
 

 
 

 
 
 

Техничко решење 
 
 

Генеричка онтологија аеродрома 
моделована за потребе повећања енергетске 

ефикасности аеродрома 
 
 

Аутори:  
Никола Томашевић, Марко Батић, Сања Вранеш 
   
Година: 2013. 
 
Корисник:  
Институт Михајло Пупин 
 
Начин коришћења:  
Развој онтологије која дефинише генерички модел аеродрома у циљу повећања енергетске 
ефикасности аеродрома у оквиру SOFIA окружења. 

 
Рецензенти:  
Проф. Зоран Јовановић, Електротехнички факултет у 
Београду 
Проф. Мило Томашевић, Електротехнички факултет у 
Београду 



 

 
 

Увод 
 
Постојећи системи за надзор потрошње енергије на аеродромима се најчешће заснивају 
на мерењима укупне потрошене енергије у оквиру одређених тополошких сегмената 
или пак целокупног аеродрома. Међутим, мерни подаци су често недовољно високе 
гранулације, по питању временске резолуције (обично се подаци прикупљају на сваких 
сат времена) као и, што је заправо и битније, по питању расподеле потрошене енергије 
између различитих техничких система (тј. значајних потрошача) који су инсталирани 
на аеродрому. Из наведеног разлога, увођење додатних мерних тачака што омогућујe 
примену напредних алгоритама за детекцију и дијагностику грешки (Fault Detection 
and Diagnosis - FDD) у оквиру одређеног техничког система, доводи нас до нове врсте 
система за побољшање енергетске ефикасности аеродрома која може потпуно 
аутоматски да дефинише неопходне корективне акције ради уштеде енергије.  
 
Уопштено говорећи, постојећи системи за надзор и контролу објеката (као и системи за 
надзор потрошње енергије) су посебно окарактерисани високом комплексношћу 
њихових комуникационих и контролних система који интегришу хетерогене уређаје 
различитих произвођача користећи различите комуникационе протоколе. У циљу 
развоја интелигентнијих и свеобухватнијих система за надзор и контролу аеродрома, 
неопходна је одговарајућа класификација и опис различитих информација/података 
унутар саме инфраструктуре аеродрома. Задатак таквих интелигентних система је да 
обезбеде флексибилнију интерпретацију података, напредне комуникационе и 
контролне карактеристике система, како у случају регуларног фукционисања, тако и у 
ванредним ситуацијама у којима је ефикасна детекција и дијагностика грешки од 
пресудног значаја са аспекта енергетске ефикасности. Због наведеног, неопходно је 
дефинисање стандардизованог и свеобухватног информационог модела аеродрома који 
ће да подржи и омогући хармонизацију као и интероперабилност различитих 
уређаја/система. 
 
У исто време, примена напредних технологија Semantic Web-a представља следећи 
корак у еволуцији система за надзор и контролу објеката, који узимају у обзир 
отворене и/или стандардизоване концепте за класификацију и интерпретацију 
података. Предност таквих технологија се огледа у повећању интероперабилности и 
компатибилности техничких система/опреме и одговарајућег софтвера. Штавише, 
приступ који се заснива на онтологијама, као једне од широко прихваћених Semantic 
Web парадигми, може се користити за формалну представу знања путем дефинисања 
скупа концепата у оквиру домена од интереса као и одговарајућих односа између 
дефинисаних концепата. 
 
Ово техничко решење дефинише тзв. metadata слој заснован на онтологији која је 
моделована у циљу интеграције целокупног SOFIA решења за потребе повећања 
енергетске ефикасности аеродрома, као и интероперабилности постојећих системских 
компоненти. Приступ заснован на онтологији је одабран као један од могућих 
парадигми за дефинисање свеобухватног информационог модела аеродрома. Тачније, 
предложена генеричка онтологија аеродрома је дефинисана са циљем моделовања 
статичког знања по питању уређаја/система на аеродрому, а који су релевантни са 
аспекта потрошње енергије (као што су информације о карактеристикама опреме, 
протоколи и стандарди који се користе, карактеристике значајних потрошача као нпр. 



 

 
 

система за грејање и хлађење (Heating, Ventilation, Air Conditioning - HVAC), система за 
осветљење итд).  
 
Ради моделовања генеричке онтологије аеродрома, аеродром Malpensa (MXP) у 
Милану и аеродром Fiumicino (FCO) у Риму су одабрани као погодни за тестирање и 
верификацију приступа услед разноликости система/потрошача и припадајућих 
сензорских/актуаторских уређаја који су инсталирани унутар објеката. Такође, у 
оквиру овог документа представљени су и генерални концепти иза самог моделовања 
онтолгије. Штавише, онтологија је моделована на такав начин да омогући 
интерпретацију и семантичко обогаћење сигнала који долазе са значајних енергетских 
потрошача, релевантних за побољшање енергетске ефикасности аердорома. Додатно су 
дефинисани и одговарајући односи између моделованих уређаја, као и сигнала који иду 
ка или од њих. 
 

 

Сл. 1. Функционална архитектура SOFIA окружења за побољшање енергетске 
ефикасности аеродрома. 

Релевантни аспекти онтологије аеродрома 
 
У циљу одабира одговарајућег приступа развоју онтологије аеродрома, најпре је 
спроведена анализа доступних језика и софтверских окружења за моделовање 
онтологије. Имајући у виду флексибилно и интуитивно окружење које нуди као и 
отворену лиценцу за коришћење, ProtégéTM платформа је одабрана за развој онтологије. 
Штавише, ова платформа поред једноставног едитора за моделовање класа и 
дефинисање инстанци онтологије пружа и могућност експортовања онтологије у RDF 
и OWL формат, који су једни од широко прихваћених језика за моделовање онтологија. 



 

 
 

Пре даље анализе самог моделовања онтологије аеродрома, дат је кратак опис 
контекста SOFIA окружења у оквиру ког се онтологија користи као metamodel и 
платформа која омогућава интеграцију и интероперабилност различитих 
подсистема/компонената. 
 
Дефинисање заједничког metadata слоја довело је до развоја јединственог 
информационог модела аеродрома (Airport Data Model - ADAM). Другим речима, 
ADAM слој служи као репозиторијум знања који се користи од стране системских 
компоненти SOFIA окружења и који доприноси интеграцији и интероперабилности 
ових компоненти. Према функционалној архитектури SOFIA окружења за побољшање 
енергетске ефикасности аеродрома која је приказана на Сл. 1, ADAM слој омогућава 
семантичку интерпретацију различитих сигнала који долазе или са примењених FDD 
алгоритама, BMS/SCADA система или директно са сензора који су инсталирани унутар 
објеката аеродрома, и на тај начин подржава приказ релевантних информација крајњем 
кориснику SOFIA система (кроз одговарајући Web интерфејс). Такође, ADAM слој је 
од посебног значаја за функционисање FDD компоненти пошто он пружа детаљне 
информације о уређајима и системима чији се надзор и контрола спроводе.  
 
Имајући у виду претходно изложени опис и анализу, релевантни аспекти ADAM слоја 
који је дизајниран према потребама SOFIA окружења су следећи: 
 

• Моделовање домена од интереса, односно дефинисање инфраструктуре 
конкретног аеродрома класификацијом инсталираних система са припадајућим 
сензорским/актуаторским уређајима који су релевантни са аспекта потрошње 
енергије; 

• Подршка у циљу техничке карактеризације и семантичке интерпретације 
сигнала који се крећу од и/или ка инсталираним системима/опреми 
(информације попут ком систему/уређају одређени сигнал припада, које су 
његове карактеристике, релације са другим уређајима и сигналима); 

• Моделовање тополошког профила аеродорма и информација о географским 
локацијама свих инсталираних уређаја/сигнала (за анализирање просторне 
корелације мерних података). 

Моделовање генеричке онтологије аеродрома 
 
Генеричка онтологија аеродрома дефинише генерички модел аеродрома и релевантних 
система као скуп концепата и одговарајућих релација између моделованих концепата. 
Намена генеричке онтологије аеродрома је да пружи смернице за моделовање, да 
опише техничке карактеристике/односе одговарајућих система који су инсталирани на 
аеродрому, њихов тополошки профил, а такође и да омогући интерпретацију сигнала. 
Даљим проширењем и популацијом/инстанцирањем генеричке онтологије на основу 
инфраструктуре конкретног аеродрома могу се развити посебне инстанце модела које 
одговарају реалном стању одабраног аеродрома. Најпре, било је нопходно дефинисати 
приступ моделовању као и генералним концептима иза самог моделовања. Одабрани 
приступ је значајно утицао на одлуке поводом грануларности, апстракције и 
класификације различитих објеката/уређаја из стврног света на различитим нивоима 
онтологије. Битно је напоменути да су дефинисање и популација, односно 
инстанцијација генеричке онтологије задаци за експерте (развојне инжењере 
онтологије) а не за крајње кориснике. Након што је онтологија моделована и 



 

 
 

инстанцирана, крајњи корисник неће морати да се бави онтологијом као концептом 
моделовања. Коначно, статичко знање сачувано у оквиру онтологије биће 
представљено крајњем кориснику на разумљив начин путем одговарајућег SOFIA Web 
интерфејса. 
 
Приступ моделовању хијерархије генеричке онтологије аеродрома је у знатној мери 
условљен очекиваном улогом саме онтологије унутар целокупног SOFIA окружења. 
Једна од главних улога онтологије је и моделовање домена од интереса, односно 
дефинисање инфраструктуре објеката аеродрома. Тачније, она пружа модел 
инфраструктуре аеродрома класификацијом инсталираних система са припадајућим 
сензорима и актуаторима који су релевантни за спровођење FDD алгоритама и 
резоновање у оквиру аеродрома. Другим речима, онтологија аеродрома омогућава 
класификацију свих типова техничких уређаја/сигнала са којима SOFIA FDD окружење 
може доћи у сусрет. 
 

 

Сл. 2. Генеричка онтологија аеродрома. 
 
Предложена генеричка онтологија аеродрома је имплементирана у оквиру ProtégéTM 

(верзија 3.4.2) развојног окружења. Додатно, хијерархија предложене онтологије је 
хармонизована са савременим архитектурама онтологија комплексних инфраструктура 
и постојећим стандардима моделовања онтологије. Због тога, у обзир су узети водећи 



 

 
 

стандарди и приступи моделовању, као што су SUMO (Suggested Upper Merged 
Ontology) онтологија и CIM (Common Information Model) као део IEC 61970 серије 
стандарда, као почетна тачка развоја онтологије. 
 
Комплетна хијерархија генеричке онтологије аеродрома је представљена на Сл. 2. 
Онтологија је дефинисана на основу детаљне анализе и техничке карактеризације 
инфраструктуре одабраних аеродрома, односно аеродрома MXP (Malpensa аеродром у 
Милану, Италија) и FCO (Fiumicino аеродром у Риму, Италија). Услед њихове 
комплексне инфраструктуре и разноликости инсталираних система/уређаја, оба 
аеродрома су узета у обзир ради верификације концепта као и за потребе дефинисања 
генеричког модела аеродрома.  

Хијерархија генеричке онтологије аеродрома 
 
Генеричка онтологија аеродрома (приказана на Сл. 2.) се састоји од 33 класе (или 
ентитета) и 41 релације од којих су 14 релације ка другим објектима док су 24 релације 
које означавају тип податка. Следи кратак преглед и опис главних ентитета у оквиру 
хијерархије генеричке онтологије аеродрома. Два ентитета на највишем нивоу 
хијерархије онтологије су: 
 

• “abstract” –користи се за моделовање апстрактних ентитета као што су типови 
података, протоколи који се користе за комуникацију, процедуре одржавања, 
одговарајуће фазе оперативности уређаја итд; наслеђено од SUMO стандарда; 

•  “physical” – ентитет који се користи за моделовање објеката из стварног света; 
означава целокупне системе (значајни потрошачи енергије) заједно са 
припадајућим уређајима и сигналима; наслеђено од SUMO стандарда. 

 
Подкласе “abstract” ентитета су следеће: 
 

• “dataExchange” – класа која представља типове података и протоколе који се 
користе приликом размене података у оквиру одређеног интегрисаног система 
(HVAC, систем осветљења итд); 

• “policy” – ентитет који моделује процедуре управљања системима и 
припадајућим уређајима (из перспективе операције и одржавања техничких 
система).  

 
Подкласе “physical” ентитета су следеће:  
 

• “plant” – класа која се користи за моделовање конкретног подсистема 
(значајног потрошача енергије) који је инсталиран на аеродрому (као што је 
HVAC, систем осветљења, систем за навођење авиона приликом слетања итд) 
почевши од сигнала, преко припадајућих компоненти/уређаја (као што су 
циркуларне пумпе, AHU (Air Handling Unit) јединице, електричне разводне 
плоче, уређаји за осветљење итд) до целокупних подсистема; 

• “topology” – класа која се користи за представљање тополошког профила 
аеродрома; ово је основна класа за тополошко моделовање; дефинише 
тополошки модел у стварном свету помоћу ентитета као што су “area”, “zone” и 
“sector”. 

 



 

 
 

“Plant” класа и њени припадајући подентитети су моделовани према детаљној 
техничкој карактеризацији система/уређаја и 2D плановима инсталираних система. 
Класа “plant” је моделована помоћу подкласа које представљају целокупне систем 
(class:system), уређаје (class:device), компоненте (class:component) и сигнале 
(class:signal). Као највиши ентитет у оквиру “plant” хијерархије, ентитет система 
(class:system) је наслеђен као једна од класа предложених у оквиру CIM стандарда 
(Wires/plant) и представља целокупне интегрисане подсистеме као што су HVAC, 
осветљење, систем водоснабдевања итд. Друга подкласа “plant” ентитета је ентитет 
уређаја (class:device), такође наслеђен као једна од препорука у оквиру CIM стандрда, 
који представља релевантну опрему/уређаје на аеродрому (као што је AHU јединица, 
циркуларне пумпе итд) који сачињавају одговарајући технички систем (као што је 
HVAC, термалне подстанице итд). Ентитет компоненти (class:component) је моделован 
такође као подкласа “plant” ентитета и може представљати компоненте или делове 
комплексније опреме/уређаја, али који се не могу посматрати као самостални ентитети 
(као што су на пример вентилатори AHU јединица). Коначно, као најнижи ентитет 
“plant” хијерархије је ентитет сигнала (class:signal) који представља сигнале 
контролабилних (актуатора) или мерних уређаја (сензора). Штавише, овај ентитет се 
може моделовати као class:operationSignal и class:setValue тип контролних сигнала 
(који се користе за дефинисање операционог стања актуатора или циљних вредности), 
или са друге стране, као class:alarm и class:measurement тип индикационих сигнала 
(који се користе за индикацију операционог стања уређаја или одређену мерну 
вредност). Да би се моделовале информације о физичкој локацији уређаја/сигнала, 
извршено је мапирање просторија у оквиру објеката аеродрома тако да осликавају 
реално стање на аеродрому. Додатно, све просторије аеродрома су инстанциране са 
одговарајућим атрибутима који описују повезаност и географску локацију у односу на 
друге просторије аеродрома.  
 
Значајна улога онтологије аеродрома, посматрајући из перспективе SOFIA окружења, 
је семантичка интерпретација сигнала који долазе са инсталираних сензора, SCADA и 
BMS система (у оквиру ентитета class:control и class:reading који су дефинисани као 
подкласе class:signal). На пример, једноставно на основу идентификатора сигнала 
(информација signalID која се шаље унутар сигнала), пропитивањем онтологије се могу 
екстраховати све остале потребне информације на потпуно аутоматизован начин. Ови 
сигнали се могу посматрати као сирови подаци или као поруке које преносе 
информацију (на пример према JSON (XML) формату поруке) између компоненти 
SOFIA окружења. 
 
У циљу интерпретације семантике сигнала, потребне су различите информације, као 
што су подаци о техничком систему (на пример HVAC систем моделован као подкласа 
class:system ентитета) који је генерисао одређени сигнал, затим карактеристике уређаја 
или функционалности која је изазвала неки догађај (пад притиска, компоненте AHU 
јединице као што је class:fanCoil ентитет моделован као подкласа class:device ентитета), 
или пак тип мерења који одговара очитавању сензорског уређаја (на пример очитавање 
амбијенталне температуре или влажности ваздуха који су представљени ентитетом 
class:measurement). Другим речима, ово подразумева семантичко препознавање сигнала 
у комуникацији са data-logging системом, разумевање ком уређају/систему долазећи 
(одлазећи) сигнал припада, које су његове карактеристике, релације ка другим 
уређајима/сигналима, који се протоколи користе при комуникацији итд. 
 



 

 
 

Помоћу додатних информација из онтологије, SOFIA окружење може да интерпретира 
све сигнале који долазе са data-logging система, као на пример сигнали/догађаји који 
указују на неку неправилност која је детектована од стране FDD алгоритама (када су 
очитавања сензора изнад дозвољених граница или ако је одређени аларм активиран 
итд). У ту сврху, неопходно је да се екстрахују додатне информације о уређајима који 
су у квару, на пример на основу идентификатора сигнала који долазе од FDD 
алгоритама или директно са BMS система (као што је DESIGO систем који је тренутно 
у функцији као систем за надзор оба споменута аеродрома), а потом да се екстрахована 
семантика достави другим компонентама SOFIA система и коначно крајњем кориснику 
напредног SOFIA Web интерфејса. 
 
Поред семантичке интерпретације сигнала са сензорских уређаја, други пример 
примене онтологије аеродрома је моделовање тополошког профила инфраструктуре 
аеродрома и информација о географској локацији сваког моделованог уређаја/сигнала. 
Заправо, информације о географској позицији уређаја, односно одакле одређени 
сигнали/догађаји долазе (или са друге стране, где су одређене команде упућене), се 
најчешће не чувају у оквиру SCADA/BMS базе података и не могу се добити само на 
основу сигнала који долазе са BMS система. 

Закључак 
 
Нова врста система за побољшање енергетске ефикасности аеродрома, која је способна 
да аутоматски дефинише одговарајуће корективне акције, добијена је увођењем 
додатних мерних тачака и применом одговарајуће архитектуре SOFIA окружења која 
подразумева коришћење напредних алгоритама детекције и дијагностике грешки. Ово 
техничко решење има за циљ дефинисање и имплементацију ADAM слоја који 
омогућава интеграцију и интероперабилност различитих система који су инсталирани 
на аеродромима, чиме је решен проблем комплексности комуникације и контроле 
бројних хетерогених уређаја који користе различите протоколе за потребе 
комуникације. Штавише, овај документ представља један од начина дефинисања 
таквог metadata слоја који се заснива на моделовању онтологије аеродрома.  
 
Предложена генеричка онтологија аеродрома, дефинисана у овом документу, моделује 
статичко знање о техничким системима који су инсталирани на аеродрому а 
релевантни са аспекта потрошње енргије. Циљ генеричке онтологије је да дефинише 
опште концепте моделовања аеродрома из перспективе система за побољшање 
енергетске ефикасности аеродрома. Анализирани су главни аспекти онтологије и 
детаљно је објашњен одабрани приступ моделовању. 
 
Захваљујући разноврсности техничких система (значајних потрошача енергије) и 
припадајућих сензорских/актуаторских уређаја који су инсталирани на аеродрому, 
аеродроми MXP (у Милану) и FCO (у Риму) су коришћени за потербе развоја 
онтологије и као платформа за верификацију концепта целокупног SOFIA решења. 
 
Додатно, овај документ представља генералне концепте иза моделовања и развоја 
генеричке онтологије аеродрома, који су предузети ради лакше семантичке 
интерпретације сигнала који долазе са уређаја/подсистема (значајних потрошача 
енергије) релвантних за побољшање енергетске ефикасности аеродрома. Такође су 
моделоване и одговарајуће релације између уређаја као и припадајућих сигнала. У 



 

 
 

циљу имплементације информационог модела аеродрома, коришћено је Protégé 
развојно окружење. 
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