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Moduł OPC

Moduª OPC pozwala na komunikacj¦ z serwerami OPC pracuj¡cymi w oparciu
o model DA (Data Access). Dzi¦ki niemu mozna odczyta¢ stan obiektów OPC
(zmiennych zde niowanych w programie PLC), a takze nimi sterowa¢ z poziomu
Vision BMS.
Zakªada si¦, ze System Vision i serwer OPC s¡ zainstalowane na tej samej
jednostce zarz¡dzaj¡cej.

1.1

Konfiguracja Modułu OPC

Rozdziaª ten zawiera informacje o sposobie kon guracji i dziaªania Moduªu
OPC.

1.2

Lista elementów Modułu OPC

Lista zde niowanych elementów Moduªu OPC jest dost¦pna po wybraniu
pozycji menu Kon guracja -> Moduªy -> Moduª OPC. W nowo otwartym
oknie (rys. 1), w jego lewym górnym rogu, obok nazwy moduªu znajduje
si¦ wska¹nik liczby utworzonych elementów i ich maksymalna liczba. Ponizej
widnieje licznik skon gurowanych obiektów OPC w ramach wszystkich serwerów
w stosunku do liczby mozliwych do utworzenia wynikaj¡cej z posiadanej licencji
produktu. Gªówne okno jest podzielone na dwie cz¦±ci: w lewej znajduje si¦
drzewo stref, do których mog¡ zosta¢ przypisane elementy, a w prawej - lista
elementów wraz z wyszukiwark¡.

Mozliwe jest dodanie nowego elementu moduªu, a takze usuni¦cie,
mody kacja. Sªuz¡ do tego odpowiednie przyciski: Dodaj, Usu«, Mody kuj.

1.3

Konfiguracja elementu Modułu OPC

Rysunek 2 przedstawia okno kon guracji elementu moduªu.

Tabela ponizej zawiera opis poszczególnych elementów okna kon guracyjnego.
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Rysunek 1: Lista elementów modułu

Rysunek 2: Okno konfiguracji elementu modułu

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze element moduªu jest aktywny w Systemie.

Nazwa

Nazwa danego elementu moduªu identykuj¡ca go w Systemie.

Strefa

Strefa, do której ma przynaleze¢ dany element moduªu.

Opis

Dowolny tekst opisuj¡cy element moduªu.
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Wyszukaj serwer

Klikni¦cie tego przycisku powoduje otwarcie okna wyszukiwarki dost¦pnych serwerów OPC.

Test poª¡czenia

Klikni¦cie tego przycisku powoduje otwarcie okna z informacjami o poª¡czeniu klienta z serwerem OPC.

Nazwa

Nazwa wybranego serwera OPC.

GUID

Identy kator serwera OPC.

Kon guruj. . .

Klikni¦cie tego przycisku powoduje otwarcie okna kon guracji grup i obiektów OPC.

Skon gurowanych obiektów
OPC

Licznik obiektów OPC obsªugiwanych w
danym module do globalnej liczby obiektów mozliwych do utworzenia.

Sprawd¹
poprawno±¢
kon guracji. . .

Klikni¦cie tego przycisku powoduje otwarcie okna sªuz¡cego sprawdzaniu kon guracji zapisanej w serwerze OPC i Vision.

1.3.1

Konfiguracja serwera OPC

Klikni¦cie przycisku Wyszukaj serwer spowoduje otwarcie okna (rys. 3) z
list¡ zainstalowanych w systemie operacyjnym serwerów OPC.

Rysunek 3: Okno wyszukiwarki serwerów OPC
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Klikni¦cie przycisku Od±wiez spowoduje ponowne wyszukanie zainstalowanych w systemie operacyjnym serwerów OPC. Klikni¦cie przycisku
OK spowoduje dodanie do obsªugi w Vision BMS zaznaczonego serwera
OPC. Klikni¦cie przycisku Anuluj spowoduje zamkni¦cie okna bez zapisu
poczynionych zmian.
W celu sprawdzenia poprawno±ci komunikacji z wybranym serwerem OPC
mozna otworzy¢ okno testu poª¡czenia (rys. 4) przycisk Test poª¡czenia.

Rysunek 4: Okno statusu połaczenia
˛

1.3.2

Konfiguracja grup i obiektów OPC

Klikni¦cie przycisku Kon guruj. . . spowoduje otwarcie okna (rys. 5)
kon guracji grup i przynaleznych do nich obiektów OPC.

Okno podzielone jest na dwie cz¦±ci: w lewej wy±wietlona jest lista
utworzonych grup, w prawej
drzewo obiektów OPC powi¡zanych z dan¡
grup¡.
1.3.2.1

Kon guracja grup OPC

Grupa OPC stanowi zbiór obiektów serwera OPC, których stan jest odpytywany co zde niowany okres czasu. Dany obiekt OPC moze naleze¢ tylko do
jednej grupy.
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Rysunek 5: Okno konfiguracji grup i obiektów OPC

Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje otwarcie okna (rys. 6) kon guracji
danej grupy OPC. Klikni¦cie przycisku Mody kuj otwiera okno kon guracji
wcze±niej utworzonej grupy. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie
zaznaczonej grupy.

Rysunek 6: Okno konfiguracji grupy OPC

Tabela ponizej zawiera opis poszczególnych elementów okna kon guracyjnego.
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Aktywna

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze grupa i
powi¡zane z ni¡ obiekty OPC s¡ dost¦pne
w Systemie.

Nazwa

Nazwa identy kuj¡ca grup¦ w Systemie.

Czas od±wiezania

Okre±la cz¦stotliwo±¢ zapyta« Systemu o
stan zgrupowanych obiektów OPC. Rzeczywisty czas odpowiedzi serwera jest uzalezniony od stopnia jego obci¡zenia.

1.3.2.2

Kon guracja obiektów OPC

System Vision pozwala na dualny sposób de nicji obiektów OPC:
• pobieranie ich bezpo±rednio z serwera (zalecane),
• tworzenie wªasnych obiektów wraz z parametryzacj¡.
Dodanie obiektów OPC z serwera polega na zaznaczeniu utworzonej grupy
i klikni¦ciu przycisku Dodaj z serwera. Okno obiektów OPC pobranych z
serwera zamieszczono na rysunku 7.

Rysunek 7: Okno obiektów OPC pobranych z serwera
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Tabela ponizej zawiera opis poszczególnych elementów okna.

Szukaj wg nazwy

Wprowadzenie tekstu do pola ltruje drzewo obiektów OPC wzgl¦dem wpisanej
frazy.

Drzewo obiektów OPC

Struktura obiektów OPC odczytana z serwera.

Pobierz parametry

Klikni¦cie tego przycisku spowoduje pobranie z serwera OPC parametrów zaznaczonego obiektu.

OK

Klikni¦cie tego przycisku spowoduje
zamkni¦cie okna, zapis poczynionych zmian, pobranie parametrów zaznaczonych
obiektów OPC.

Anuluj

Klikni¦cie tego przycisku spowoduje
zamkni¦cie okna bez zapisywania zmian.

Okno parametrów obiektu OPC pobranego z serwera przedstawiono na
rysunku 8.

Rysunek 8: Okno parametrów obiektu OPC

Tabela ponizej zawiera opis poszczególnych elementów okna.
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Nazwa

Nazwa obiektu OPC.

ID

Identy kator okre±laj¡cy pozycj¦ obiektu
w strukturze programu PLC.

Typ

Typ formatu zapisu danych.

Prawa dost¦pu

Okre±l¡ dost¦pno±¢ sygnaªów danego
obiektu w Jednostce Decyzyjnej.

Zasady kolorowania obiektów OPC w drzewie zostaªy spisane w tabeli.

Kolor czcionki

Opis

czarny

Obiekt mozliwy do dodania do kon gurowanej grupy.

zielony

Obiekt juz dodany w ramach kon gurowanej grupy.

niebieski

Obiekt dodany do innej grupy. Nie moze
by¢ dodany do kon gurowanej grupy.

czerwony

Obiekt nieodnaleziony w kon guracji serwera.

1.3.2.3

Tworzenie wªasnych obiektów OPC

W celu utworzenia wªasnego obiektu OPC nalezy zaznaczy¢ grup¦, do której
ma on naleze¢ i klikn¡¢ przycisk Dodaj wªasny. Okno kon guracji zostaªo
pokazane na rysunku 9.
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Rysunek 9: Okno konfiguracji parametrów własnego obiektu OPC

Tabela ponizej zawiera opis poszczególnych elementów okna.

Nazwa

Nazwa obiektu OPC nadana przez
uzytkownika. Moze by¢ inna niz nazwa
pierwotna obiektu na serwerze.

ID obiektu

Identy kator okre±laj¡cy pozycj¦ obiektu
w strukturze programu PLC.

Typ danych

Typ formatu zapisu danych.

Prawa dost¦pu

Okre±la dost¦pno±¢ sygnaªów danego
obiektu w Jednostce Decyzyjnej.

UWAGA!!!
Dodawanie wªasnych obiektów OPC obªozone jest wieloma obostrzeniami,
m.in. nalezy zadba¢ o identyczny zapis ID obiektu zarówno po stronie Systemu,
jak i programu PLC. W przypadku niezgodno±ci komunikacja z serwerem moze
nie by¢ nawi¡zana.
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1.3.3

Sprawdzanie konfiguracji

Sprawdzenie kon guracji ma na celu zestawienie informacji o parametrach
obiektów znajduj¡cych si¦ na serwerze OPC i w kon guracji Systemu. Zaleca si¦
wykonanie tego procesu przy kazdorazowych zmianach dokonanych po stronie
serwera OPC (programu PLC), w szczególno±ci podczas dodawania/usuwania
obiektów, zmiany ich nazwy.
Klikni¦cie przycisku Sprawd¹ poprawno±¢ kon guracji. . . spowoduje
w pocz¡tkowej fazie pobranie parametrów obiektów OPC zde niowanych po
stronie serwera i zestawienie ich w nowym oknie (rys. 10) z kon guracj¡
odczytan¡ z Systemu.

Rysunek 10: Okno sprawdzania konfiguracji

Obiekty, które nie zostan¡ odnalezione na serwerze (oznaczone czerwonym kolorem czcionki) powinny by¢ usuni¦te z kon guracji. System wykona
tak¡ operacj¦ automatycznie, gdy uzytkownik je zaznaczy i kliknie przycisk OK.

1.4

Współpraca Modułu OPC z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem OPC pozwala na powi¡zanie
warunków i akcji tego podzespoªu z innymi elementami Systemu.
Dla kazdego zgrupowanego obiektu OPC tworzony jest co najmniej jeden
sygnaª: Warunku, Akcji lub oba jednocze±nie. Ich liczba jest uzalezniona od konguracji Praw dost¦pu (Odczyt/Zapis) w ramach danego obiektu.
Charakter sygnaªu (dwustanowy, liczbowy, tekstowy) dost¦pny w jednostce
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decyzyjnej de niowany jest przez Typ danych ustalony w programie PLC.

1.5

Błedy
˛
generowane przez Moduł OPC

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª OPC. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport Bª¦dów
Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu
podzespoªu.
1.5.1

Na obiekt wyjściowy wprowadzono wartość spoza zakresu. (ID obiektu)

Bª¡d ten oznacza, ze na obiekt OPC wpisano warto±¢ spoza zakresu obsªugiwanego przez zde niowany typ.
1.5.2

Bład
˛ wprowadzania ustawień do podzespołu.

Bª¡d ten oznacza, ze nie udaªo si¦ zainicjalizowa¢ moduªu. Przyczyn¡ moze
by¢ np. rozbiezno±¢ kon guracji parametrów obiektów w serwerze i Systemie lub
wyª¡czony serwer OPC.
1.5.3

Serwer zwrócił wyjatek:
˛
<tekst błedu>
˛

W oknie bª¦dów mog¡ takze pojawi¢ si¦ informacje otrzymane bezpo±rednio
z warstwy komunikacji. Komunikaty te s¡ najcz¦±ciej przekazywane w j¦zyku
angielskim.
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