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Reliance 4 – Tutorial OPC
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1 Co je to OPC?
OPC (OLE for Process Control) je standard pro předávání dat mezi SW aplikacemi a HW
zařízeními pro řízení technologií. Je to otevřený standard zajišťující nepřetržité získávání dat z
připojených HW zařízení. Metody získávání dat jsou nezávislé na typu připojeného zařízení.
Díky tomu si koncový uživatel může vybrat libovolný software a hardware, podporující
standard OPC a nemusí si dělat starosti s dostupností komunikačních driverů pro jednotlivá
zařízení.
Existují 2 druhy OPC komponent: OPC klient a OPC server. OPC klient je program, který
získává data z OPC serveru a dále je zpracovává. Typickým příkladem OPC klientů jsou MMI a
SCADA/HMI systémy. OPC server poskytuje data OPC klientům. Je to program určený pro
konkrétní HW zařízení. Vyčítá data ze zařízení a zpřístupňuje je OPC klientům. OPC klient
komunikuje s OPC serverem pevně definovaným rozhraním. Díky tomu může libovolný OPC
klient komunikovat s jakýmkoliv OPC serverem bez ohledu na to, pro jaké konkrétní zařízení
byl OPC server vytvořen.
Aby bylo zaručeno, že OPC bude široce použitelný standard, vyhovující potřebám většiny
průmyslových aplikací, zabývá se celosvětově tvorbou, rozšiřováním, ale i prezentací a šířením
OPC specifikací organizace OPC Foundation. OPC Foundation sdružuje celosvětově stovky
firem - členy OPC Foundation, kteří standard OPC neustále zdokonalují a rozšiřují. Jedná se
zejména o zapracovávání nových technologií, například standardního rozhraní pro přístup k
datům přes Internet.
Názornou multimediální prezentaci technologie OPC v anglickém jazyce vytvořili specialisté
americké firmy Matrikon, jednoho z největších světových výrobců OPC serverů.
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Princip přenosu dat přes OPC

1.1 Princip přenosu dat přes OPC
OPC server je program pro operační systém Windows, který komunikuje s HW zařízením
(např. PLC) protokolem specifickým pro dané zařízení. Fyzicky komunikace probíhá např. přes
sériovou linku. OPC server zároveň předává data získaná z PLC přes standardní rozhraní OPC
jiným programům - OPC klientům. Podle standardu OPC se k jednomu OPC serveru se může
připojit několik OPC klientů od různých výrobců. Většina OPC klientů umožňuje připojení k
více OPC serverům současně.
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Zprovoznění OPC serveru

1.2 Zprovoznění OPC serveru
OPC Servery zpravidla dodává výrobce zařízení. Vývojem OPC serverů se zabývají i další
společnosti. Pro jedno zařízení proto může existovat více OPC serverů. Seznam OPC Serverů
pro vybrané zařízení je možné najít na stránkách organizace OPC Foundation.
Po instalaci OPC serveru je nutné vytvořit a zaregistrovat tzv. konfiguraci. To znamená pomocí
uživatelského rozhraní OPC serveru definovat seznam zařízení, se kterými má OPC Server
komunikovat, určit způsob a parametry komunikace s těmito zařízeními a definovat proměnné
(tzv. OPC Items), jejichž hodnoty mají být ze zařízení vyčítány. Tuto konfiguraci je nutné uložit
a zaregistrovat, aby byla k dispozici ihned po spuštění OPC Serveru.
Pozn.: Instalace OPC serveru, jeho spuštění, vytvoření konfigurace, její uložení a registrace je
specifická pro každý typ OPC Serveru.

Reliance 4 – Tutorial OPC

3

4

2 Reliance a OPC
Reliance je moderní SCADA/ HMI (Supervisory Control And Data Acquisition) systém určený
pro monitorování a ovládání průmyslových technologií. Jednou z mnoha vlastností systému
Reliance je zabudovaná podpora OPC rozhraní. Jinými slovy to znamená, že Reliance je OPC
klient a může se tedy připojovat k OPC serverům.
Cílem tohoto návodu je ukázka postupu jak vytvořit jednoduchou, ale plně funkční aplikaci
(vizualizační projekt), která využívá získávání dat z HW zařízení prostřednictvím OPC serveru.
Postup je rozdělen do následujících kroků:
Vytvoření nového projektu
Vytvoření stanice typu OPC
Připojení stanice k počítači ve Správci struktury projektu
Vložení komponenty displej do vizualizačního okna
Přiřazení proměnné komponentě displej
Spuštění projektu v runtime modulu
Další informace o systému Reliance je možné najít na www.reliance.cz.
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Vytvoření nového projektu

2.1 Vytvoření nového projektu
Spusťte vývojové prostředí Reliance 4 Design a zvolte příkaz Soubor > Nový proj ekt.

Nabídka Soubor
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Vytvoření nového projektu

V Průvodci vytvořením nového proj ektu zadejte Název proj ektu (v našem případě OPC). V
případě, že si přejete projekt umístit do jiného než výchozího adresáře, zadejte požadovanou
cestu. Průvodce dokončete (v jednotlivých krocích ponechejte výchozí nastavení).

Průvodce vytvořením nového projektu
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Vytvoření nového projektu

Po dokončení Průvodce vytvořením nového vizualizačního projektu se spustí Průvodce
vytvořením nového okna. Vizualizační okno obsahuje grafické prvky (tzv. komponenty), které
tvoří grafickou podobu vizualizace. V prvním kroku průvodce zadejte Název a Titulek (v našem
případě ponechejte výchozí nastavení - Okno1). Průvodce dokončete (v jednotlivých krocích
ponechejte výchozí nastavení).

Průvodce vytvořením nového okna
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Vytvoření stanice typu OPC

2.2 Vytvoření stanice typu OPC
Pomocí příkazu Správci > Správce stanic otevřete Správce stanic. Příkazem Nová stanice v
nástrojové liště přidejte novou stanici typu OPC (ponechte výchozí název stanice OPC1).
Objekt stanice OPC1 označte ve stromu. V panelu vlastností této stanice (na záložce Základní)
zadejte identifikátor OPC serveru, tzv. OPC Server Prog ID. Tento identifikátor je možné zadat
ručně nebo pomocí výběru ze seznamu OPC serverů nainstalovaných v operačním systému.

Výběr OPC serveru
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Vytvoření stanice typu OPC

Ve stromu objektů označte složku Proměnné pod stanicí OPC1. Příkazem Nová OPC grupa v
lokálním menu přidejte novou OPC grupu (pojmenujte ji např. OPC). Objekt OPC grupy ve
stromu označte a v panelu vlastností (na záložce Základní) naimportujte proměnné z OPC
serveru příkazem Importovat proměnné z OPC serveru. Při importu se spustí příslušný OPC
server a poskytne proměnné (OPC Items) uložené v konfiguraci.

Vlastnosti OPC grupy
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Vytvoření stanice typu OPC

Dialogové okno Importovat proměnné z OPC serveru obsahuje v levé části seznam objektů
definovaných v Relianci a v pravé části seznam objektů definovaných v OPC serveru. Import
proměnných z OPC serveru proveďte jejich přetažením pomocí myši ze seznamu v pravé části
do OPC grupy definované v levé části dialogového okna.

Dialogové okno Importovat proměnné z OPC serveru
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Připojení stanice k počítači ve Správci struktury projektu

2.3 Připojení stanice k počítači ve Správci struktury projektu
Aby byla stanice OPC, vytvořená v předchozím kroku, v aplikaci funkční musí být připojena k
počítači. Připojením se rozumí její přidání do příslušné složky počítače ve Správci struktury
proj ektu. Při uložení změn provedených ve Správci stanic je uživatel dotázán zda se má právě
vytvořená stanice připojit k počítači. Zvolíte-li Ano, automaticky se aktivuje Správce struktury
projektu, do složky Stanice u počítače PC1 přidá stanici OPC1 a bude čekat na potvrzení této
operace. Zvolíte-li Ne, můžete připojení stanice provést později ve Správci struktury projektu
ručně.
Ruční připojení stanice (v případě potřeby) proveďte ve Správce struktury proj ektu (Správci
> Správce struktury proj ektu). Ve stromové struktuře označte složku Stanice (Dispečink1
> Počítače > PC1 > Stanice). Z lokálního menu zvolte příkaz Připoj it stanice.

Správce struktury projektu
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Připojení stanice k počítači ve Správci struktury projektu

V dialogovém okně Vybrat stanici vyberte stanici OPC1 a dialog potvrďte.

Dialog Vybrat stanici

Zavřete Správce struktury proj ektu. Provedené změny (připojení stanice) potvrďte.
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Vložení komponenty displej do vizualizačního okna

2.4 Vložení komponenty displej do vizualizačního okna
Do vizualizačního okna Okno1 přidejte komponentu typu Displej . Vkládání komponent do
vizualizačního okna se provádí tak, že se v Paletě komponent pomocí myši označí požadovaný
typ komponenty a následně se klikne levým tlačítkem myši na plochu vizualizačního okna.
Komponenta typu Displej se nachází na záložce Standardní.

Vložení komponenty typu Displej do vizualizačního okna
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Přiřazení proměnné komponentě displej

2.5 Přiřazení proměnné komponentě displej
Aby displej vložený do okna v předchozím kroku zobrazoval hodnotu z OPC serveru je nutné
mu přiřadit příslušnou proměnnou. Dvojitým kliknutím na displej ve vizualizačním okně nebo
příkazem Parametry obj ektu v lokálním menu displeje zobrazte dialogové okno Parametry
displej e.

Lokální menu komponenty
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Přiřazení proměnné komponentě displej

Na záložce Funkce zadejte úplný název proměnné. Název lze zadat ručně nebo pomocí
dialogu Vybrat proměnnou (dialog se zobrazí po kliknutí na tlačítko s ikonou proměnné).

Dialogové okno Parametry displeje
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Přiřazení proměnné komponentě displej

V dialogovém okně vyberte proměnnou naimportovanou z OPC serveru (viz. kapitola Vytvoření
stanice typu OPC) a dialog provrďte.

Dialogové okno Vybrat proměnnou
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Spuštění projektu v runtime modulu

2.6 Spuštění projektu v runtime modulu
Příkazem > Proj ekt > Spustit spusťte projekt v runtime modulu. Příkaz provede spuštění
některého z runtime modulů (v závislosti na licenci a nastavení) a automaticky načte projekt.

Spuštění projektu v runtime modulu
Po spuštění projektu je v displeji zobrazována hodnota proměnné z OPC serveru.

Runtime modul - zobrazení hodnoty proměnné v displeji
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