partur af sérútbúinni data type sem að
inniheldur mikið af upplýsingum. Þar eru geymdar síðustu 400 villur og þar eru ýmsar
upplýsingar um stöðu kranans þegar villan kom á. Til þess að villuskilaboð frá nýjum búnaði
komi fram á þann hátt sem að aðrar villur koma fram þá þarf að skilgreina bita í _73_fault
breytunni, þetta er með öðrum orðum gert alveg eins og í þjónustukrana 5.

Mynd 51: _71_faults línur 2 og 3.

Hér er aðeins sýnt hvernig ein villa er forrituð en aftast í skýrslunni í viðauka eru skjámyndir
af hinum villunum, þar sem þær eru forritaðar eins.

Upplýsingaskjáir.
Sitthvoru megin neðan á öllum krönunum eru upplýsingaskjáir, á þeim birtast upplýsingar
fyrir þá sem eru að vinna á krönunum en einnig koma villuskilaboð fram á þeim. Þessir
upplýsingaskjáir eru með tveimur línum og 24 stafabilum í hvorri línu. Þessir skjáir eru
tengdir iðntölvunni með Profibus. Þegar það á að birta texta á skjánum þá er textinn ekki
sendur á upplýsingaskjáinn heldur er skjánum sagt að birta texta sem að búið er að vista í
skjánum sjálfum.
Til þess að villuskilaboðin sem búið var að skilgreina í forriti kranans komi fram þá þarf að
bæta við textalínum í skjánum og er það gert með forriti sem að heitir GTXW_II og er frá
Dieter Schauf GmbH. Hægt er að vera með 256 mismunandi texta fyrir hvora línu í minni
skjáanna. Samhengi er á milli þeirra breyta sem að eru fyrir villur í krananum og þeirra lína
sem að eru vistaðar í skjánum. Þegar t.d. villa númer 10 kemur upp í skjánum þá er skjánum
sagt að birta texta númer 10 í efri línu og texta númer 10+256 í neðri línunni.
Tvær skrár halda utan um þann texta sem að vistaður er í skjáunum, önnur skráin fyrir línu 1
og hin fyrir línu 2. Gera þarf breytingar á báðum þessum skrám fyrir hverja villu sem að það
á að birta. Það eru ekki sömu skrár sem að fara notaðar eru fyrir þjónustukrana 5 og síðan 612 þar sem að þjónustukrani 5 sker sig úr varðandi villunúmer. Því þarf að passa að vinna
með og hlaða niður réttum skrám eftir því í hvaða þjónustukrana er verið að vinna.
Opna þarf forritið og velja skránna sem á að breyta, síðan er þarf að finna þá línu sem að
breyta á textanum í og þá er hægt að skrifa inn nýjan texta.
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Mynd 52: texti í línu 1.

Þegar búið er að breyta öllum texta sem birtast á í línu 1 þá þarf að opna skrána sem að
inniheldur texta í línu 2 og breyta textanum þar. Í viðauka eru myndir af öllum þeim
breytingum sem gerðar eru á textaskrám.

Mynd 53: texti í línu 2.

Þegar búið er að gera þær breytingar á textalínum sem að þarf að gera þá þarf að hlaða
skránum niður í skjáina. Sömu stillingar þarf að gera á comm porti í Device Manager og gera
þarf áður en tengst er AS-i Master korti. Snúran sem að er notuð til þess að tengjast
upplýsingaskjám er RS232 female-female.

39

Háskólinn í Reykjavík

Guðmundur Steinar Jóhannsson

Mynd 54: RS232 snúra.

Velja þarf settings í flipanum efst í forritinu og stilla hvaða com-port á að nota.

Mynd 55: Stillingar í GTXW_II.

Passa þarf að allar stillingar séu eins og á mynd númer 55 fyrir utan að passa þarf að velja
rétta línu, velja skal Anzeige 1 til að hlaða niður minni fyrir línu 1 og Anzeige 2 fyrir línu 2.
Þegar búið er að yfirfara stillingar þá er Settings glugganum lokað og Send Message
hnappurinn valinn.
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Mynd 56: texta hlaðið niður í skjá.

Þá er hakað í All og ýtt á Send Message. Dágóður tími líður þar til að búið er að senda allar
upplýsingar í skjáinn og staðfesting kemur þegar aðgerðinni líkur.
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Niðurstöður.
Þegar farið er af stað með verkefni sem að snýr að því að skipta út eldri búnaði þá getur
margt komið upp á sem ekki var fyrirséð. Með því að hafa hugbúnaðarhlutann tilbúinn áður
en byrjað er að skipta út búnaði þá er hægt að sjá fyrir margt af því sem að getur komið upp
á. Ég tel að með því að þessi hluti vinnunnar sé nú unnin sé mun fýsilegra að fara í
endurnýjun á vélbúnaði og koma þannig í veg fyrir löng óvænt stopp á tækjum vegna þess
að ekki er hægt að útvega varahluti.
Sá búnaður sem að varð fyrir valinu við vinnslu þessa verkefnis hentar mjög vel með þeim
búnaði sem að fyrir er .Ég tel einnig að þessar breytingar muni auðvelda verkið þegar fara
þarf í endurnýjum á öðrum búnaði í þeim tækjum sem að um ræðir þar sem að
samskiptanetið sem varð fyrir valinu er stutt af mörgum framleiðendum iðnstýribúnaðar.
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Viðaukar
Þjónustukrani 5
Tag listi vegna breytinga á samskiptaneti þjónustukrana 5.
Hér eru skjáskot með öllum þeim breytum sem þurfti að skilgreina í forriti þjónustukrana 5.

Mynd 57: Tag listi Þjónustukrana 5.
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Mynd 58: Tag listi Þjónustukrana 5.

Mynd 59: Tag listi Þjónustukrana 5.
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Mynd 60: Tag listi Þjónustukrana 5.

Mynd 61: Tag listi Þjónustukrana 5.

46

Háskólinn í Reykjavík

Guðmundur Steinar Jóhannsson

Mynd 62: Tag listi Þjónustukrana 5.

Mynd 63: Tag listi Þjónustukrana 5.
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Villur í þjónustukrana 5
Hér á eftir koma skjámyndir af þeim villumeldingum sem forritaðar eru í þjónustukrana 5
vegna Flex I/O eininga og eru ekki sýndar framar í skýrslunni.

Mynd 64:_71_faults línur 6 og 7.

Mynd 65: _71_faults línur 8 og 9.

Mynd 66: _71_faults línur 10 og 11.
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Mynd 67: _71_faults línur 12 og 13.

Breytingar á texta í upplýsingaskjáum þjónustukrana 5.
Hér eru skjámyndir af þeim breytingum á textalínum sem eru gerðar fyrir upplýsingaskjái.

Mynd 68: Lína 1 fyrir villu10.

Mynd 69: Lína 2 fyrir villu 10.
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Mynd 70: lína 1 fyrir villu 11

Mynd 71: lína 2 fyrir villu 11

Mynd 72: lína 1 fyrir villu 15.
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Mynd 73: lína 2 fyrir villu 15.

Þar sem sami texti kemur í línu 1 fyrir villur 16-18 þá er einungis skjámyndir af línu 2 fyrir
þær villur.

Mynd 74: lína 2 fyrir villu 16.

Mynd 75: lína 2 fyrir villu 17.
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Mynd 76: lína 2 fyrir villu 18.

Mynd 77:: lína 2 fyrir villu 19.
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Þjónustukranar 6-12
Tag listi vegna breytinga á samskiptaneti þjónustukrönum 6-12.
Hér eru skjáskot með öllum þeim breytum sem þurfti að skilgreina í forriti þjónustukrana 612.

Mynd 78: Tag listi Þjónustukrana 6-12.
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Mynd 79: Tag listi Þjónustukrana 6-12.

Mynd 80: Tag listi Þjónustukrana 6-12.
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Mynd 81: Tag listi Þjónustukrana 6-12.

Mynd 82: Tag listi Þjónustukrana 6-12.

Villur í Þjónustukrönum 6-12.
Hér eru skjámyndir af forriti þar sem villuskilaboð eru k-lluð fram í þjónustukrönum 6-12.
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Mynd 83: _71_faults línur 2 og 3

Mynd 84: _71_faults línur 4 og 5.

Mynd 85: _71_faults línur 6 og 7.
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Mynd 86: _71_faults línur 8 og 9.

Breytingar á texta í upplýsingaskjáum þjónustukrana 6-12.
Hér eru skjámyndir af þeim breytingum á textalínum sem eru gerðar fyrir upplýsingaskjái.
Sami texti er í línu 1 fyrir allar villumeldingar og því er sá texti ekki sýndur nema fyrir villu 15.

Mynd 87: lína 1 fyrir villur 15-19.

Mynd 88: lína 2 fyrir villu 15.
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Mynd 89: lína 2 fyrir villu 16.

Mynd 90:lína 2 fyrir villu 17.

Mynd 91: lína 2 fyrir villu 18.
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