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1. Inngangur 
Flestir kannast við fyrstu iðnbyltinguna þar sem vélvæðing framleiðslu hófst, aðra iðnbyltinguna þar 

sem rafmagnið fór að styðja við samfélagið og þá þriðju þegar tölvurnar komu og upplýsinga-

tæknibyltingin hófst. Fjórða iðnbyltingin er það hugtak kallað sem hefur verið að ryðja sér til rúms í 

sjálfvirkni á undanförnum árum og hefur snjallvæðing verið það sem kom þessari fjórðu iðnbyltingu af 

stað [1]. 

Til þess að fyrirtæki geti nýtt sér slíka snjallvæðingu þarf að safna gögnum, koma þeim á miðlægan 

stað, þar sem hægt er að vinna úr gögnunum, og nýta svo gögnin til að auka hagkvæmni reksturs. Einn 

vettvangur sem gleymist oft í slíkri snjallvæðingu er öflun gagna frá sjálfvirkum búnaði til þess að sjá 

raun notkun, uppi tíma (OEE), viðvaranir og skilaboð. Slík gögn koma að hinum ýmsu notum eins og til 

þess að bæta nýtingu, koma í veg fyrir bilanir með fyrirbyggjandi viðhaldi og sneggri viðbrögðum við 

þeim bilunum sem verða. Hluti af sjálfvirkum búnaði kemur með skjáupplýsingakerfum (SCADA) þar 

sem hægt er að fylgjast með búnaðinum í rauntíma en oftar en ekki er þetta einangrað kerfi og þörf á 

sér upplýsingakerfi fyrir hvern búnað. 

Verkefni þetta er undirbúningsvinna til þess að hefja gagnasöfnun á stýribúnaði í Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar á vegum ISAVIA ohf. og fór af stað vegna skorts á yfirsýn yfir ástand og stöðu búnaðar. Með 

betri yfirsýn yfir búnaðinn væri hægt að gera vinnu viðhaldsteymis ISAVIA skilvirkari og hægt verði að 

bregðast fyrr við bilunum. Búnaðurinn sem þetta verkefni leggur áherslu á eru landgöngubrýr (PBB) og 

landtengingar flugvéla (GPU) þar sem engin gagnasöfnum á sér stað í dag en einnig verður horft til 

annara kerfa sem eru þegar í stöðinni eins og færibandakerfi, lyftur, rúllustigar og sjálfvirk hlið til þess 

að finna lausn sem hentar sem flestum búnaði, ef ekki öllum. 

Markmiðið er að finna þá samskiptamáta og staðla í gagnasöfnun sem henta okkar búnaði og finna 

kerfislausnir sem taka gögn frá búnaðinum og koma þeim á miðlægan stað, í eitt kerfi, þaðan sem hægt 

er að koma gögnunum í gagnagrunna og kalla á upplýsingarnar á skjá eða í skýrslur. 

Þegar komið er á hreint í hvaða stefnu verður farið í gagnasöfnun, þá hvaða staðla, samskiptamáta eða 

kerfislausnir verður notað, þá er í kjölfarið hægt að byrja vinnu á því að gera drög fyrir útboðsgögn. 

Þessi drög væri þá hægt að nýta til að útbúa kafla í þau framtíðar útboð á vegum ISAVIA við kaup á 

búnaði og til að tryggja að gagnasöfnun hefjist við uppsetningu búnaðar en ekki mörgum árum seinna 

sem aukaverk. 
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1.1. Fyrirbyggjandi viðhald 
Fyrirbyggjandi viðhald er grundvöllur þess að búnaðurinn virki þegar þess þarf en bili ekki þegar mest 

á reynir. Viðhaldið gæti verið frá því að gera reglubundin þrif og til þess að skipta út hlutum við enda 

líftíma þeirra en framleiðendur búnaðar gefa öllu jafnan upp hversu reglulega þarf að gera slíkt viðhald. 

Þetta getur verið hlutir sem þurfa gerast vikulega eða á nokkurra mánaða fresti en einnig eftir ákveðinn 

tíma í notkun. Í flugstöðinni er álag mismunandi eftir árstímum og því er mikilvægt að sinna viðhaldi 

oftar á álagstímum en þeim rólegri. 

Söfnun upplýsinga um raun notkun búnaðar er mikilvægt skref í betri nýtingu viðhaldsteymis enda væri 

hægt að miða reglubundið viðhald við raunverulega notkun tækja. Auk upplýsinga um raun notkun eru 

ýmis skilaboð og viðvaranir sem koma frá stýrivélum búnaðar sem er mikilvægt að fá með 

bilanatilkynningum svo hægt sé að greina bilanir hraðar. 

1.2. Kynning á búnaðinum 
Í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og kringum flugstöðina er alls kyns sjálfvirkur búnaður sem aðstoðar rekstur 

flugvallarins. Í flestum þessum búnaði eru skynjarar af öllum toga, mótorar eða línulegar færslur, 

aflbúnaður eins og spennubreytar ásamt stýrivélum (PLC) og þarf allur þessi búnaður  reglubundið 

viðhald. Sá búnaður sem þetta verkefni leggur helstu áherslur á eru landgöngubrýr og landtengingar 

flugvéla en tillit verður að taka til annars búnaðar ef finna á opnar kerfislausnir sem henta flestum eða 

öllum búnaði. 

1.2.1. Landgöngubrýr (PBB) 
Við flugstöðina eru 12 landgöngubrýr (e. Passenger Boarding Bridges) á stæðum 1-14 (engin brú á stæði 

10 og ekkert stæði 13) sem eru misgamlar þannig að mismunandi stýrivélar gæti verið milli þeirra. Auk 

þess eru 4 nýjar landgöngubrýr á fjarstæðum við svokölluð birðingahús (Apron Boarding Station eða 

ABS). 

 

 Mynd 1 – Landgöngubrú 

Brýrnar eru keyrðar handvirkt á stjórnborði þar sem upplýsingaskjár (HMI) sýnir stöðu brúar, t.d. hæð 

og fjarlægðir og skjárinn sýnir einnig myndavélar undir brú. Stýrivélin sér svo um að þýða færslu 

stýripinna yfir í keyrslu mótora til þess að færa brúna til og frá flugvélum og til að hækka og lækka 

brúnna þar sem flugvélar eru mislangar og háar. Mikið er af skynjurum, árekstrarvörnum og öðrum 

varnarbúnaði til að koma í veg fyrir að brúin valdi tjóni á mannfólki og þeim farartækjum sem gætu 

verið í vegi brúarinnar. 
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Í dag eru þessar brýr ekki tengdar miðlægu kerfi eða upplýsingaskjákerfi utan þess sem er í hverri brú 

fyrir sig. Þannig að ef upp kemur bilun í landgöngubrú þarf manneskja að verða þess vitni á 

upplýsingaskjá (HMI) brúarinnar. 

 

1.2.2. Landtengingar flugvéla (GPU) 
Á öllum landgöngubrúm og við fjarstæði flugvéla eru svokölluð Ground Power Unit, eða landtengingar 

fyrir flugvélar og sjá þessar einingar flugvélum fyrir rafmagni meðan þær eru lagðar á stæðum 

flugvallarins. Á flugvellinum á vegum ISAVIA eru 28 fastar GPU einingar ásamt fjórum sem eru 

færanlegar en flugfélög og önnur fyrirtæki sem höndla flugvélar á flugvellinum eiga dísel landtengingar 

sem eru notaðar til vara. 

 

Mynd 2 – Landtengingabúnaður 

Þessar GPU einingar eru að mestu afleiningar sem breyta 50 Hz 400 V 3ja fasa rafmagni í 400 Hz 115 V 

3ja fasa rafmagn ásamt 28 VDC stýrispennu fyrir flugvélarnar. Þessi breyting á sér stað í 

hálfleiðarabúnaði og getur verið mikið álag á svona einingu þar sem þeir eiga geta keyrt allt að 90 kVA 

í flugvélarnar. Það er einnig mótordrifið kapalspil sem keyrir út og inn kapalinn sem tengist í vélarnar 

og öllu þessu stýrt af stjórnborði við eininguna þar sem hægt er að sjá álag og villuboð. 

Eins og með landgöngubrýrnar er þessar einingar ekki tengdar miðlægu kerfi. 
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1.3. Búnaður sem er þegar tengdur 
Í flugstöðinni er búnaður í dag sem er mikið til tengdur sínum eigin upplýsingaskjákerfum (SCADA) en 

markmiðið er að í framtíðinni verði hægt að hafa eitt miðlægt kerfi eða gagnagrunn sem kerfi geta svo 

sótt gögn til en ekki mörg einangruð kerfi. Tillit verður að taka til þessa búnaðar í þessu verkefni og hér 

er hluti þeirra búnaðar sem viðhaldsteymið sinnir. 

1.3.1. Dokkukerfi (AVDGS) 
Dokkukerfi eða Advanced Visual Docking Guiding System eins og þau eru kölluð á ensku eru kerfi sem 

leiðbeina loftförum í stæði upp við flugstöðina eða á fjarstæðum. Flugmenn hafa þannig sjónræna 

aðstoð við það að koma flugvélum á réttan stað fyrir landgöngubrýr, landtengingar og annan búnað á 

jörðu. Kerfið notast við innrauðan ljósgeisla til þess að greina staðsetningu og stefnu flugvélar. Á 

flugstöðinni eru 29 dokkur, 13 upp við flugstöðina og restin á fjarstæðum. 

 

Mynd 3 – Dokkukerfi 

 

1.3.2. Töskufæribandakerfi (BHS) 
Færibandakerfi fyrir lestarfarangur flugvéla skiptist í tvö megin kerfi, brottfararkerfi og komukerfi, og 

eru þessi kerfi frá sitthvorum framleiðandanum. Brottfararkerfið sér um það að koma töskum frá 

innritunarborðum gegnum gegnumlýsingavélar og svo áfram til flokkunar milli flugvéla. 

Komufararböndin taka við farangri frá flugvélum til þess að koma þeim áfram til farþega í komusal. 

 

Mynd 4 – Töskufæribandakerfi 

Einungis brottfararkerfið hefur skjáupplýsingakerfi (SCADA) til þess að fylgjast með bilunum og stöðu 

þess. Komufæriböndin hafa einungis HMI skjái á töfluskáp þeirra til þess að sjá stöðu. 
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1.3.3. Bakkafæribandakerfi (TRS) 
Færibandakerfi fyrir handfarangur eru færibönd sem eru notuð í öryggisleit inn á haftarsvæði 

flugvallarins. Bakkafæriböndin sjá um hringrás bakka fyrir handfarangur farþega sem fer í gegnum 

gegnumlýsingavél. Eitt kerfi með 8 færiböndum er í norður byggingu og er notað fyrir öryggisleit 

brottfararfarþega og annað kerfi er í suður byggingu með 4 færiböndum hugsað til öryggisleitar á 

komu- og skiptifarþegum sem koma frá löndum þar sem öryggisleit er ábótavant. 

 

Mynd 5 – Bakkafæribandakerfi 

Hvort kerfi fyrir sig er með sitt eigið upplýsingaskjákerfi en þau eru ekki samtengd þrátt fyrir að vera 

frá sama framleiðanda þar sem það var ekki farið fram á það þegar skjákerfið var keypt. 

 

1.3.4. Búnaður sem tengdur er í hússtjórnarkerfi 
Hússtjórnarkerfi flugstöðvarinnar er gamalt kerfi sem alls konar búnaður er tengdur við. Erfitt er að 

vera með vöktun á kerfinu og viðvaranir eru í formi tölvupósta í stað skjáupplýsingakerfa. Kerfi sem eru 

tengd í hússtjórn eru lýsingakerfi, loftræstikerfi, neyðarstöðvunarkerfi fyrir eldsneytiskerfi og fleira sem 

væri vonandi hægt að tengja í þægilegra og nýrra kerfi í framtíðinni. 
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1.4. Annar búnaður sem er ekki tengdur 
Búnaður sem er gott að hafa í huga við leit á kerfislausn og hefur ekki skjáupplýsingakerfi. 

 

1.4.1. Einstefnuhlið og önnur hlið 
Mörg hlið eru til stýringar mannflæðis í flugstöðinni, til dæmis eru fimm einstefnuhlið sem hleypa fólki 

frá haftasvæði en ekki til baka. Önnur hlið aðstoða við öryggisleit eða hleypa fólki sjálfvirkt í gegn með 

skönnun á brottfararpassa. 

 

Mynd 6 – Einstefnuhlið 

Einnig eru hlið og bómur fyrir bílaumferð inn og út af haftasvæði flugvallarins. Auk þess er 

bílastæðabúnaður sem sér um aðgang til og frá bílastæðum kringum flugstöðina. 

 

1.4.2. Lyftur og rúllustigar 
Þrátt fyrir að viðhaldsteymi ISAVIA sinni ekki viðgerðum á lyftum og rúllustigum þá væri nauðsynlegt 

að koma slíkum búnaði inn í skjáupplýsingakerfi til að greina notkun og fá viðvaranir. 

 

Mynd 7 – Rúllustigar 

1.4.3. Annað 
Það sem er upp talið er örugglega aðeins brot af þeim einangruðu kerfum sem eru í notkun í 

flugstöðinni og markmiðið í framtíðinni er að koma sem flestu inná miðlægt kerfi. Því er mikilvægt að 

kerfislausnin sem valin verður sé opin og auðvelt sé að tengja mismunandi búnað við.  
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2. Stýrivélar í búnaði 
Einn tilgangur þessa verkefnis var að afla upplýsinga um hvaða stýrivélar er að finna í mismunandi 

búnaði til þess að hægt sé að finna kerfislausn sem hentar. Í þessum kafla verður farið í það að lista 

upp búnað, stýrivélar og þær samskiptaleiðir sem eru mögulegar í dag fyrir búnaðinn. 

 

2.1. Landgöngubrýr (PBB) 

2.1.1. Brýr á stæðum við flugstöðina 
Þær landgöngubrýr sem eru tengdar við flugstöðvarbyggingarnar koma frá framleiðandanum 

ThyssenKrupp og eru misgamlar eftir því hvar þær eru í stöðinni, þar sem bætt hefur verið brúm við 

stækkun flugstöðvarinnar í áranna rás. Þar sem elstu brýrnar fengu uppfærslu á stýrivélum fyrir 10 

árum eru mjög svipaðar stýringar í bæði eldri og nýrri brúm. 

Þessar landgöngubrýr eru ekki tengdar við miðlægt kerfi þar sem það hefur ekki verið keypt neitt 

yfirlitskerfi eða SCADA kerfi fyrir þær ennþá svo engin gagnasöfnun á sér stað í dag. 

 

Mynd 8 - Stýrivélar í eldri landgöngubrúm 

Stýrivélar: 
Schneider Modicon M340 (P342020 eða P342000) iðntölvur. 
Þessar vélar styðja Modbus TCP og OPC UA samskipti samkvæmt gagnasíðu [2] og ætti því vera hægt 

að koma á gagnasöfnun frá þeim inn í opið kerfi í samráði við ThyssenKrupp sem forrituðu vélarnar. 

Tengingar: 
Í sama skáp er switch tengdur netkerfi stöðvarinnar sem er hægt að tengja þær í svo ekki þarf að 

draga lagnir að þeim til þess að koma á tengingu við þær. 
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2.1.2. Brýr á fjarstæðum 70-73 
Landgöngubrýrnar á fjarstæðum voru settar upp árið 2020 og eru frá framleiðandanum CIMC Tianda. 

Þær eru því mjög nýlegar en ekki hefur verið gengið frá því hvernig gagnasöfnun fari fram frá þeim. 

 

Mynd 9 - Stýrivélar landgöngubrúa á fjarstæðum 

Stýrivélar: 
Siemens S7-1500 (CPU 1512P F-1 PN) 
Samkvæmt gagnablaði [3] fyrir þessa iðntölvur er hægt að tengjast þeim með bæði Modbus TCP og 

OPC UA ásamt ProfiBUS, ProfiNET og S7 samskiptum. Þar sem CIMC sáu alfarið um forritun þessara 

véla og ISAVIA hefur ekki aðgang að forritinu þarf að fá CIMC til að forrita og opna fyrir samskipti. 

Tengingar: 
Í töfluskáp landgöngubrúnnar er switch tengdur netkerfi stöðvarinnar svo ekki þarf að draga nýjar 
lagnir til að tengja stýrivélarnar. 
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2.2. Landtengingar flugvéla (GPU) 
Allar landtengingareiningar ISAVIA koma frá framleiðandanum ITW GSE og eru þrjár megin týpur eftir 

aldri og staðsetningum. Á elstu landgöngubrúm eru eldri einingar sem kallast AXA2200 en á nýrri 

brúm eru AXA2400. Þá er einnig til fjórar færanlegar einingar (AXA2400 power plug) sem eru ekki 

fasttengdar eins og þær sem eru við brýr. 

 

2.2.1. Eldri einingar (AXA2200) 
Eldri langtengingareiningar sem til staðar hafa einungis serial tengingu (Modbus RTU yfir RS232/422) 

en það væri hægt að fá viðbót fyrir þær sem breytir serial tengingunni í TCP tengingu svo hægt væri að 

tengjast með Modbus TCP. Þá er möguleiki að nálgast upplýsingar frá þeim á svipaðan máta og nýrri 

einingarnar sem er talað um í næsta kafla. 

2.2.2. Nýrri einingar (AXA2400) 

 

Mynd 10 - Stýrivél AXA2400 

Stýrivélar: 

Stýrivélarnar í AXA2400 einingunum eru ekki staðlaðar iðntölvur eins og í mörgum öðrum tækjum 

heldur eru þær framleiddar af ITW GSE. 

Nýrri landteningaeiningarnar styðja Modbus TCP samskipti og ISAVIA hefur fengið lista yfir hvaða gisti 

er hægt að sækja frá einingunni ásamt því að hafa forrit frá framleiðanda sem er eins konar frontur á 

Modbus TCP samskipti við eininguna. Forritið er mjög einfalt og það er ekki hægt að færa gögnin yfir í 

gagnasafn eða tengjast fleiri en einni einingu í einu. 

Þar sem þessar einingar hafa opna tengingu til að ná í gögn frá þeim þarf einungis lausn ISAVIA megin 

til þess að ná í þessar upplýsingar. Einnig er hægt þá að prufa tengjast þeim með þeim kerfislausnum 

sem eru prófuð og skoða muninn á í kafla 4. 

Tengingar: 

Búið er að draga tölvustreng að einingunum sem eru upp við stöðvarbygginguna en einungis er búið 

að ganga frá endum á einni einingu til að tengja við netkerfi stöðvarinnar. 

Það er ekki búið að draga strengi að þeim einingum sem eru á fjarstæðum. 
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2.2.3. Færanlegar einingar (AXA2400 mobile) 
Stýrivélar: 

Í færanlegu einingunum eru eins stýrivélar og í þeim fasttengdu AXA2400 einingum. Þrátt fyrir að vera 

mjög svipaðar einingar og venjulegu AXA2400 þá eru þessar einingar ekki staðbundnar og því meira 

mál að ná í gögn frá þeim. Það þarf að finna hentuga leið til að ná í gögn frá þessum einingum þráðlaust. 

 

2.3. Töskufæribandakerfi (BHS) 

2.3.1. Brottfararfæribönd 
Komufæriböndin eru frá framleiðandanum Baumer Group og í dag er skjáupplýsingakerfi frá Baumer 

sem sínir raunstöðu kerfisins í heildina en gögnin eru ekki geymd í gagnasafni, það er þó hægt að sjá 

viðvörunarskilaboð (e. alarms) og önnur skilaboð aftur í tímann. 

 

Mynd 11 - Stýrivélar brottfararfæribandakerfis 

Stýrivélar: 
Siemens S7-400 (CPU 417-SH PN/DP) 
Þessari stýrivélar eru aðallega gerðar fyrir tengingar yfir ProfiBUS, ProfiNET og S7 samskipti samkvæmt 

gagnasíðu [4] en hafa þó stuðning líka við Modbus TCP. Þessar vélar virðast ekki hafa stuðning til að 

keyra OPC þjón eða ekki hafa fundist upplýsingar um það. Til þess að opna fyrir tengingar inná þessar 

vélar þarf að hafa samband við Baumer group sem forrituðu vélarnar. 

Tengingar: 

Þar sem þessar stýrivélar eru þegar tengdar inn á skjáupplýsingakerfi eru þær tengdar netkerfi 

stöðvarinnar og þarf því ekki að bæta við strengjum fyrir þær. 
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2.3.2. Komufæribönd 
Komufæriböndin eru frá framleiðandanum Vanderlande og var ekki keypt skjáupplýsingakerfi með 

færibandakerfinu á sínum tíma og vinna þessi færibandakerfi, sem eru þrjú, sjálfstætt frá hverju öðru. 

 

Mynd 12 - Stýrivélar komufæribandakerfis 

Stýrivélar: 
Siemens ET200S (IM151-8F PN/DP CPU) 
Þessar stýrivélar frá Siemens eru hugsaðar sem inn- og útgangseiningar í viðbót við stærri kerfi en hægt 

er að forrita þær eins og venjulega stýritölvu og eru þær oft notaðar í minni kerfi. Þær hafa stuðning 

við Modbus TCP, ProfiBUS, ProfiNET og S7 samskipti samkvæmt gagnasíðu [5]. 

Til þess að getað náð í gögn frá þessum stýrivélum þarf að fá Vanderlande til að forrita og opna fyrir 

samskipti við þær. 

Tengingar: 

Vélarnar voru á sínum tíma tengdar netkerfi stöðvarinnar svo Vanderlande gæti fjartengst þeim svo 

ekki þarf auka lagnir fyrir þessar vélar.  
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2.4. Bakkafæribandakerfi (TRS) 
Bakkafæribandakerfin í norður- og suðurbyggingu koma bæði frá framleiðandanum Vanderlande og 

var sett upp skjáupplýsingakerfi fyrir hvort kerfi fyrir svo að tæknimenn gætu séð stöðu færibanda, 

skynjara og mótora í rauntíma. Kerfin eru fyrir utan það ekki tengd í gagnagrunn sem safnar gögnunum 

saman fyrir önnur not eins og notkunartíma eða til þess að fá skýrslur. 

Þrátt fyrir að vera misgamlar færibandalínur í norður og suður þá er mjög svipaður búnaður í þeim og 

ekki orðið miklar breytingar á stýrivélum í framleiðslunni þess á milli. 

 

Mynd 13 - Stýriskápar TRS kerfis 

Stýrivélar: 
Siemens S7-1500 (CPU1512SP F-1PN og CPU1512SP-1PN) 
Samkvæmt gagnasíðu [3] fyrir þessa iðntölvur er hægt að tengjast þeim með bæði Modbus TCP og OPC 

UA ásamt ProfiBUS, ProfiNET og S7 samskiptum. Þar sem að Vanderlande sér um forritun á þessum 

stýrivélum þarf að fá þá til að forrita og opna fyrir samskipti út á við. 

Tengingar: 

Þar sem stýrivélarnar eru þegar tengdar við sín kerfi eru þær tengdar netkerfi stöðvarinnar og þarf ekki 

aukalagnir. 
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2.5. Einstefnuhlið 
Einstefnuhliðin koma frá framleiðandanum KABA og eru fimm slík í flugstöðinni. Hliðin sem og 

búnaðurinn sem er í þeim er frekar gamall og hefur ekki möguleika að tengjast beint í netkerfi. 

 

Mynd 14 - Stýrivél einstefnuhliða 

Stýrivél: 
Siemens S7-200 (CPU 226) 
Þessar iðntölvur eru það gamlar að þær styðja ekki TCP tengingar en hafa möguleikan á því að tengjast 

með RS485 með svokölluðum PPI samskiptamáta [6]. Til þess að tengjast þeim þyrfti að vera með serial 

í ethernet breytu. 

Tengingar: 

Ekki er sérstaklega búið að draga samskiptastrengi fyrir þessar stýrivélar. 

 

2.6. Lyftur og rúllustigar 
Í flugstöðinni eru 27 lyftur ásamt 6 lyftum í viðbót sem eru ekki í flugstöðvarbyggingunni sjálfri og það 

eru 17 rúllustigar í flugstöðinni. Þar sem þessi búnaður hefur komið í stöðina á mismunandi tímum, allt 

frá því að húsið var byggt og í öllum þeim viðbyggingum sem hafa bæst við gegnum tíðina, þá eru 

margir framleiðendur á þeim. 

Hluti lyfta og rúllustiga í flugstöðinni eru frá KONE og möguleiki er að tengja þær inn á BACnet sem er 

sami samskiptastaðall og er notaður í mörgum hússtjórnarkerfum. Þar sem annar búnaður er mjög 

gamall bjóða þeir ekki upp á þetta og þarf þá I/O einingu eða serial breytur til að tengja þær lyftur. 

Þar sem lyftur og rúllustigar eru þetta mismunandi og áherslan ekki á þeim verður ekki skoðað hverja 

fyrir sig í þessu verkefni en gert er ráð fyrir að BACnet eða I/O einingar munu vera það sem muni tengja 

þann búnað sem býður upp á ytri tengingu.  
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3. Staðlar 

3.1. Samskiptastaðlar 
Samskipti við stýrivélar hefur í gegnum tíðina breyst mikið, frá því að vera beintengingar milli véla, til 

dæmis gömul serial samskipti, yfir í stjörnutengingar eins og ethernet samskipti, þar sem allar vélar eru 

saman á neti. Helstu framfarir undanfarin ár hefur verið stöðlun og aukin möguleiki á samskiptum á 

milli mismunandi framleiðanda á stýrivélum.  

Við þarfagreininguna á kerfislausn og útboðsgögnum til gagnasöfnunar þarf að hafa þessa 

samskiptastaðla í huga og möguleika þeirra. 

3.1.1. MODBUS 
Einn elsti samskiptastaðallinn í stýrivélum er Modbus frá Modicon (nú í eigu Schneider Electric) sem 

kom fyrst árið 1979. Árið 1999 var búinn til modbus staðall fyrir TCP samskipti yfir ethernet og 

staðallinn var svo færður yfir í Modbus Organization árið 2004 frá Schneider Electric til að opna 

staðalinn. Bæði Modbus samskipti yfir serial eða ethernet eru mikið notuð ennþá í dag. [7] 

 

Mynd 15 – Dæmi um Modbus tengingar 

Kostir 

• Opinn staðall. 

• Lang flestar stýrivélar styðja Modbus. 

• Einfalt að tengjast staðlinum. 

Gallar 

• Einungis hægt að lesa 2008 binary minnisbita/innganga í einu. 

• Bara hægt að lesa 125 gisti (e. register) í einu og skrifa 63. 

• Styður ekki 32 bita gisti í flestum tilfellum. 

• Þarf í flestum tilfellum að sækja gögnin í stað þess að fá þau send. 

• Sendir einungis minnishólfin eins og þau eru án aukaupplýsinga. 

• Engin innbyggð öryggisvörn eða dulkóðun á skilaboðum. 

• Styður ekki að senda einungis breytingar (e. report by exception). 

Á meðan Modbus er einfaldur samskiptastaðall er hann einnig takmarkaður hvað er hægt að sækja 

mikið af gögnum í hverjum samskiptapakka. Ekki er hægt að þjappa gögnunum og þetta getur orðið 

vandamál þegar þarf að sækja hundruðir af minnisbitum og gistum frá hverri stýrivél og þegar um er 

að ræða margar stýrivélar. Modbus byggist á því að send er beiðni eftir gögnum í ákveðnum 
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minnisbitum eða gistum sem stýrivélarnar svara með því að senda öll gögnin. Þannig geta stýrivélarnar 

ekki sent einungis þau gögn sem hafa breyst frá því að þær síðast sendu gögn, þar sem valið hvað þær 

senda er ekki þeirra megin. Þannig er mikið um óþarfa gagnaflutning í gangi með Modbus og tölvan 

sem sækir gögnin getur einungis höndlað takmarkað magn gagna í einu. 

Það er einnig engin dulkóðun eða öryggisvörn á samskiptum með Modbus sem útilokar það fyrir 

gagnaflutning á viðkvæmum gögnum nema í þeim tilfellum þar sem það er á lokuðu innra neti í 

netkerfi. 

Á meðan Modbus er ekki staðall sem er mælt með fyrir samskipti og söfnun gagna í framtíðinni þá er  

ekki hægt að horfa framhjá því að mikið af núverandi búnaði flugstöðvarinnar er gamall og styður 

eingöngu Modbus. Því verður að styðja Modbus í gagnasöfnunarkerfinu en reyna útiloka það í þeim 

búnaði sem bætt er við í framtíðinni. 

3.1.2. OPC UA 
OPC eða Open Platform Communications er staðall sem kom fyrst árið 1996 til að virka sem þýðandi 

milli stýrivéla og HMI/SCADA kerfa og til þess að breyta samskiptamátum eins og til dæmis Modbus og 

Profibus í staðlað viðmót [8]. Staðallinn var svo uppfærður árið 2008 í svokallað Unified Architecture 

eða OPC UA sem gerði staðalinn aðgengilegan á öllum stýrikerfum ásamt fleiri uppfærslum. [9] 

 

Mynd 16 - OPC UA tengingar 

Kostir 

• Gögn eru send með lýsigögnum (e. metadata) sem innihalda nafn, gildi og tíma og fl. 

• Stuðningur til að senda villuboð og skilaboð. 

• Einfaldar og staðlar samskipti milli mismunandi framleiðanda. 

• Innbyggð dulkóðun og öryggisvarnir. 

• Styður að senda gögn þegar þau breytast (e. report by exception). 

Gallar 

• Oft bundið bakvið dýr leyfi að notast við OPC UA á stýrivélum. 

• Ekki allar stýrivélar styðja að keyra OPC UA þjóna og þarf þá þýðanda á milli. 

Einn helsti kostur OPC UA er að í stað þess að vera sækja gögn í minnishólf og að fá hráar tölur og gildi 

eins og í Modbus þá er verið að fá gagnapakka sem inniheldur lýsandi nafn á því sem er verið að sækja, 

gildið og tíman sem gildið breyttist. Þetta getur hjálpað verulega með fyrstu uppsetningu á kerfi þar 

sem nafnið á breytunum fylgir og þarf þá ekki að vera bera saman minnishólf og nöfn. Auk þess gæti 
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tímamismunurinn frá því að gildi breyttist og þangað til þjónninn fær það í hendurnar skipt máli í 

greiningu, þar sem rétt tímaröð skilar sér. Í OPC UA er einnig innbyggður stuðningur við sendingu 

villuboða. 

Þar sem OPC UA virðist vera einn sá framtíðarstaðall sem flestir stýrivélaframleiðendur og 

kerfisinnleiðendur horfa á telst OPC UA vera einn af þeim stöðlum sem þyrfti að styðja til framtíðar. 

3.1.3. MQTT 
MQTT eða Message Queue Telemetry Transport er opinn staðall frá 1999 sem er að ryðja sér til rúms 

í fjórðu iðnbyltingunni sökum þess hve einfalt er að útfæra hann og því litla álagi sem hann veldur 

netkerfum. Staðallinn byggist á því að iðntölvur, tæki og skynjarar gefa út gögn (e. publish) á miðlægan 

þjón eða miðlara (e. broker) sem kemur gögnunum áfram á þá sem eru í áskrift (e. subscribe) á umrædd 

gögn [10]. 

 

Mynd 17 - MQTT 

Kostir 

• Gögn eru send með lýsigögnum (e. metadata) sem innihalda nafn, gildi og tíma og fl. 

• Pakkar eru töluvert minni en í til dæmis OPC samskiptum. 

• Einfaldar og staðlar samskipti milli mismunandi framleiðanda. 

• Innbyggð dulkóðun og öryggisvarnir. 

• Styður að senda gögn þegar þau breytast (e. report by exception). 

Gallar 

• Ekki allir framleiðendur komnir með beinan stuðning en margir byrjaðir að vinna í því þökk sé 

fjórðu iðnbyltingunni. 
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Þökk sé einfaldleika MQTT veldur hann líka litlu álagi á þann búnað sem hann notar og því er hægt að 

koma fyrir örtölvum í búnaði sem ekki var með slíkt áður. Þannig er hægt að láta til dæmis skynjara 

senda gildin sín beint til miðlarans í stað þess að hafa I/O-einingu á milli. 

Haus gagnapakka MQTT eru einungis 2 byte (í stað 8 byte hjá OPC UA) sem hjálpar mikið með þráðlaus 

samskipti þar sem gagnaflutningur er takmarkaður. 

Staðallinn hefur innbyggðan stuðning að senda einungis upplýsingar þegar þær breytast (e. report by 

exception) og því getur hann minnkað tölvuvert af óþarfa gagnaflæði. Talað er um að gagnaflæði geti 

minnkað um 80-90% með því að nota MQTT miðað við til dæmis Modbus. 

Staðallinn hefur fengið uppfærslu sem kallast Sparkplug sem eykur notagildi staðalsins fyrir stýrivélar 

og tengingar milli mismunandi framleiðanda þar sem betur er skilgreint lýsigögn (e. metadata) gagna 

sem send eru með MQTT [11].  

MQTT Sparkplug B er einn af þeim stöðlum sem að þyrfti að styðja til framtíðar. 

3.1.4. BACnet 
BACnet er samskiptamáti sem var fyrst hannaður af ASHRAE árið 1987 til þess að staðla samskipti í 

hússtjórnunarkerfum þannig að búnaður frá mismunandi framleiðendum gæti talað saman. BACnet er 

mikið notað í stýringar á hita, loftræsingu, lýsingu, aðgangsstýringu og brunakerfum. Með því að staðla 

hvernig gögn frá hinum ýmsu skynjurum væri sett upp, eins og til dæmis hitastig frá hitaskynjara, þá 

getur hvaða BACnet stjórnbúnaður sem er lesið gildin auðveldlega og brugðist við. Stöðlunin gerir það 

einnig mjög auðvelt að skipta út búnaði frá einum framleiðanda í annan [12]. 

3.1.5. Aðrir samskiptastaðlar 
Nokkrir aðrir staðlar sem er gott fyrir að hafa í huga þar sem í framtíðinni gæti þurft að tengja búnað í 

kerfið sem notar eitthvað af þessum stöðlum. Þetta gæti verið kerfi sem eru þegar í stöðinni en ekki 

verið í umræðunni í kringum þetta verkefni eða sérbúnaður sem bætist við í framtíðinni og hefur ekki 

tengimöguleika með fyrrnefndum stöðlum. 

Samskiptastaðlar frá framleiðendum iðntölva/stýrivéla eru nánast jafn margir og framleiðendurnir og 

í einhverjum tilfellum er framleiðandi með nokkra staðla eftir því sem búnaður verður flóknari. Margar 

eldri iðntölvur gætu þurft að hafa samskipti á slíkum sérstaðli. Það eru þó einhverjir framleiðendur sem 

nota einungis opna staðla í samskipti sín.  

DNP3, IEC-60870-5 og IEC-61850 eru staðlar sem eru mikið notaðir í rafveitukerfi og er möguleiki að 

varaaflsstöðvar eða  noti þá staðla. Í flugstöðinni er eitthvað um varaafl og á flugvellinum veituhús þar 

sem mikið af dreifingunni er á 11 kV. 
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3.2. Aðrir staðlar 
Staðlarnir sem þyrfti að fylgja með uppbyggingu gagna í tag nafnarýminu kallast IEC 62264 og, 

staðallinn sem hann er byggður á, ISA 95. Þessi staðlar innihalda stöðlun á stigveldi eða hierarchy fyrir 

tengingar búnaðar og hægt er að nota það fyrir uppsetningu gagna líka. Stöðlunin auðveldar að vinna 

með gögnin en að breyta uppröðuninni seinna getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt. 

Ásamt þægilegri vinnslu með gögn hjálpar slík stöðlun líka við tengingar í önnur kerfi sem innihalda 

búnaðinn eins og svokölluð CMMS (Computerized Maintenance Management System) kerfi sem notuð 

er í utanumhald viðhalds á búnaði. Slík kerfi eru oft sett upp á svipaðan máta varðandi stigin og 

staðsetningu búnaðar. Í framtíðinni er vonast til þess að hægt verði að tengja skjákerfið þannig að hægt 

sé að búa til viðhaldsbeiðnir í CMMS kerfi beint úr skjákerfinu. 

 

Mynd 18 – IEC 62264 / ISA 95 stigveldi 

Að ofan er stigveldi fyrir búnað í iðnaði eins og það er sett upp í stöðlunum en staðlarnir eru hugsaðir 

fyrir framleiðslu fyrst og fremst. Þótt ISAVIA sé ekki í framleiðslu beint á flugvellinum þá er búnaðurinn 

sem er notaður ekkert ólíkur því sem er í framleiðslu eins og færibandakerfin. Munurinn liggur helst í 

því að það er ekki verið að framleiða vöru heldur er verið að flytja farþega og töskur þeirra gegnum 

flugvöllinn í gegnum öryggisleit ásamt því að koma að þjónustu við flugvélar eins og með 

landtengingum. 

Þar sem þessir staðlar fjalla einnig um hvernig ferli og tengingar milli búnaðar á mismunandi stigum 

tengjast þá er mjög gott að fylgja þessum stöðlum eftir í uppbyggingunni og hvernig stýrt er uppröðun 

búnaðar í kerfum. 

Stigskiptingunni í stöðlunum er einnig skipt í ákveðin stig frá 0 og upp í 4 verandi [13]: 
 0 – Endabúnaður og raunferli (skynjarar og færslur t.d. mótorar) 
 1 – Sjálfvirkni og stýrivélar (PLC og DCS – Distributed Control System) 
 2 – Umsjón og stýring búnaðar (Skjákerfi t.d. SCADA) 
 3 – Yfirumsjón ferla (oft talað um sem MES - Manufacturing Execution System) 
 4 – Yfirumsjón viðskipta (of talað um sem ERP - Enterprise Resource Planning) 

Sé miðað þessi stig miðað við stigveldin á myndinni að ofan þá væri stig 4 til dæmis fyrirtæki og staður, 
stig 3 væri þá svæði og framleiðsla. Það sem er verið mest að horfa á er þá frá stigi 2 og niður og er stig 
2 þá einingar og búnaður, stig 1 er stýringin og stig 0 þá skynjarar og endabúnaður tengdir við stýringu. 
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Mynd 19 – Dæmi um mismunandi stigveldi 

Að ofan eru tvö dæmi um stigveldi eða tré hvernig væri hægt að raða upp búnaðinum í nafnarýminu 

þar sem upplýsingarnar eru geymdar. Vinstra megin er það sem myndi vera kallað flokkað eftir búnaði 

og hægra megin flokkað eftir staðsetningu. Í báðum uppsetningum er sameiginlegt að fyrirtæki (ISAVIA 

er efst og staðsetning (KEF) en munurinn liggur helst í því hvernig svæði skiptast niður á 3ja stiginu. 

Ef flokkað er eftir búnaði þá er allur búnaður í og við flugstöðvarbygginguna, þar með talið flughlaðið í 

kring, undir svæðis flokkuninni (FLE). Þá hefur hver týpa búnaðar sinn flokk óháð staðsetningu og eru 

til dæmis allar landtengingareiningar saman í flokk. 

Sé flokkað eftir staðsetningu þá væri til dæmis hægt að skipta upp flugstöðinni (FLE) og flughlaðinu 

(APN) í sitthvort svæðið. Þar undir væri þá einnig flokkað áfram eftir svæði og væri til dæmis allur 

búnaður á hverju flugvélastæði saman í flokk. 

Þetta er tvö dæmi um uppsetningu og sýnir mismunandi túlkanir á stigveldi staðlana. Við þurfum að 

taka ákvörðun um það hvaða leið við förum og verður það gert með hliðsjón við hvaða leið er farið í 

uppsetningu viðhaldskerfisins sem við erum að nota. 
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4. Kerfislausnir 
Til eru margskonar lausnir frá framleiðendum stýrivéla eins og t.d. Siemens, Rockwell og Schneider til 

að safna gögnum en allar þær lausnir eru frekar lokaðar á hvað er hægt að tengja við þær. Hægt væri 

að vera með OPC server frá hverjum framleiðanda til að tengja í SCADA kerfi en það hefur töluverðan 

kostnað með sér. Til eru kerfislausnir sem eru óháðar framleiðendum og geta tengst flestum týpum 

stýrivéla og ætlum við að skoða þær sem talið er vera komnar hvað lengst í þróun í dag. 

4.1. Kröfur til lausnar 
Markmiðið með gagnasöfnuninni er að koma gögnunum í hendurnar á þeim sem þurfa gögnin, hvort 

sem það eru notendur tækja, tæknimenn eða stjórnendur, þegar þeir þurfa gögnin á eins einfaldan 

máta og hægt er. 

Helstu punktar sem er ætlast af kerfinu: 

• Opið kerfi sem hægt er að tengja sem flestan búnað við. Viljum ekki einangra við ákveðna 

framleiðendur. 

• Geta fengið villuboð og önnur skilaboð í kerfið frá þeim búnaði sem tengist. 

• Gagnasöfnun í gagngrunn og í svokallað vöruhús gagna. 

• Geyma einungis breytingar til að minnka gagnamagnið sem þarf að geyma. 

• Ekki gera ráð fyrir því hvaða gögn fólk þurfi svo það þarf að taka sem flest gögn óháð því sem 

er notað í byrjun. 

• Möguleiki á mismunandi viðmótum fyrir mismunandi aðila sem fer eftir því hvaða 

upplýsingar þeir sækjast í. 

• Geta náð í gögn frá kerfinu á reglubundin máta með því að taka skýrslur úr því. 

• Geta borið saman gögn frá mismunandi búnaði. 

 

Mynd 20 - Kerfisuppbygging 

Myndin hér að ofan sýnir hvernig kerfið þyrfti að vera í grunninn. Í miðjunni er miðlægt namespace 

eða nafnarými þar sem hver breyta hefur sinn ákveðna og einstakan stað og heiti. Nafnarýmið 

inniheldur allar raunupplýsingar frá MQTT miðlara og OPC server, auk þess að geta sótt gögn aftur í 

tímann, sem er hægt að sækja í með skýrslum eða sýnt á upplýsingaskjám. Í kerfinu þarf svo að vera 

hægt að senda villuboð ýmist á skjákerfi og/eða í gegnum aðra máta eins og email eða sms.  
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4.2. Mögulegar kerfislausnir 
Við leit að kerfislausnum komu upp tvö gagnasöfnunarkerfi og tvö skjáupplýsingakerfi sem virðast vera 

hvað lengst komin á markaðnum í stuðning við mismunandi tegundir stýrivéla og komin fremst í því að 

innleiða fjórðu iðnbyltinguna. 

Gagnasöfnunarkerfin eru KEPServerEX frá Kepware og MatrikonOPC en eins og sést í nafni því seinna 

eru þessi kerfi OPC þjónar sem safna gögnum frá stýrivélum á einn stað sem er svo hægt að opna frá 

skjáupplýsingakerfi, nota til gagnasöfnunar og til skýrslugerðar. Þessi kerfi virka ekki ein og sér til þess 

að geta sýnt upplýsingar, fengið villuboð eða skýrslur og því þarf skjáupplýsingakerfi með þeim. 

Skjáupplýsingakerfin tvö eru það sem myndi kallast nútíma SCADA kerfi þar sem kerfin eru opin, styðja 

tengingar við önnur kerfi og eru eins konar upplýsingaumhverfi. Kerfin eru Ignition frá Inductive 

Automation og FrameworX frá Tatsoft og auðvelt er að búa til viðmót í þeim fyrir flestan vettvang þess 

sem upplýsingarnar eru notaðar, svo sem snjalltæki eins og síma eða spjaldtölvur, upplýsingaskjái og 

stýriskjái. 

Í þessum kafla er stutt kynning á þessum kerfum en ýtarlegri upplýsingar og samanburður á kerfunum 

er í kafla 4.3. 

4.2.1. Gagnasöfnunarkerfi 

4.2.1.1. KEPServerEX 

KEPServerEX frá Kepware er gagnasöfnunarkerfi sem nýtir OPC og IT samskiptareglur, eins og MQTT, 

SNMP og vefþjónustur, til þess að koma iðnaðargögnum á einn miðlægan stað til að fá gögnin áfram í 

SCADA og önnur upplýsingakerfi sem þurfa gögnin. Í einu kerfisumhverfi getur notandi sinnt öllum 

tengingum við stýrivélar, stýrt og fylgst með þeim. KEPServerEX er með yfir 150 rekla fyrir OPC 

tengingar við stýrivélar og eldri samskiptareglur þeirra, gagnasöfn og aðrar hugbúnaðarlausnir[14]. 

 

Mynd 21 - KEPServerEX tengingar [14] 

4.2.1.2. MatrikonOPC 

MatrikonOPC er samansafn af OPC serverum hugsað til þess að tengja saman mismunandi búnað sem 

notar OPC gögn. Matrikon er þannig frábrugðið KEPServerEX að það er ekki með eitt kerfisumhverfi til 

stillingar á öllum reklum eða OPC serverum þess heldur er hver OPC server stilltur og keyrður 

sérstaklega. Kosturinn við það að hafa kerfið skipt upp á slíkan máta er að villur í einum server hefur 
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ekki áhrif á kerfið í heildina. Ókosturinn er að ef mismunandi OPC serverar þurfa tala saman þá þarf 

auka forrit til að þeir geti talað sín á milli, svokallað Data Manager (sjá mynd hér að neðan) [15]. Ef það 

er hinsvegar notað skjáupplýsingakerfi með Matrikon sem getur tengst mörgum OPC serverum þá þarf 

ekki Data Manager. 

 

Mynd 22 – MatrikonOPC Data Manager [16] 

 

4.2.2. Skjáupplýsingakerfi 

4.2.2.1. Ignition 

Ignition frá Inductive Automation er upplýsingaumhverfi sem inniheldur gagnasöfnun, tengingar við 

gagnasöfn, upplýsingaskjákerfi og margt fleira. Kerfið er mjög opið og byggt á einingum þannig að ekki 

er þörf að nota (og borga fyrir) nema þær einingar sem notandi vill og getur kerfið tengst öðrum kerfum 

í stað þess að nota það sem er innbyggt í Ignition. Þannig er hægt að nota nánast hvaða gagnasafn eða 

OPC gagnasöfnunarkerfi sem er og tengja inn í kerfið til þess að nota fyrir skjáupplýsingakerfin [17]. 

 

Mynd 23 – Einföld Ignition uppbygging [18] 

Helstu kostir Ignition eru að kerfið er með ótakmarkaðar tengingar og breytur, eða tags, sem þýðir að 

kerfið hentar jafnt smærri og stærri netkerfum af búnaði. Kerfið byggir á Java og virkar á helstu 

stýrikerfum ásamt því að hægt er að búa til upplýsingakerfis viðmót sem er hægt að opna í símum og 
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spjaldtölvum. Kerfið gerir það mjög auðvelt að búa til og setja upp skjáupplýsingakerfi með öllum helstu 

stillingum á kerfinu í heimasíðuumhverfi. Helstu einingar Ignition eru eftirfarandi [17]: 

HMI/SCADA upplýsingaskjákerfi sem hægt er að sníða að þörfum hvers og eins. 

 Gagnasafn til að geyma tög og fleira sem er safnað eða búið til í kerfinu. 

 Skýrsluvél til þess að búa til skýrslur. 

 Villuboðakerfi sem sendir villuboð gegnum email, sms eða talskilaboð eða sýnir á skjá. 

Aðrar einingar eru til dæmis MQTT miðlari eða SQL-brú til þess að tengjast öðrum gagnasöfnum til þess 

að sýna á skjá eða búa til skýrslur úr. 

Prófanir á Ignition eru í viðauka V1 þar sem var tengt, náð í tags og sett upp skjákerfi fyrir GPU einingu. 

4.2.2.2 FrameworX frá Tatsoft 

FramworX er skjáupplýsingakerfi hugsað sem heilstætt kerfi með sem flestu innifalið fyrir sanngjarnt 

verð. Kerfið styður við ótakmarkaðan fjölda notanda, fjölda forritunarmöguleika og tenginga við 

búnað [19]. 

 

Mynd 24 - FrameworX stuðningur [19] 

Kerfið kemur meira eins og heildarpakki en Ignition sem kemur í einingum en það eru til mismunandi 

útgáfur af FrameworX fyrir mismunandi notkun. Í grunninn kemur kerfið með villuboðakerfi og öllum 

reklum fyrir samskipti við búnað, OPC UA, MQTT og gagnasöfn. Í öllum pökkum kerfisins nema þeim 

einfaldasta kemur skjákerfi og skýrslukerfi í viðbót við grunnin ásamt fleiri möguleikum.  
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4.3. Samanburður á kerfum 
Til þess að gera grein fyrir bæði möguleikum þessara kerfa og muninn á þeim var borið saman hvaða 

stuðning kerfin hafa og hvernig þau standast þær kröfur sem settar voru í kafla 4.1. 

Það sem skoðað verður eru samskipti, villuboð, gagnasöfnun, skjákerfi, skýrslugerð og greining gagna. 

Gagnasöfnunarkerfin tvö, þ.e. KEPServerEX og Matrikon OPC, eiga bara við samskiptahlutan þar sem 

þau eru helst hugsuð sem milliliður en ekki heilstæð kerfi eins og Ignition og FrameworX. Þessi kerfi er 

með ef það þyrfti auka stuðning við samskiptamáta umfram það sem skjákerfin hafa. 

4.3.1. Stuðningur við samskipti 
Því fleiri samskiptamáta sem kerfi styður sparar flækjustig þegar þarf að tengjast mikið af mismunandi 

búnaði. Að getað séð um tengingar við allan búnaðinn á einum stað í einu umhverfi er ekki einungis 

þægilegt heldur hjálpar að halda reglu á tengingum og uppröðun tag lista. 

Til að byrja með er skoðað samskiptamátana sem kerfin styðja miðað við þá samskiptamáta sem var 

talað um í kafla 3. Á töflunni hér að neðan sést hvaða samskiptastaðla kerfin styðja tengingu við. 

 

Tafla 1 - Opnir samskiptastaðlar 

Eins og sést á töflunni styðja kerfin flesta þessara staðla og öll kerfin styðja þá fjóra staðla sem er lagt 

helstu áherslu á, eða Modbus, OPC UA, MQTT og BACnet. KEPServerEX og Matrikon OPC hafa hér 

forskot, svo lengi sem þyrfti að tengjast einhverjum veitukerfum, enda OPC gagnasöfnunarkerfi í 

grunninn og hafa stuðning við fleiri samskiptamáta en skjáupplýsingakerfin. 

Í einhverjum tilfellum gæti þurft sérstaka rekla til að tengjast ákveðnum tegundum af iðntölvum eða 

samskiptum þegar OPC tenging er ekki í boði. Tafla 2 sýnir stuðning kerfana við samskipti sem eru þegar 

í notkun í flugstöðinni eins og Allen Bradley (AB) reklana og Siemens, auk þess að sýna rekla fyrir aðra 

algenga framleiðendur stýrivéla. 

 

Tafla 2 - Reklar fyrir ákveðnar stýrivélar 

Hér sést hvað er mesti munurinn á kerfunum í stuðning við mismunandi stýrivélar og ástæða þess að 

oft er notað sérstakur OPC server eins og KEPServerEX eða MatrikonOPC í stað eða til hliðar þess 
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innbyggða sem fylgir Ignition eða FrameworX. Fyrir vélar eins og Siemens S7-200 í einstefnuhliðunum 

ISAVIA og Siemens S7-300/400 í töskufæribandakerfunum sem nota S7 MPI staðalinn gæti þetta skipt 

máli. En það er í raun ekki hægt að útiloka að þau kerfi geti tengst á annan máta eins og einhvern af 

opnu stöðlunum en það kemur betur í ljós þegar vinnan hefst í að tala við framleiðendur og opna fyrir 

tengingar. 

Í skjáupplýsingakerfunum tveim koma allir reklarnir sem þau styðja með grunn kerfinu og er innifalið í 

verði þeirra. Reklarnir í gagnasöfnunarkerfunum eru keyptir stakir eða í hópum og því hægt að velja 

hvað er borgað fyrir. 

Kostur þess hve opin þessi kerfi eru er að ef skjáupplýsingakerfi styður ekki einhvern staðal er þá hægt 

að kaupa OPC server fyrir ákveðin samskiptamáta frá Kepware og Matrikon til að keyra samhliða og 

tengja inn í skjáupplýsingakerfið. 

4.3.2. Villuboð 
Villuboðakerfi gera notendum kleift að fá send skilaboð eða villuboð þegar búnaður bilar, breytur fara 

út fyrir stillt gildi eða hvers konar viðvaranir sem notanda dettur í hug að útbúa út frá þeim gögnum 

sem berast í kerfið. Þegar um er að ræða mikið af búnaði eins og í flugstöðinni er mikilvægt að villuboð 

hafi forgangsröðun eftir því hversu mikilvæg þau eru svo þau drukkni ekki í flóði villuboða. 

Bæði skjáupplýsingakerfin koma með villuboðakerfum en megin munurinn er hvernig það er boðið upp 

á þann möguleika. Í FrameworX er villuboð hluti af grunn kerfinu og er í boði í öllum útgáfum kerfisins 

en villuboðakerfi er möguleiki í Ignition og fylgir í Pro pakka þess og uppúr. 

Villuboð í báðum kerfunum er tengd við tags í nafnarýmum þeirra og hægt er að búa til villuboð ef 

gildið á breytunum fer út fyrir ákveðin gildi og sýna á skjákerfum. Í skjákerfunum er svo hægt að skoða 

lista yfir ný og gömul villuboð, samþykkja eða gera scripts sem keyra ákveðin ferli þegar villuboð gerast. 

Ignition hefur einnig svokallað Pipeline Builder fyrir villuboð sem gerir það mjög einfalt að setja upp 

raðir aðgerða með blokkum þegar villuboð eiga sér stað án þess að þurfa nota scripts. 

 

Mynd 25 - Ignition Pipeline Builder [20] 

 

Kerfin tvö hafa möguleika að senda texta skilaboð og tölvupósta við villuboð eða önnur skilaboð en 

Ignition hefur það fram yfir FrameworX að geta tengst VoIP (Voice over IP) símkerfi og sent 

hljóðskilaboð. 
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4.3.3. Gagnasöfn 
Gagnasöfn og tenging við þau sjá til þess að kerfi geti geymt gögn um stöðu gilda aftur í tímann svo 

hægt sé að sjá notkun búnaðar, búa til skýrslur eða meta gögnin. Einnig er kostur ef kerfið getur tengst 

öðrum gagnasöfnum svo hægt sé að bera saman fleiri gögn við það sem kemur frá búnaði. 

Bæði Ignition og FrameworX hafa innbyggð gagnasöfn (SQL) sem sjá um að geyma stöðu tags og 

villuboða aftur í tímann. Það er einnig hægt að tengja kerfin við aðra SQL servera til að geyma sögu 

tags eða villuboða í stað þess sem er innbyggður ef það er hentugra, til dæmis ef um er að ræða mjög 

stór gagnasöfn. 

Í báðum skjáupplýsingakerfunum er hægt að tengjast og ná í gögn frá gagnasöfnum en það er innbyggt 

í grunnkerfið hjá FrameworX en er möguleiki hjá Ignition og fylgir í Pro pakka þess og uppúr. 

4.3.4. Skjákerfi og viðmót 
Skjákerfi í gegnum tíðina hafa þurft sérstök forrit til að keyra og því oft ekki verið hægt að nota á öllum 

tækjum. Með aukinni notkun snjalltækja eins og síma og spjaldtölva er aukin þörf á því að getað séð 

stöðu búnaðar og fjarstýrt í slíkum tækjum. Því er mikilvægt að skjákerfi sé aðgengilegt og hægt sé að 

búa til viðmót fyrir mismunandi hóp notenda óháð því á hvernig tæki sé notað. 

 

Mynd 26 - Skjákerfi í FramworX [21] 

Ein ástæða þess að var skoðað skjáupplýsingakerfin Ignition og FrameworX er möguleiki þeirra að keyra 

bæði í sér gerðum forritum fyrir SCADA og HMI en einnig í vefviðmóti í hvaða vafra sem. Einnig hafa 

kerfin bæði öpp til þess að keyra í símum eða spjaldtölvum en FrameworX hefur þó ekki android app 

stuðning. 

Ignition býður upp á tvær gerðir skjákerfa, Vision og Perspective, og er Vision eins og hefðbundið 

SCADA kerfi er í dag þar sem þarf að keyra það með sér forriti. Perspective er hins vegar HTML5 viðmót 

sem hægt er að opna í hvaða stýrikerfi sem er eða á vefviðmóti í vafra. FrameworX skjákerfið er í 

grunninn byggt á .NET, fyrir hefðbundið SCADA, eða HTML5 fyrir vefviðmót. Hefðbundnu kerfin í hvoru 

kerfi fyrir sig hafa meiri möguleika en HTML5 viðmótin sem eru bundin við takmarkanir vafranna.  

FrameworX býður upp á skjákerfin með öllum pökkum sínum nema þeim ódýrasta sem kallast Edge 

Gateway. Ignition inniheldur annað hvort Vision eða Perspective eftir vali en ef notast á við bæði þarf 

að kaupa það sérstaklega og bæta við í verðið. 
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4.3.5. Skýrslugerð 
Mikilvægt er að getað búið til skýrslur úr skjákerfum og frá búnaði þeim tengdum til þess að skoða og 

fá yfirlit yfir gögn og breytingar eða stöðu þeirra yfir tíma. Mikið af gögnum sem áður voru skráð 

handvirkt og svo færð inn í tölvu eru í dag tekin sjálfvirkt af búnaðinum og þarf að vera hægt að nálgast 

þau gögn. Einnig geta skýrslur reynst dýrmætt verkfæri í að tengja saman orsakir og ástæður þegar 

borið er saman gögn frá mismunandi búnaði. 

 

Mynd 27 - Skýrslugerð í Ignition [22] 

Ignition og Frameworx koma bæði með möguleika á skýrslugerð í gegnum öflug viðmót til að einfalda 

gerð á skýrslum og útlitum þeirra. Einnig er hægt að láta kerfin búa til sjálfvirkar skýrslur með reglulegu 

millibili, við villuboð eða aðra atburði. 

Skýrslukerfin koma með öllum útgáfum kerfana nema þeim einföldustu í báðum tilfellum. 

4.3.6. Greining og samanburður gagna 
Ástæða þess að koma gögnum frá búnaði í eitt miðlægt kerfi er að getað borið saman gögn frá 

mismunandi búnaði eða kerfum. Mikilvægt getur verið að meta muninn á til dæmis áætlun og 

raunnotkun búnaðar til þess að nýta búnað og auðlindir betur. Mörg fyrirtæki í dag hafa einnig tekið 

upp á því að nota gervigreind til þess að greina gögn til að hagræða rekstri og getur gervigreindin greint 

tengingar sem erfitt eða ómögulegt gæti reynst með handvirkum skoðunum. 

Af þessari ástæðu eru kerfi eins og Ignition og FrameworX einnig með möguleika á tengingu við 

skýjakerfi eins og AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure og fleiri til þess að greina flóknari gögn. 

Einnig er hægt að gera sinn eigin samanburð á gögnum í kerfunum með gagnasafnatengingum og 

skýrslugerð. Þá er einnig hægt að auka möguleikana með því að forrita og nota scripts til þess að vinna 

gögnin áður en það er búið til skýrsla eða gögnin eru sýnd á skjákerfi. 

4.3.7. Forritun 
Forritun á scripts í skjáupplýsingakerfum er notað til að auka möguleikana í skjákerfinu og villuboðum 

með sérsniðnum lausnum. Einnig hjálpar það til að vinna með gögn eða sjálfvirkni milli kerfa. Scripts 

gefa notendum mikið frelsi í því hvað er hægt að gera með kerfinu þrátt fyrir að kerfin séu ekki með 

ákveðinn fyrirfram sniðinn möguleika. 

Helsti munurinn á skjáupplýsingakerfunum er sá að FrameworX styður fleiri forritunartungumál fyrir 

scripts (skriftur) eins og C# (C Sharp), VB.NET, Python og JavaScript á meðan Ignition scripts eru 

skrifaðar í Jython sem er Java útgáfa af Python. Ignition styður einnig forritun í svokölluðum Sequential 

Function Charts (SFC) sem er týpa af forritun notuð í iðntölvum. 
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Scripts í báðum kerfunum eru meðal annars notuð til að bæta möguleika tákna og línurita í skjákerfinu, 

keyra aðgerðir þegar tags breytast eða búa til skýrslur. Einnig er hægt að nota scripts til þess að vinna 

úr gögnum áður en þau eru send í skýrslur til dæmis ef þarf að framkvæma reikniaðgerðir. 

4.3.8. Útgáfur og verð 
Kerfin hafa mjög ólíka byggingu á því hvernig verðlagningu þeirra er háttað og einnig hvernig er valið 

hvað kerfin eiga innihalda. Ignition er til dæmis byggt upp af einingum þar sem er borgað fyrir hverja 

einingu og hægt að velja eða hafna öllum einingum og sníða það sem kerfið inniheldur alveg eftir sínu 

höfði. FrameworX hinsvegar kemur meira eins og pakki þar sem er einungis boðið upp á fjórar útgáfur 

af kerfinu þar með lítið af möguleikum að breyta nema fara upp í næstu útgáfu. 

Ignition er einungis í boði sem fyrirfram keyptur pakki og ekki er hægt að vera í áskrift og upphaflega 

borga minna, en þá árlega, eins og er hægt með FrameworX. Hægt er að kaupa FrameworX líka sem 

pakka í stað áskriftar. 

Ignition býður í grunninn upp á þrjár útgáfur af kerfinu sem kallast Basic, Pro og Ultimate sem kosta  

frá 12500 dollurum og upp í 27900 dollara. Hægt er að bæta við eða einingum að vild í öllum útgáfum 

en verðið á einingum er minna ef það er innifalið í pakka. Útgáfa sem myndi innihalda flest það sem er 

farið fram á í kerfislausninni væri þá til dæmis Pro útgáfan með viðbættri Vision einingunni fyrir 

hefðbundin skjákerfi og kostar sú útgáfa 23100 dollara. 

FrameworX hefur fjórar útgáfur kallaðar Edge Gateway, Edge HMI, FactoryStudio og FrameworX 

Unlimited og kosta frá 240 dollurum upp í 11500 dollara keypt. Edge Gateway og HMI eru í raun meira 

lausnir fyrir mjög lítil kerfi eða kerfi sem senda áfram upplýsingar á stærri kerfi. Kerfilausnin sem er 

verið að sækjast eftir væri þó alltaf frá 7800 dollurum upp í 11500 dollara. FrameworX Ultimate er 

einnig til sem áskriftarleið sem byrjar í 6440 dollurum og ári en það inniheldur þjónustuna frá Tatsoft. 

Þjónustu fyrir árlegt gjald við kerfin er hægt að kaupa fyrir 16-24% af upphaflegu verði í tilfelli Ignition 

en 20% fyrir FrameworX. Þjónustan er þó innifalin í áskriftarleið FrameworX. 

4.3.9. Þjálfun 
Þjálfun á kerfin er mjög mikilvægt ef notandi ætlar að sinna uppsetningu og þjónustu á kerfinu. Bæði 

Tatsoft (FrameworX) og Inductive Automation (Ignition) hafa þjálfun sem er hægt að sækja bæði til 

þeirra og á netinu. Báðir aðilar hafa skjalasíður þar sem hægt er að sjá einnig eitthvað af kynningum á 

einingum og notkun þeirra. 

Ignition hefur það fram yfir FrameworX að vera með mjög góða kennslusíðu kallaða Inductive 

University þar sem hægt er að læra grunninn á flest í kerfinu án þess að borga fyrir það eða þurfa sækja 

sérstaka þjálfun frá kennara. Inductive University væri dýrmætt verkfæri að kynna fólk fyrir kerfinu 

sem þurfa að nota það á einhverju dýpra stigi en sem notendur skjákerfis. Kennsluefnið eru myndbönd 

sem fara vel yfir efnið og var það til dæmis notað sem kennsluefni við prufun á Ignition í viðauka V1. 

Þar sem Ignition virðist vera í dag útbreiddara kerfi er einnig mikið meira til af kennsluefni á netinu frá 

öðrum aðilum. Einnig er auðveldara að finna spjallþræði, greinar og myndbönd á netinu fyrir Ignition. 

4.3.10. Samantekt á kerfum 
Á yfirborðinu eru bæði kerfin mjög keimlík í þeim möguleikum sem þau bjóða uppá með frávikum hér 

og þar. Kerfin virðast vera elta sömu kerfisuppbygginguna með þeim möguleikum sem þau bjóða uppá. 

Skjáupplýsingakerfin tvö uppfylla bæði allar þær kröfur sem lýst var í upphafi og mögulega er ekki þörf 

á gagnasöfnunarkerfunum sem viðbót við skjákerfin. Að lokum kemur þetta allt niður á því hvernig 

kerfin myndu reynast í notkun og hversu auðvelt er að setja upp og sérsníða kerfin að þörfum notanda. 

Samanburðartafla yfir kerfin er svo í viðauka 3 sem sýnir hvaða möguleikar eru í boði.  
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5. Útboðsgögn 
Þessi kafli er upptalning á því sem er talið þurfa sem kröfur til nýs búnaðar í framtíðinni með tilliti til 

gagnasöfnunar. Talið er nauðsynlegt fyrir sjáanlega framtíð að stýrivélar skuli uppfylla það að getað 

tengst með OPC UA eða MQTT að lágmarki. Í einhverjum tilfellum gæti stýrivélar þurft að tengjast með 

eldri stöðlum eins og Modbus en þá þarf að meta það tilfelli fyrir tilfelli hvort að um engan annan 

möguleika sé að ræða. 

Gert er ráð fyrir í þessum útboðsgögnum að ISAVIA verði með OPC UA server og MQTT miðlara í 

framtíðinni til að sækja og senda gögn frá búnaði og stýrivélum. 

Útboðsgögn þessi eru hugsuð sem fyrstu drög eða punktar að kafla sem settur verður í útboð á búnaði 

í framtíðinni. Þar sem búnaðurinn getur verið mjög mismunandi er þetta mjög afmarkað fyrir 

samskiptin eingöngu. 

 

5.1. Kröfur til búnaðar 
Kröfur þessar eru gerðar til stýrivéla búnaðar sem keyptur er af ISAVIA og samskipti við búnaðinn til 

gagnasöfnunar um notkun, sýna stöðu hans og villuboð á skjákerfum. 

Stýrivélar búnaðar skulu styðja að geta tengst netkerfi ISAVIA og vera með fasta IP tölu. IP tölu 

stillingar stýrivéla skulu vera í samráði við ISAVIA. 

Stýrivélar munu ekki geta hafa samband utan þess innra nets sem ISAVIA setur upp fyrir þær 

nema fyrir sérstök tilfelli, til dæmis til fjartenginga ef vandamál koma upp. 

Stýrivélar skulu nota tímaþjón (NTP) ISAVIA til samræmingar tímasetninga. 

Stýrivélar skulu styðja að sækja og senda gögn á miðlægan server ISAVIA með OPC UA (IEC 

62541) eða MQTT Sparkplug B og skal framfylgja nýjustu útgáfu staðlana að hverju sinni. 

Ef notað er OPC UA skulu tags eða breytur stýrivéla vera aðgengileg OPC UA client ISAVIA. 

Ef notast er við MQTT Sparkplug B skulu tags vera send (e. publish) á MQTT miðlara ISAVIA. Ef 

um margar einingar eða stórt kerfi er að ræða má kerfið hafa sinn eiginn MQTT Sparkplug B 

miðlara sem er hægt að sækja gögn í. 

Strúktúr skilaboða til miðlara eins og group_id, edge_node_id og device_id skal vera í 

samráði við ISAVIA. 

Öll tags skulu innihalda lýsigögn (e. metadata) sem eru lýsandi fyrir týpu tagsins og innihald 

þess. 

Tags sem eru aðgengileg eða send áfram skulu vera eftirfarandi: 

  Öll tags sem varða stöðu á tengdum búnaði stýrivélar (t.d. skynjarar og mótorar) 

  Stillibreytur (e. parameters). 

  Aflestur eins og t.d. álags eða aflmælingar í gegnum búnað. 

Villuskilaboð skulu vera send áfram á miðlægan server ISAVIA. 

Ef um fleiri en eina einingu búnaðar er að ræða skal vera hægt að aðgreina tags og villuskilaboð 

frá hverri einingu fyrir sig. 
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5.2. Fylgiskjöl búnaðar 
Með búnaði skal fylgja gagnablöð á stafrænu formi frá framleiðanda eða uppsetningaraðila búnaðar 

með eftirfarandi upplýsingum: 

Ýtarleg lýsing á virkni stýrivéla í lýsandi texta, blokkmyndum og flæðiritum. 

Tag listi yfir breytur sem hægt er að sækja eða senda frá stýrivélinni með eftirfarandi dálkum: 

Nafn (e. Tag name) 

Vistfang (e. Address) 

Gagnatýpa (e. Data type) (Bool, Int, Float, o.s.frv.) 

Skali (e. Scale or gain) ef það á við. 

Eining (e. Unit) ef það á við. 

Stutt lýsing (e. Description) á breytunni. 

 Rafmagns- og stýriteikningar af búnaðinum. 

Listi yfir fyrirbyggjandi viðhald sem framkvæma skal á búnaðinum eftir ákveðinn tíma eða 

notkun.  
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Niðurstöður og framhaldið 
Við greiningu á því hvaða búnaður var þegar tengdur kom í ljós að allflestar stýrivélar í þeim búnaði 

sem ISAVIA er með eru þegar með lagnir að tæknirýmum fyrir utan landtengingaeiningar (GPU) og 

einstefnuhlið. Að þeim þarf að draga lagnir og ganga frá endum áður en hægt verður að tengja í 

miðlægt kerfi. Tafla yfir hvaða GPU einingar á eftir að leggja að og tengja er í viðauka 2. 

Ekki allur búnaðurinn er kominn með IP tölur og innri net (WLAN) á netkerfi ISAVIA og þarf því að útbúa 

það í samráði við kerfisþjónustu ISAVIA. Á einhverjum búnaðinum er hægt að stilla inn IP tölur á 

upplýsingaskjá (HMI) þess en í öðrum tilfellum gæti þurft að fá framleiðendur til að stilla það í forritum 

stýrivéla. Tafla yfir hvaða landgöngubrýr og GPU einingar eiga eftir að fá tengingu við netkerfi er í 

viðauka 2. 

Þar sem að ISAVIA hefur ekki aðgang að forritum stýrivéla þarf einnig að ráðast í vinnu að tala við 

framleiðendur til að stilla og fá aðgang að gögnum búnaðarins. Í mörgum tilfellum gæti þetta falið með 

sér forritunarvinnu hjá framleiðanda og þá með tilheyrandi kostnaði fyrir ISAVIA. Líklega eru flestir 

framleiðendur eru ekki að gera þetta í fyrsta skipti og séu þá með þetta tilbúið í stýrivélunum eða þurfi 

uppfæra forritin á þeim. Það þarf þá fá að vita hjá þeim hvernig eigi að tengjast og fá aðgang að 

gögnunum. 

OPC UA og MQTT (þá helst með Sparkplug B) sem eru staðlarnir sem þarf að miða við að styðja í 

framtíðinni varðandi gagnasöfnun. Það eru staðlarnir sem framleiðendur stýrivéla og hönnuðir 

kerfislausna horfa á sem samskiptamiðla fjórðu iðnbyltingunnar og einnig það sem er eða mun verða 

mest óháð ákveðnum framleiðendum í framtíðinni. 

Notast þarf við staðal við uppbyggingu nafnarýmisins þar sem gögnin verða geymd og stigveldin sem 

lýst er í IEC 62264 / ISA 95 er það sem þyrfti að fara eftir. Þar sem að CMMS kerfið sem ISAVIA notar er 

að fara nota stigveldi þar sem að staðsetning er fyrsta flokkun búnaðar þá verður það eins með 

gagnasöfnunarkerfið til að einfalda tengingar á milli. 

Samhliða því að fá aðgang að gögnum þarf að ákveða hvaða kerfislausn verður innleitt. Bæði Ignition 

og FrameworX eru kerfislausnir sem mæta þörfum sem listaðar voru og að öllum líkindum þarf ekki að 

kaupa auka OPC servera eins og Matrikon eða KEPServerEX. Það kemur betur í ljós þegar búið er að 

ræða fyrir framleiðendur búnaðar og hvaða leiðir þeir bjóða í tengingum. 

Hægt væri einnig að tala við aðra flugvelli sem ISAVIA hefur áður verið í samstarfi með og skoða hvaða 

lausnir þeir hafa farið í svipuðum málum. Það er örugglega til fleiri kerfislausnir fyrir skjákerfi sem henta 

ISAVIA og eru svipað framalega og Ignition og FrameworX, þarf þá að bera það allt saman. 

Þegar það er komið í ljós þarf þá að hafa samband við kerfislausna fyrirtækin og meta það í samráði 

með þeim hvaða einingar er þörf á að kaupa eða fara í áskrift að. Kostnaður gæti verið ráðandi í því 

hvaða kerfislausn verður farið í á endanum. 

Með allt þetta að sjónarmiði var hægt að útbúa stutta viðbót eða drög sem hægt er að bæta í 

útboðsgögn. Í framhaldinu þarf að funda með verkfræðideild ISAVIA og fá þessi gögn eða eitthvað form 

af þeim í framtíðar útboð á vegum ISAVIA þegar um er að ræða vélrænan búnað með stýrivélum. 

 

Þetta er byrjunin að framtíðar verkefni sem þarf að halda lifandi þar sem þetta verður einungis flóknara 

því lengur sem er beðið. Með hverju árinu stækkar flugstöðin, búnaði fjölgar og þar með flækjustigið á 

þjónustu og gagnasöfnun frá búnaði.  
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Viðaukar 

V1. Prófanir á Ignition 
Hægt er að prufa Ignition kerfið í tvo tíma í senn með öllu innifalið, þarf þá bara endursetja kerfið 

þegar tímarnir tveir eru liðnir. Þar sem GPU einingarnar eru með opinn Modbus server sem hægt er 

að ná í upplýsingar frá var hægt að prófa að setja upp tengingu við eina einingu með Ignition. 

V1.1. Service Tool frá ITW GSE 
Viðmiðið er forritið Service Tool sem er notað til að þjónusta GPU einingarnar og kemur frá 

framleiðandanum ITW GSE. Forritið sýnir hluta af þeim upplýsingum sem er hægt að ná í gegnum 

Modbus frá GPU einingunni en einungis er hægt að tengjast einu GPU í einu í forritinu. 

 

Mynd 28 – Upphafsskjár Service Tool 

Til að fá gögn frá GPU einingunni þarf að velja einingu og tengjast. 

 

Mynd 29 – Modbus gildi sýnd í Service Tool 
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Á myndunum hérna að ofan sést hvaða upplýsingar er hægt að sækja með forritinu ásamt því að það 

er hægt að fletta upp síðustu 100 villuboðum (Black Box) og 100 aflmælingum (Power Log). 

Kosturinn við að hafa forritið frá framleiðendanum er að hægt er að bera saman tags sem fást í 

Ignition við það sem er sýnt í Service Tool og vita þannig að þau tags sem er verið að ná í séu rétt stillt 

og skili réttum tölum.  

V1.2. Uppsetning Ignition og grunnstillingar 
Einn af stærri kostum Ignition er að Inductive Automation er með lærdómsefni sitt á netinu í 

svokölluðu Inductive University. Þar er hægt er að fara í gegnum kennslumyndbönd sem sýna hvernig 

kerfið er sett upp og notað og því mjög auðvelt fyrir hvern sem er að nota þetta umhverfi. 

Uppsetning á Ignition er mjög einföld og eftir sirka 10 mínútur var komið á þann stað að geta bætt við 

tengingu við GPU eininguna. Þegar komið er inn í kerfisumhverfið sem er keyrt á vefviðmóti er farið í 

Config hluta þess og þar í OPC UA og Device Connections. 

 

Mynd 30 – OPC UA tengingar í upphafi 

Hér er hægt að bæta við nýjum búnaði í kerfið en eins og sést á myndinni að ofan þá er hermiforrit 

sem fylgir. Hermiforritið er mjög gott til prufu ef notandi er ekki með búnað til þess að tengjast en vill 

prufa skjákerfið með tags sem eru stillanleg og hægt að láta breytast sjálfkrafa.  

 

Mynd 31 – Ný modbus tenging 

Þar sem það er GPU eining til staðar sem hægt er a prufa að tengjast þá er farið í Create New Device. 

Þá opnast síða sem sést hér á myndinni að ofan þar sem hægt er að velja hvernig samskiptastaðal 
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eða stýrivél er verið að tengjast. Þar sem GPU einingarnar notast við Modbus TCP þá var það valið og 

haldið áfram. 

 

Mynd 32 – Ný modbus tenging - stillingar 

Næst er að stilla inn heiti, lýsingu og IP tölu stillingar á búnaðinum sem er verið að tengjast. Í 

einhverjum tilfellum gæti þurft að breyta einhverjum grunnstillingum en eftir hafa fyllt út þessa síðu 

er hægt að fara tengjast einingunni. 

 

Mynd 33 – Staða á OPC UA tengingum 

Á yfirlitssíðunni yfir OPC UA búnað þá sést hvort það hafi tekist að tengjast búnaðinum með því að 

athuga hvort það sé ekki örugglega Connected í Status. 

Þegar er búið að bæta við þeim búnaði sem á að tengjast er næst að bæta við tags til að sækja frá 

búnaðinum. Í vefviðmótinu er hægt að bæta við tags en var kosið að gera það í gegnum forritið 

Ignition Designer. 
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V1.3. Ignition Designer og Tag Browser 
Forritið Ignition Designer er umhverfið þar sem búið er til skjámyndir, stillt villuboð og sett upp tags 

og stillingar á þeim. Einnig er hægt forritinu að búa til scripts fyrir Ignition með python 

forritunartungumálinu til þess auka möguleika skjákerfisins enn frekar. 

 

Mynd 34 – Ignition projects 

Unnið er í forritinu í verkefnum (e. projects) sem hægt er að tengja saman og einnig er hægt að ná í 

tilbúin verkefni eða sniðmát (e. templates) frá svokölluðu Ignition Exchange. Exchange er umhverfi 

þar sem notendur Ignition geta deilt sín á milli gögnum og upplýsingum sem hægt er að nýta sér til að 

flýta uppsetningu á skjákerfum. 

 

Mynd 35 - Ignition Designer 

Á myndinni hér að ofan sést forritið Ignition Designer og umhverfið sem unnið er í til að gera 

skjákerfi. Til vinstri er Project Browser sem sýnir yfirlit yfir þau skjákerfi, villuboð og skýrslur sem eru 

inn í verkefninu. Þar fyrir neðan er Tag Browser sem er tag nafnarými Ignition þar sem sýnd eru gögn 

sem sótt er í frá stýrivélum eða gagnasöfnum. Einnig er hægt að búa þar til tags til að nota í Designer, 

bæði frá stýrivélum eða tags sem eru notuð innan skjákerfisins eingöngu. 
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Mynd 36 – Nýtt tag í Tag Browser 

Til þess að setja upp og ná í tags frá stýrivélum er farið í plúsinn í Tag Browser og valið „New Standard 

Tag“ og svo „OPC Tag“ (mynd að ofan) eða farið í Browse Devices (mynd að neðan). 

 

Mynd 37 – Ná í tag 

Ef það er þegar búið að búa til tag í OPC UA servernum, til dæmis í vefumhverfinu, er farið í Browse 

Devices frekar en að búa til nýtt OPC Tag. Á sumum stýrivélum er hægt að leita af tags á vélinni sjálfri 

og fá listann frá stýrivélinni og þarf þá ekki að búa til tags handvirkt. Hér er þá hægt að færa þau tags 

inn í projectið til þess að nota í skjákerfinu eða öðrum hlutum þess. 

Ef það á að gera nýtt tag handvirkt þá opnast Tag Editor þar sem hægt er að stilla inn heiti, vistfang 

og fleira sem tilheyrir taginu (mynd á næstu síðu). 
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Mynd 38 – Tag editor 

Í Tag Editor eru helstu stillingar heiti eða name, sem þarf helst að vera lýsandi nafn fyrir breytuna til 

að auðvelda uppsetningu á skjákerfi, og vistfangið á taginu. Einnig þarf að vera með týpu breytunar á 

hreinu hvort hús sé til dæmis heilt tala (integer), boolean breyta eða float. 

Hér var bætt inn tagi fyrir heildar sýndarafli sem fer í gegnum GPU eininguna og náð í það í gegnum 

Ignition OPC UA serverinn. Í OPC UA servernum hefur landtengingareining 6 einstaka heitið GPU06 og 

þá er sett það í hornklofa á undan modbus vistfanginu á gistinu sem er verið að tengjast í OPC Item 

Path. Hér stendur HR fyrir Holding Register og segir það Ignition að tengjast Holding Register 1063 á 

GPU06 til að ná í tagið. 

Þar sem að GPU einingin geymir ekki mælingar á voltum, straum og afli í réttri einingu þá þarf að 

skala breytuna og deila í 123,86 til þess að fá rétta tölu í kVA. Er það stillt í Scale Mode undir Numeric 

Properties og í breytunum Raw High og Scaled High. 

Hér er einnig hægt að stilla inn villuboð fyrir tagið ef gildi þess fer undir eða yfir eitthvað ákveðið gildi 

inn í Alarms eða stilla gagnasöfnun á gildinu til þess að geta flett aftur í tímann. Til þess að geta sýnt 

línurit af notkun yfir tíma þarf að vera með gagnasöfnun á taginu. 

V1.4. Uppsetning á skjákerfi í Ignition Designer 
Í Ignition eru tvær mismunandi gerðir skjákerfa, Vision og Perspective. Vision er hefðbundið skjákerfi 

sem hægt er að keyra í tölvum með sérstöku forriti en Perspective er skjákerfi sem er miðað að 

spjaldtölvum og símum en hægt að keyra í tölvum líka. Í Perspective er umhverfi hannað sem skalar 

miðað við upplausn og skjástærð tækisins sem opnar skjámyndirnar en Vision er meira fyrir ákveðna 

upplausn á upplýsingaskjám eða vinnustöðvum. 
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Sett var upp skjámynd fyrir ýtarlegri upplýsingar GPU einingar í Vision skjámyndakerfi Ignition 

Designer sem svipar mjög til uppsetningu í öðrum SCADA kerfum. Draga þarf texta, textaglugga, takka 

og táknmyndir inn í skjámyndina sem er svo tengd við tags. 

 

Mynd 39 - Tag tengt við textaglugga 

Í stillingunum fyrir táknmyndir er valið það tag sem á að tengja við táknmyndina en einnig er hægt að 

draga tag úr tag browser yfir táknmyndina til að tengja það saman. 

 

Mynd 40 - Villuboð úr modbus 

Þar sem modbus býður ekki upp á að senda villuboð notar framleiðandi GPU einingana breytu til að 

lýsa því ástandi sem einingin er í. Eftir því hvaða tölu breytan skilar þá þýðir hver tala ákveðið ástand 

og því var þörf að setja upp svokallaða Multi State Indicator táknmynd í skjákerfið sem er breytileg 

eftir því sem gildið á taginu sem tengt er við það breytist. Til þess að setja villuboð í skjákerfið þyrfti 

svo aukalega að fylgjast með þessu tag til þess að senda út villuboð. Á næstu síðu eru tvær myndir 

sem sýna muninn á þessum tákmyndum þegar GPU einingin er í eðlilegu ástandi og með villu.  



41 
 

 

Mynd 41 - Skjámyndakerfi í Ignition – GPU í notkun 

 

Mynd 42 - Skjámyndakerfi í Ignition - Error á GPU 
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Þessar skjámyndir sýna ýtarlegri upplýsingar fyrir GPU eininguna en einnig væri hægt að útbúa 

yfirlitsmynd með öllum einingum og stöðuna á þeim ásamt villuboðum. Hægt væri svo að velja 

ákveðna einingu til þess að fá svona ýtarlegri skjámynd. 

Kosturinn við að hafa eitt miðlægt kerfi sem safnar upplýsingum frá búnaði er það að hægt er að 

blanda saman búnaði á upplýsingaskjá. Þannig væri hægt að hafa gögn og stöðu frá landgöngubrú og 

GPU einingu sem eru saman á stæði ásamt jafnvel upplýsingum um hvaða flugvél er stödd á stæðinu. 

Gögn um hvaða flugvél er á stæði væri hægt að sækja í kerfið hjá Visual dokkunum (AVDGS) eða í 

annað gagnasafn. 

V1.5 Tag listar í Ignition 
Við uppsetningin á tag nafnarýminu í Ignition var fylgt stigveldis uppröðinni eins og lýst er í kafla 3.2. 

Þar sem prófunin var gerð áður en ákveðið var að raða upp eftir staðsetningu búnaður þá var þetta 

sett upp eins og væri raðað eftir gerð búnaðar. 

 

Mynd 43 - Diagnostics í Tag Browser 

Ignition er með sérstakan undirflokk fyrir tengdan búnað fyrir stöðuna á búnaðinum og er þessi 

flokkur kallaður „_Diagnostics_“. Þar eru geymd tags sem tengjast tengingunni sjálfri við búnaðinn 

eins og hvort það sé virk tenging, IP tala og portið sem tengst er með. Þessi tags er hægt að nota til 

dæmis til að sýna stöðu tengingar skjákerfis við búnaðinn eða búa til villuboð þegar búnaður 

aftengist. 

Breytur sem sóttar eru frá einingunni sjálfri eru svo geymdar í möppu sem kallast Edge, sem er nafn 

sem er oft gefið endabúnaði. 

Þar sem framleiðandi GPU eininganna skiptir upp breytum sem hægt er að sækja í tvo flokka var 

ákvaðið að hafa sömu uppröðun á því í tag listanum. Mæld gildi sem sýna spennur, afl og strauma og 

þess slíkt eru í möppu sem kallast GlobalParameters og eru svo stilligildi í möppunni 

SetupParameters. 

Ýtarlegri listi af þessum tags, stöðu og týpu þeirra er á myndunum á næstu tveimur síðum. 
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Mynd 44 - Mæligildi í Tag Browser 1 

 

Mynd 45 - Mæligildi í Tag Browser 2 
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Mynd 46 - Stilligildi í Tag Browser 
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V2. Staða tenginga GPU og PBB 

Eining Framleiðandi Týpa 
Lagnir að 

skáp 
RJ45 
Tengi 

Fengið 
IP tölu 

Tengt í 
netkerfi 

GPU01 ITW GSE AXA2200 x    
GPU02 ITW GSE AXA2200 x    
GPU03 ITW GSE AXA2200 x    
GPU04 ITW GSE AXA2200 x    
GPU05 ITW GSE AXA2200 x    
GPU06 ITW GSE AXA2400 x x x x 

GPU07 ITW GSE AXA2400 x    
GPU08 ITW GSE AXA2400 x    
GPU09 ITW GSE AXA2400 x    
GPU11 ITW GSE AXA2400 Power Coil x    
GPU12 ITW GSE AXA2400 x    
GPU14 ITW GSE AXA2400 x    
GPU40 ITW GSE AXA2400 Compact x    
GPU42 ITW GSE AXA2400 Compact x    
GPU44 ITW GSE AXA2400 Compact x    
GPU46L ITW GSE AXA2400 Compact     
GPU55 ITW GSE AXA2400     
GPU57 ITW GSE AXA2400     
GPU59 ITW GSE AXA2400     
GPU61 ITW GSE AXA2400     
GPU70 ITW GSE AXA2400 x    
GPU71 ITW GSE AXA2400 x    
GPU72 ITW GSE AXA2400 x    
GPU73 ITW GSE AXA2400 x    
GPU77 ITW GSE AXA2400     
GPU79 ITW GSE AXA2400     
GPU79R ITW GSE AXA2400     
GPU-MB01 ITW GSE AXA2400 Mobile     
GPU-MB02 ITW GSE AXA2400 Mobile     
GPU-MB03 ITW GSE AXA2400 Mobile     
GPU-MB04 ITW GSE AXA2400 Mobile     
PBB01 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB02 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB03 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB04 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB05 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB06 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB07 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB08 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB09 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB11 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB12 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB14 ThyssenKrupp Crystal Apron Drive x x   
PBB70 CIMC Tianda  x x   
PBB71 CIMC Tianda  x x   
PBB72 CIMC Tianda  x x   
PBB73 CIMC Tianda  x x   
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V3. Tafla með samanburð á Ignition og FrameworX 

  Hlutverk / Lýsing Ignition FrameworX 

OPC UA Server Tengingar við búnað Já (OPC UA module fylgir pro pakka) Já (Bakað inn í kerfið) 

OPC UA Client Tengingar við aðra OPC servera Já (OPC UA module fylgir pro pakka) Já (Bakað inn í kerfið) 

MQTT Broker Tengingar við búnað Já (MQTT Distributor module er valmöguleiki) Já (Bakað inn í kerfið) 

MQTT Client Tengingar við aðra MQTT brokera Já (MQTT Transmission module er valmöguleiki) Já (Bakað inn í kerfið) 

Sparkplug B Stuðningur við MQTT Sparkplug B Já Já 

SQL Server Geyma gögn Já (Tag Historian module fylgir pro pakka) Já (Bakað inn í kerfið) 

SQL Client Ná í gögn frá öðrum SQL serverum Já (SQL Bridge module fylgir pro pakka) Já (Bakað inn í kerfið) 

VM stuðningur Hægt að keyra kerfið á Virtual machine Já (Vmware, Parallels, VirtualBox, Hyper-V, Docker)   

Cloud tengingar Tenging við skýjakerfi 
Hægt að kaupa module til að tengjast: 

AWS (AWS Injector module) 
Azure (Azure Injector module) 

IBM Cloud (IBM Cloud Injector module) 
Google Cloud (Google Cloud Platform Injector module) 

AWS 
Azure 

Nafnarými Tag nafnarými fyrir breytur Já Já 

Tag fjöldi Fjöldi tags í nafnarými Ótakmarkað Ótakmarkað 

SCADA Stýringar á upplýsingaskjám Já (Vision module er valmöguleiki) Já (fylgir Unlimited) 

HMI Stýringar á skjá við búnað Já (Vision (valmöguleiki)/Perspective modules) Já (fylgir Unlimited) 

Mobile app Stýringar á snjalltækjum Já (Perspective module fylgir pro pakka) Já (fylgir Unlimited (iOS eingöngu)) 

Fjöldi skjákerfa Fjöldi skjákerfa sem er innifalið að nota Ótakmarkað Ótakmarkað 

Script tungumál Forritun fyrir flóknari aðgerðir í skjákerfum Python (Jython) C#, VB.NET, Python, Javascript 

Villuboðakerfi Villuboð í skjákerfi og fleira Já (Alarm notification module fylgir pro pakka) Já (Bakað inn í kerfið) 

Skýrslukerfi Gerð skýrsla úr gögnum Já (Reporting module fylgir pro pakka) Já (fylgir Unlimited) 

OEE kerfi Til að sjá uppitíma búnaðar Já (OEE downtime module er valmöguleiki)   

Verð Verð kerfis ef keypt einu sinni 
$23100 (Pro Package + Vision module) 

plús 16-24% árlega fyrir support 
$11500 (FramworX Unlimited) 
plús 20% árlega fyrir support 

Verð í áskrift Verð kerfis í árlegri áskrift Ekki í boði 
$6440 (FrameworX Unlimited) 

support innifalið 
 

Tafla 4 - Samanburður á Ignition og FrameworX 


