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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att utreda OPC-standarderna OPC Data Access och 

motsvarande del i OPC Unified Architecture, samt att implementera OPC-kommunikation i 

ett system. 

Behovet av en kommunikationsstandard föddes ur det interoperabilitetsproblem som fanns 

inom framförallt industriella produktionssystem. Med ett OPC-gränssnitt implementerat 

mellan en datakälla och applikation kan datautbytet ske på ett standardiserat sätt. 

OPC Foundation, som är en organisation som tillhandahåller olika OPC-standarder, har idag 

utvecklat två OPC-standarder, Classic OPC och OPC Unified Architecture. Classic OPC 

består av ett antal specifikationer som är baserade på COM- och DCOM-gränssnitten, vilket 

gör att dessa specifikationer är bundna till Windowsplattformen.  OPC Unified Architecture 

erbjuder ett säkrare och mer mångsidigt kommunikationsgränssnitt än vad Classic OPC-

standarden ger, tack vare dess kommunikationsstack. 

Den praktiska biten i projektet bestod av att implementera OPC-kommunikation i ett system. 

Två delmoment som ingick i implementeringen var att skapa en testmiljö samt att utveckla en 

applikation ovanpå klassbibliotek som behandlade kommunikation mot OPC DA- respektive 

OPC UA-servrar. 

OPC Unified Architecture-standarden definierar endast formatet på meddelandet innan det 

kommer fram till kommunikationsstacken. Det här öppnar upp för möjligheten att i framtiden 

erbjuda kommunikationsstackar som kommunicerar enligt andra protokoll och formateringar, 

vilket gör att OPC Unified Architecture kommer att kunna anpassas efter framtida behov och 

på så sätt kommer att vara ett alternativ för interoperabilitet i system under en lång tid 

framöver.  



 

 

Abstract 
 

The purpose of this thesis is to investigate the OPC standard OPC Data Access and the 

corresponding part in OPC Unified Architecture, and to implement OPC communication in a 

system. 

The need for a communication standard was born out of the interoperability problems that 

existed mainly in industrial production systems. With an OPC interface implemented between 

a data source and an application, the data exchange can be done in a standardized way. 

OPC Foundation, which is an organization that provides various OPC standards, has now 

developed two OPC standards, Classic OPC and OPC Unified Architecture. Classic OPC is a 

set of specifications that are based on COM and DCOM interfaces, which means that these 

specifications are tied to the Windows platform. OPC Unified Architecture provides a safer 

and more versatile communications interfaces than the Classic OPC standard provides, thanks 

to the communication stack. 

The practical bit of the project consisted of implementing OPC communication in a system. 

Two parts that were included in the implementation was to create a test environment and to 

develop an application on top of the class library that dealt with communication with OPC 

DA and OPC UA servers. 

The OPC Unified Architecture standard defines only the format of the message before it 

reaches the communication stack. This makes it possible to provide communication stacks 

that communicate according to other protocols and formats in the future, which allowing OPC 

Unified Architecture to be adaptable to future needs and thus will be an option for an 

interoperable system for a long time to come.  



 

 

Förord 
 

Den här rapporten är den avslutande uppgiften för en högskoleingenjörsexamen i 

elektroteknik vid Karlstads universitet. Jag vill ge ett stort tack till Johan Lindqvist som var 

min handledare på Prevas. Han har varit till en stor hjälp under arbetets gång. 

 

 

 

 

Karlstad, 23/5-2012 

 

 

Christoffer Klarin



 

 

 

Innehåll 

 

1 Inledning 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................. 2 

1.2 Avgränsning ................................................................................................................. 2 

1.3 Metod ........................................................................................................................... 2 

1.4 Källor ........................................................................................................................... 2 

1.5 Disposition ................................................................................................................... 2 

2 Kommunikation mellan enheter och applikationer i produktionssystem 4 

2.1 Grundläggande om OPC-kommunikation ................................................................... 4 

2.2 Component Object Model ........................................................................................... 7 

2.3 Webbtjänster ................................................................................................................ 8 

3 Classic OPC 10 

3.1 OPC Data Access ....................................................................................................... 11 

3.2 Övriga specifikationer ............................................................................................... 12 

4 OPC Unified Architecture 13 

4.1 Informationsmodell ................................................................................................... 13 

4.2 Kommunikation mellan OPC UA-server och OPC UA-klient .................................. 14 

4.2.1 Kodningslagret ................................................................................................... 16 

4.2.2 Säkerhetslagret ................................................................................................... 17 

4.2.3 Transportlagret ................................................................................................... 17 

4.2.4 Kommunikationsprofiler .................................................................................... 17 

4.3 Kommunikation på applikationsnivå ......................................................................... 19 

4.3.1 Exempel på kommunikation ............................................................................... 20 

4.4 Tjänster ...................................................................................................................... 20 

4.5 Prenumeration på dataförändringar ........................................................................... 21 

4.5.1 Anpassning av prenumeration på data ............................................................... 22 

4.5.2 Parametrar för att hålla en prenumeration vid liv .............................................. 23 

5 Typfall och testmiljö 24 

5.1 Typfall 1: Reagera på händelse i PLC ....................................................................... 24 

5.2 Typfall 2: Reagera på händelse i PC ......................................................................... 25 

5.3 Typfall 3: Avbrott ...................................................................................................... 25 

5.4 Utformning av testmiljö ............................................................................................. 26 



 

 

5.5 Enkelt simuleringsprogram till PLC-systemen .......................................................... 27 

6 Utveckling av klassbibliotek för OPC-klient 28 

6.1 Kravbild ..................................................................................................................... 28 

6.2 Klassbibliotek för OPC UA ....................................................................................... 29 

6.2.1 Skapa och avbryta en anslutning till server ........................................................ 30 

6.2.2 Bläddra genom OPC UA-serverns namnrymd ................................................... 30 

6.2.3 Läsa och skriva data ........................................................................................... 30 

6.2.4 Hantering av subscriptions och monitored items ............................................... 31 

6.3 Klassbibliotek för OPC DA ....................................................................................... 31 

6.3.1 Skapa en anslutning till en OPC DA-server ....................................................... 32 

6.3.2 Prenumerera på data ........................................................................................... 32 

6.4 Wrapper-biblioteket ................................................................................................... 32 

7 Resultat 34 

7.1 Kravbild och funktioner ............................................................................................. 34 

7.2 Tester av typfallen ..................................................................................................... 34 

8 Slutsatser 35 

9 Referenser 37 

 

Bilaga 1: Uppkoppling och konfiguration av PLC-system från Mitsubishi



 

1 

 

1 Inledning 

Interoperabilitet
1
 var ett stort bekymmer inom industriella produktionssystem i början på 

1990-talet. Applikationer (ex. HMI eller SCADA), som vill komma åt realtids data från 

enheter (ex. PLC-system), måste kommunicera enligt det kommunikationsgränssnitt som 

enheten använder sig av. Eftersom tillverkarna av automationsutrustning implementerar sina 

egna kommunikationsgränssnitt i sina produkter, blir det snabbt många olika 

kommunikationsgränssnitt som används i ett lite större produktionssystem. En lösning på det 

här problemet är att utveckla specialanpassade kommunikationsgränssnitt för varje anslutning 

som fungerar som en slags brygga mellan de olika kommunikationsgränssnitten. Den här 

lösningen möjliggör kommunikation mellan applikationen och enheten, men det är både dyr 

och tidsineffektiv, [1]. 

 

För att lösa problemet gick ett antal företag samman och bildade organisationen OPC 

Foundation, vars syfte var att utveckla ett standardgränssnitt mellan enheter och applikationer. 

Lösningen de kom fram till är den standard som de idag kallar för OPC Data Access. Det var 

ett stort framsteg för att lösa interoperabilitetsproblemen inom produktionssystem, men även 

den här lösningen hade sina brister, [1]. 

 

OPC Data Access är baserad på COM och DCOM gränssnitten från Microsoft. Det medför att 

applikationerna som utvecklas enligt standarden blir bundna till Windowsplattformen. 

Förutom detta ställde DCOM gränssnittet till det för kommunikationen över nätverk, då det 

ofta kräver att portar ska öppnas i brandväggen, vilket innebär en säkerhetsrisk, [1]. 

 

En annan svaghet för kommunikationsgränssnittet som uppkom lite senare var när andra 

standarder utvecklades för att överföra annan typ av information än just realtidsdata. OPC 

Foundation utvecklade även kommunikationsgränssnitt för åtkomst av lagrade datavärden 

samt för åtkomst av alarm och händelser. Dessa kommunikationsgränssnitt var helt skilda från 

varandra, vilket gjorde att det krävdes att alla kommunikationsgränssnitt implementerades om 

applikationen skulle ha åtkomst till all slags data, [1]. 

 

Utifrån bristerna från tidigare OPC-standarder utvecklade OPC Foundation och släppte år 

2009 kommunikationsstandarden OPC Unified Architecture. Denna standard samlade alla de 

tidigare utvecklade kommunikationsstandarderna i ett gemensamt kommunikationsgränssnitt. 

Dessutom var den nya standarden inte baserad på kommunikationsgränssnitten COM och 

DCOM, som de tidigare standarderna hade varit. OPC Unified Architecture har istället en mer 

flexibel kommunikationsmekanism som tillåter utvecklaren att anpassa kommunikations-

gränssnittet beroende på miljön som applikationen befinner sig i. Den här mekanismen tillåter 

bl.a. val av transportprotokoll och olika säkerhetsmodeller. På så sätt kan OPC Unified 

Architecture användas ända ner från fabriksgolvet, upp till företagsnätverket och även över 

internet, [1]. 

                                                 
1
 Förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. 
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1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda de olika OPC-specifikationerna för att kunna göra en 

jämförelse mellan OPC Data Access och motsvarande del i OPC Unified Architecture samt att 

implementera OPC-kommunikation i ett system.  

1.2 Avgränsning 
Rapporten är avgränsad till de OPC-standarder som behandlar överföring av realtidsdata, 

d.v.s. OPC Data Access och motsvarande del i OPC Unified Architecture. 

1.3 Metod 
Projektet består av en litteraturstudie samt en praktisk del. Litteraturstudien som omfattar en 

utredning av de olika OPC-specifikationerna utgjorde en grund för den praktiska biten i 

projektet. 

 

Den praktiska biten bestod av att implementera OPC-kommunikation i ett system. Två 

delmoment som ingick i implementeringen var att skapa en testmiljö samt att utveckla en 

applikation ovanpå klassbibliotek som behandlade kommunikation mot OPC DA- respektive 

OPC UA-servrar. 

 

Testmiljön skapades genom att ansluta två PLC-system på det lokala nätverket med hjälp av 

respektive utvecklingsverktyg. Dessa konfigurerades sedan för att kommunicera mot OPC-

servrar, som i sin tur konfigurerades för att kommunicera mot en OPC-klient. 

 

Vid skapandet av applikationen skapades först två klassbibliotek som innehöll de allra mest 

väsentliga metoderna som behövdes för att kunna kommunicera mot OPC UA- respektive 

OPC DA-servrar. En applikation skapades sedan ovanpå dessa klassbibliotek genom att 

anropa metoderna i dem.  

1.4 Källor 
Eftersom OPC UA är en så ny standard, är utbudet av den tryckta litteraturen som finns att 

tillgå mycket liten. På grund av det här används endast en källa på de kapitel som behandlar 

OPC UA-standarden. Boken som det refereras till i dessa kapitel, OPC Unified Architecture, 

är skriven av tre personer som har varit delaktiga vid utvecklingen av OPC UA-standarden 

och boken täcker det mesta som ingår i standarden. 

 

Till de kapitel som behandlar Classic OPC har det delvis funnits information i boken OPC 

Unified Architecture. Förutom denna källa har även ett dokument från Siemens använts som 

referens.  

1.5 Disposition 
Rapporten ger inledningsvis en kort introduktion till de gränssnitten som OPC-

specifikationerna är baserade på samt en grundlig förklaring på vad OPC-kommunikation är 

för något. Efterföljande två kapitel ger en lite djupare inblick i de två standarderna OPC 

Classic och OPC Unified Architecture.  
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Sedan följer några avsnitt där den praktiska delen i projektet redovisas i form av typfall, 

upprättning av testmiljö och en beskrivning av det klassbibliotek som utvecklades. 

 

I efterföljande kapitel presenteras de resultat som getts av provkörningen av OPC-klienten. 

Utifrån de fakta som presenterats i de inledande kapitlen i rapporten görs sedan jämförelse i 

slutsatsen mellan Classic OPC och OPC Unified Architecture. 
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2 Kommunikation mellan enheter och applikationer i 
produktionssystem 

Ett produktionssystem består av maskiner som i samverkan med styrutrustning och 

applikationer optimerar och kontrollerar processer. De här komponenterna kan kategoriseras i 

olika nivåer enligt en modell som kallas för automationspyramiden (fig. 1). Modellen används 

för att visualisera informationsflödet i ett automationssystem. För att få ett så effektivt system 

som möjligt måste datautbytet mellan dessa segment kunna ske på ett effektivt sätt, [2]. 

 
I det understa segmentet, på processnivå, finns sensorer och styrdon (ex. pumpar, motorer). 

Sensorernas uppgift är att mäta olika storheter i processen (ex. temperatur, tryck, avstånd), 

som används för att kontrollera de styrdon som ingår i processen, [2]. 

 

Nästa nivå i automationspyramiden är fältnivån. Här bearbetas informationen som kommer in 

från sensorerna för att styra processen. Enheter som finns här är exempelvis PLC-system, [2].  

 

På processkontrollnivå sker övervakning och styrning av processen med hjälp av program-

varor som HMI och SCADA. 

 

I det översta segmentet, ledningsnivån, finns applikationer som är övergripande för hela 

systemet. Här finns programvaror som ger tillgång till processdata, men även program som 

används för att optimera och analysera processfunktioner i systemet. Exempel på 

applikationer som finns i det här segmentet är ERP och MES, [2]. 

2.1 Grundläggande om OPC-kommunikation 
OPC Foundation är en organisation som tillhandahåller ett antal specifikationer (standarder) 

som underlättar överföringen av data inom industrier från fältnivå, till processkontrollnivå och 

upp till ledningsnivå. Behovet av dessa standarder föddes ur det interoperabilitetsproblem 

som var väldigt stort framförallt inom processindustrier. Det stora antalet olika 

Fältnivå 

Processkontrollnivå 

Lednings-

nivå 

Fig. 1. Automationspyramiden och dess segment 

Processnivå 
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kommunikationsgränssnitt som implementerades i styrenheter gjorde det till en väldigt svår 

uppgift för utvecklare att utveckla applikationer som hade stöd för alla dessa 

kommunikationsgränssnitt. Lösning på det här problemet var länge att implementera 

specialanpassade kommunikationsgränssnitt för varje specifik anslutning, [1]. 

 

OPC-kommunikation bygger på en server-klient-arkitektur. Varje OPC-specifikation 

definierar ett kommunikationsgränssnitt mellan en OPC-server och OPC-klient, där OPC-

serverns uppgift är att tillhandahålla information till OPC-klienter från underliggande data-

källor (ex. PLC-system).  Exempel på applikationer som kan ha implementerade OPC-klienter 

är HMI- eller SCADA-programvaror, [1]. 

 

En OPC-server kommunicerar mot en underliggande datakälla enligt det kommunikations-

gränssnitt som tillverkaren av datakällan har implementerat i den. Behovet av att 

implementera underliggande kommunikationsgränssnitt i applikationen elimineras i den 

meningen att implementeringen av kommunikationsgränssnittet flyttas ner till OPC-servern. 

Det är vanligt att tillverkare av styrutrustning tillhandahåller OPC-servrar till sina egna 

produkter, men det finns även tredjepartsutvecklare som utvecklar OPC-servrar. Figur 2 

illustrerar en OPC-server som förser en OPC-klient med information från en underliggande 

datakälla, [1]. 

 
Vid en första anblick kan det vara svårt att förstå de fördelar som OPC-kommunikation har att 

erbjuda. Vad är egentligen meningen med att implementera ett OPC-gränssnitt när det 

underliggande kommunikationsgränssnittet ändå måste implementeras? För att besvara den 

här frågan förklaras det med ett konkret exempel. 

 

I system där OPC-kommunikation inte används, tvingas applikationsutvecklaren utveckla 

specialanpassade kommunikationsgränssnitt för varje anslutning för att enheter och 

applikationer ska kunna kommunicera med varandra (om inte applikationen redan har 

implementerat stöd för enheten). Det här är en tidskrävande process och antalet 

kommunikationsgränssnitt som måste utvecklas växer snabbt i ett lite större system. Redan i 

system där endast tre applikationer och tre enheter ingår, måste nio stycken gränssnitt 

utvecklas för att applikationerna ska kunna kommunicera med enheterna (fig. 3).  

OPC-server 

Datakälla 

Fig. 2. OPC-server tillhandahåller information från underliggande datakälla till en 

applikation med en implementerad OPC-klient. 

Applikation 

(OPC-klient) 

Kommunikationsgränssnitt 

från tillverkare. 

 

OPC-baserat 

kommunikationsgränssnitt. 
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Förutom att det är dyrt och tidskrävande att utveckla alla dessa kommunikationsgränssnitt, 

belastas även datakällorna onödigt mycket då det är tre stycken applikationer som skickar 

data-anrop till dem. 

 

Om samma system realiseras med OPC-standarden implementerad minskar antalet 

kommunikationsgränssnitt som behöver implementeras för att applikationerna ska kunna 

kommunicera med enheterna. Eftersom OPC-servrarna sköter all datainsamling från data-

källorna, behöver utvecklarna av applikationerna (OPC-klienterna) inte bry sig om vilka 

kommunikationsgränssnitt som enheterna kommunicerar enligt. Tack vare att OPC-servrar 

kommunicerar med OPC-klienter på ett standardiserat sätt, kan OPC-klienterna inhämta all 

information från datakällorna från OPC-servrarna. Förutom att antalet kommunikations-

gränssnitt som behöver implementeras minskar, minskar även belastningen på de enheter som 

applikationerna kommunicerar med, då all datainsamling sker med anrop från OPC-servrar. 

Figur 4 visar hur systemet som visas i figur 3 skulle se ut om OPC-grässnitt implanterades. 

  

Applikation 

A (OPC-

klient) 

Applikation 

B (OPC-

klient) 

Applikation 

C (OPC-

klient) 

Enhet A Enhet B Enhet C 

OPC-Server 

A 

OPC-Server 

B 

OPC-Server 

C 

Fig. 4. Kommunikation mellan enheter och applikationer med OPC-gränssnitt 

implementerade. 

Applikation 

A 

Applikation 

B 

Applikation 

C 

Enhet A Enhet B Enhet C 

Specialanpassade 

Kommunikations-

gränssnitt 

Fig. 3. Kommunikation mellan enheter och applikationer utan OPC. 
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OPC Foundations specifikationer kan kategoriseras i två olika generationer, Classic OPC och 

OPC Unified Architecture. Första generationens OPC-standard, Classic OPC, består av ett 

flertal delstandarder (specifikationer). Det som är gemensamt för alla dessa delstandarder är 

att de är baserade på COM/DCOM-gränssnittet, d.v.s. datautbytet mellan en OPC-server och 

en OPC-klient sker via COM/DCOM-gränssnittet. Via det här gränssnittet överförs 

information om processdata, lagrade datavärden och händelsedriven data mellan en OPC-

server och OPC-klient. För en mer detaljerad beskrivning av OPC Classic, se kapitel 3. 

 

Den senaste generationens OPC-standard, OPC UA, är inte bunden till COM/DCOM som de 

tidigare definierade specifikationerna. I OPC UA kan kommunikationen mellan OPC-servrar 

och OPC-klienter ske med hjälp av webbtjänster, vilket gör att kommunikation över internet 

blir enklare. För en mer detaljerad beskrivning av OPC UA, se kapitel 4. 

 

I följande två kapitel ges en kort beskrivning på COM/DCOM och webbtjänster som är två av 

de kommunikationsgränssnitt som finns implementerade i OPC-standarderna. 

2.2 Component Object Model 
Classic OPC är baserad på Component Object Model (COM). COM är en standard som 

specificerar kommunikation mellan objekt inom och mellan program. COM bygger på en 

binär standard vilket gör standarden språkoberoende. Det här betyder att applikationer som är 

skrivna i olika programmeringsspråk kan kommunicera med varandra med hjälp av COM, [3]. 

 

COM bygger på en klient/server-arkitektur. På en COM-Server finns COM-objekt som 

tillhandahåller tjänster (metoder) till klienten. Ett COM-objekt är en instans av en COM-klass, 

som i sin tur motsvarar en klass i ett objektorienterat språk. En COM-klass består alltså av 

variabler och metoder. COM-standarden definierar inte hur de här klasserna ska se ut 

(tjänsterna), utan definierar endast ett gränssnitt mot dessa COM-objekt, [3]. 

 

All kommunikation med COM-objekt sker via dess gränssnitt. Ett gränssnitt till ett COM-

objekt består av en lista med pekare som refererar till de olika tjänsterna (metoderna) som 

finns i COM-objektet (fig. 5), [3]. 

 

Då klient och COM-server befinner sig på olika datorer används Distributed Component 

Objekt Model (DCOM), som är en förläning av COM-gränssnittet. Anropet av en tjänst via 

DCOM sker transparant i den mening att klienten är ovetandes om anropet sker över nätverk 

eller inte då anropet sker som vid COM, [3]. Även fast COM och DCOM öppnar upp för 

kommunikation i och mellan program, har standarderna några brister som kan göra att det inte 

är ett lämpligt val av kommunikationsgränssnitt. Bland annat stöds dessa gränssnitt endast av 

Windowsplattformen, [1]. 

 

En annan nackdel med DCOM är att det kan vara svårt att konfigurera brandväggar för att 

tillåta DCOM trafik utan att utsätta systemet för säkerhetsrisker. Vanligtvis måste ett antal 

portar öppnas i brandväggen vilket alltid innebär en säkerhetsrisk, [4].  
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2.3 Webbtjänster 
Den senaste OPC-standarden, OPC UA, har möjlighet att kommunicera mellan en OPC-server 

och en OPC-klient över internet. Detta tack vare att standarden har fått stöd för 

kommunikation med webbtjänster (Web services). Det här sättet att kommunicera öppnar upp 

för styrning och övervakning av processdata från andra enheter än just datorer [1]. 

 

De varianter av webbtjänster som beskrivs i det här kapitlet, är de varianterna som finns 

implementerad i OPC UA-standarden, d.v.s. SOAP-meddelanden över HTTP-transport-

protokollet med olika kodningar.  

 
 

Webbtjänster är applikationer som exponerar metoder med ett standardiserat gränssnitt. 

Klienter kan komma åt dessa metoder genom att anropa webbtjänsten över internet eller 

genom anrop på samma dator, [5]. Inom OPC UA-standarden kan meddelanden som skickas 

Klient Server 

Fig. 6. Klient kommunicerar mot en webbtjänstapplikation. 

Service request (SOAP + HTTP) 

Service response (SOAP + HTTP) 

Gränssnitt 

Interface pekare 

Pekare Pekare till metod1 

Pekare till metod2 

Pekare till metod3 

… 

metod1() 

{…} 

metod 2() 

{…} 

metod 3() 

{…} 

… 

COM-objekt 

Fig. 5. En klient begär tjänster av COM-objekt via dess gränssnitt. 
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mellan webbtjänstapplikationer och klienter vara kodade i två olika format, XML eller OPC 

UA Binary
2
. 

 

Om meddelandet är kodat i XML kan även applikationer skrivna i andra 

programmeringsspråk och applikationer på andra plattformar förstå vad som står i 

meddelandena. XML-dokument är strukturerade på ett sådant sätt att det även kan förstås av 

människor. Ett exempel på hur ett XML-dokument kan se ut visas i figur 7, [5]. 

 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<boksamling> 

    <bok språk="Engelska"> 

        <titel>OPC Unified Architecture</titel> 

        <författare>Wolfgang Mahnke</författare> 

    </bok> 

    <bok språk="Svenska"> 

        <titel>Skriv med XML</titel> 

        <författare>Åsa Blom</författare> 

   </bok> 

</boksamling> 

 

 

 

 

Genom att strukturera meddelandena enligt SOAP-protokollet kan meddelandet skickas över 

HTTP-protokollet. I och med att meddelandet skickas över HTTP underlättas kommunikation 

genom brandväggar, eftersom HTTP-protokollet kommunicerar genom standardporten port 

80, vilket även de flesta webbläsare gör. En nackdel med att koda meddelandena enligt XML-

formatet är att det inte är ett särskilt effektivt format och kräver ganska mycket bandbredd, 

[5]. 

 

                                                 
2
 Ett binärt format framtaget av utvecklarna av OPC UA-standarden 

Fig. 7. Exempel på hur ett XML-dokument kan se ut. 
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3 Classic OPC 

De första specifikationerna som OPC Foundation definierade går under kategorin Classic 

OPC. Det som speciellt skiljer dessa specifikationer mot den nyare specifikationen OPC 

Unified Architechture är att dessa specifikationer
3
 är baserade på COM/DCOM, i den mening 

att varje specifikation beskriver sina egna COM-gränssnitt som ger tillgång till olika typer av 

data (ex. realtidsdata eller lagrade datavärden). OPC-klienter använder de här gränssnitten för 

att anropa de tjänster som finns på en OPC-server. Exempel på specifikationer som finns 

definierade är OPC Data Access (för åtkomst av realtidsdata), OPC Historical Data Access 

(för åtkomst av lagrade datavärden) och OPC Alarm & Events (för åtkomst av 

händelsebaserad data), [6]. 

 

Specifikationerna som ingår i Classic OPC definierar sina egna namnrymder
4
 (namespace) 

vilket gör att informationen som finns tillgänglig på en OPC-server är begränsad (se fig. 8). 

En OPC-server som bara har ett gränssnitt för OPC Data Access implementerat kan till 

exempel inte överföra data som OPC Historical Data Access definierar ett gränssnitt för. För 

att få tillgång till flera olika typer av data måste respektive specifikation implementeras i både 

OPC-klienten och OPC-servern, [6]. 

 
  

                                                 
3
 Alla specifikationer utom OPC XML DA. 

4
 En namnrymd är en abstrakt behållare eller miljö som skapats för att hålla en logisk gruppering av unika 

identifierare eller symboler, [7]. 

Fig. 8. Varje delstandard definierar sin egen namnrymd. För att en applikation 

ska få tillgång till flera olika typer av data måste flera olika OPC-gränssnitt 

implementeras. 

 

 

Datakälla 

DA HDA A&E 

   

DA HDA 

   

OPC-klient 

OPC- Server 

A&E 
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3.1 OPC Data Access 
Den första och allra mest använda specifikationen som togs fram av OPC Foundation var 

OPC Data Access (OPC DA). Standarden specificerar COM-gränssnitt som tillåter OPC DA-

klienter att via tjänster på OPC DA-servern läsa och skriva realtidsdata. 

 

De viktigaste tjänsterna som är definierade i OPC DA-standarden är de som möjliggör läsning 

och modifiering av processdata. Datavärden på en OPC DA-server kan läsas på två olika sätt. 

Den ena tjänsten överför enbart den efterfrågade informationen en gång (Read).  

Den andra tjänsten skapar en prenumeration på utvalda variabler i OPC DA-serverns 

namnrymd och på så sätt får OPC DA-klienten löpande information om variablerna. 

 

OPC DA har en hierarkisk klassmodell där det ingår tre stycken klasser, OPCServer, 

OPCGroup och OPCItem (fig. 9), [6]. För att skapa en anslutning till en OPC DA-server 

skapas en instans av OPCServer-klassen. Den här instansen ger tillgång till metoder som kan 

används för att skapa en anslutning till OPC DA-servrar. 

 
För att få tillgång till de variabler (OPCItem) som finns på en OPC DA-server kan OPC DA-

klienter skapa instanser av klassen OPCGroup. OPCGroup-objekt fungerar som en behållare 

för variabler För att få tillgång till att läsa, skriva och prenumerera på variabler måste 

variablerna placeras i ett OPCGroup-objekt.   

 

För att skapa prenumerationer på variabler anges ett uppdateringsintervall för OPCGroup-

objektet som anger hur ofta OPC-servern ska kontrollera om det har skett någon värde-

förändring av variabeln i datakällan. OPC-servern skickar sedan uppdateringar till OPC-

klienten efter varje värdekontroll, innehållande värdet på variabeln (value), en tidstämpel 

(time stamp) samt en kvalitetsindikator (quality) som visar hur tillförlitligt det levererade 

värdet är, [1]. 

OPCGroup 

OPCServer 

OPCItem OPCItem OPCItem 

Fig. 9. Klassmodell för OPC Data Access. 
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3.2 Övriga specifikationer 
OPC Foundation har förutom OPC DA-specifikationen, definierat ett flertal andra 

specifikationer. Specifikationen OPC Alarm & Events (OPC A&E) definierar ett gränssnitt 

för överföring av händelsebaserad information. Till skillnad från OPC DA, sänder en OPC 

A&E-server endast information till OPC-klienten då en viss händelse har inträffat. Detta 

skulle t.ex. kunna vara då en tank har blivit full. Om man jämför mot en OPC DA-server 

skulle den ha sänt information om nivån i tanken med ett visst intervall, [1]. 

 

OPC Historical Data Access (OPC HDA) utgör ett gränssnitt för överföring av lagrade 

datavärden. Det här gränssnittet är att föredra om den överförda datan ska analyseras på något 

sätt (trendkurvor eller beräkningar). Med OPC HDA gränssnittet tillhandahålls två olika 

sorters data. OPC-servern kan antingen sampla data under ett visst intervall för att sedan 

sända över den insamlade datan till OPC-klienten (raw data). Den andra sortens data som en 

OPC HDA-server kan förse en OPC-klient med är beräknade värden på de lagrade 

datavärdena (aggregated values). OPC HDA-servern samplar då datavärden från en datakälla 

under en viss tidsperiod för att sedan utföra beräkningar på datavärdena. OPC HDA-servern 

tillhandahåller värden som maxvärde, minvärde och skillnad till OPC HDA-klienten, [1]. 

 

För att samla information från flera OPC DA-servrar utvecklade OPC Foundation 

specifikationen OPC Data eXchange (OPC DX).  På så sätt kan OPC DA-servrar 

kommunicera direkt mot varandra utan att behöva gå vägen via en klient, [1]. 

 

En specifikation som kom till för att lösa problemet med låsningen till windowsplattformen 

samt säkerhetsproblemen vid kommunikation över internet som de tidigare specifikationerna 

hade haft var OPC XML Data Access (OPC XML DA). Den här specifikationen definierade 

ett gränssnitt som ersatte de tidigare gränssnitten COM och DCOM med webbtjänster. Trots 

att den här specifikationen var plattformsoberoende och var mycket säkrare än den tidigare 

OPC DA specifikationen vid internetkommunikation blev den aldrig speciellt populär, då de 

XML-kodade meddelandena som skickades mellan OPC-servern och OPC-klienten var 

väldigt resurskrävande och datautbytet var mycket långsammare jämfört mot den tidigare 

OPC DA-standarden, [1]. 
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4 OPC Unified Architecture 

Den senaste generationens OPC-standard, OPC Unified Architecture (OPC UA), togs fram för 

att ersätta alla tidigare COM-baserade specifikationer i Classic OPC med en enda 

specifikation. Tack vare att OPC UA inte är bundet till COM/DCOM är därför inte heller 

bundet till Windows som plattform längre. OPC UA har stöd för webbtjänster, vilket 

förenklar kommunikation över internet. 

4.1 Informationsmodell 
Den minnesarea (address space) på en OPC UA-server som är synlig för en OPC UA-klient 

består av noder samt pekare (referenser) mellan dessa noder. Varje nod är en instans av en 

speciell nodklass beroende på vad noden representerar. En nod kan representera allt från ett 

mätvärde från en enhet till olika metoder som kan implementeras i OPC-servern (ex. en metod 

för att starta en motor), [1]. 

 

Varje nod innehåller ett antal attribut, som beskriver noden, samt referenser, som anger 

nodens förhållande till andra noder (fig. 10). Referenserna kan ses som en slags pekare mellan 

noderna i adressrymden och binder samman noderna till en hierarki. Med hjälp av de här 

referenserna kan man söka igenom adressrymden på OPC-servern, [1]. 

 
Beroende på vilken nodklass som noden är en instans av får den speciella attribut. Exempel på 

attribut är: 

 

 NodeId – Används för att adressera noden. 

 NodeClass – Anger vilken nodklass som noden tillhör (Ex. Variable, Object, Method). 

 WriteMask – Anger vilka läs- och skrivrättigheter OPC-klienter har på noden. 

 Value – Datavärdet som noden bär på (ex. ett datavärde från ett dataregister i ett PLC-

system). 

 

Fig. 10. All information på en OPC UA- server som är synlig 

för en OPC UA-klient består av noder och referenser. 

Nod 

Attribut 

 … 

 … 

Referenser 

 … 

 … 

Nod 
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De tre allra viktigaste nodklasserna på en OPC UA-server är Object, Variable, och Method. 

Noder av nodklassen Object används för att strukturera minnesarean på OPC UA-servern och 

kan innehålla noder av nodklasserna Variable och Method (Fig. 11), [1]. 

 

Det som skiljer noder av nodklassen Variable från de andra nodklasserna är att de har ett 

attribut som representerar värdet på en variabel. Noderna av den här nodklassen representerar 

variabler från yttre objekt, t.ex. en variabel från ett adressregister i ett PLC-system, [1]. Det är 

framförallt noder av den här nodklassen som en OPC UA-klient är intresserad av. 

 

Noder som tillhör nodklassen Method är noder som representerar något som kan anropas av 

OPC UA-klienter och returnerar ett resultat. Exempel på metoder som kan implementeras kan 

vara metoder som öppnar en ventil eller startar en motor. 

 
En annan nodklass som är värd att nämna är nodklassen View. Noder av den här nodklassen 

filtrerar bort vissa områden av OPC UA-serverns namnrymd genom att begränsar referenserna 

mellan noderna, [1]. 

4.2 Kommunikation mellan OPC UA-server och OPC UA-klient 
Kommunikationen på applikationsnivå mellan en OPC UA-klient och OPC UA-server sker 

genom att en OPC UA-klient anropar tjänster på en OPC UA-server. Genom att anropa dessa 

tjänster kan OPC UA-klienten få tillgång till de noder som finns i OPC UA-serverns adress-

rymd. Exempel på tjänster som en OPC UA-klient kan begära från en OPC UA-server kan 

vara allt från att skapa en anslutning, till att läsa av värden från en nod. När OPC UA-klienten 

begär en tjänst av OPC UA-servern skickar den ett meddelande där den talar om vilken tjänst 

den vill komma åt (request message). När OPC-servern har bearbetat begäran skickar den ett 

Object 

Attribut 

 … 

 … 

Referenser 

 … 

 … 

Variable 

Attribut 

 … 

 … 

Referenser 

 … 

 … 

Method 

Attribut 

 … 

 … 

Referenser 

 … 

 … 

Fig. 11. Det tre viktigaste nodklasserna är object, variable och 

method. 
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svarmeddelande till OPC-klienten (response message), [1]. Figur 12 illustrerar hur datautbytet 

går till. 

 
Innan ett meddelande kan skickas eller tas emot från en OPC UA-applikation passerar 

meddelandet applikationens kommunikationsstack (OPC UA stack). Kommunikations-

stackens uppgift är att forma meddelandena enligt en angiven kommunikationsprofil. Mellan 

OPC-applikationen och kommunikationsstacken finns ett API som talar om hur applikationen 

och kommunikationstacken ska utbyta information med varandra, [1]. Figur 13 visar hur en 

OPC UA-server kommunicerar med en OPC UA-klient via respektive kommunikations-

stackar. 

 

Applikation: OPC UA-server 

OPC UA-server API 

OPC UA Stack 

OPC UA Stack 

OPC UA-klient API 

Applikation: OPC UA-Klient 

Datakälla 

Anpassad 

kommunikations-

profil 

Fig. 13. OPC UA-applikationerna kommunicerar med 

kommunikationsstacken via respektive API. 

Datakälla 

OPC UA-server OPC UA-klient 

Request message 

Response message 

Fig. 12. En OPC UA-klient och en OPC UA-server utbyter information genom att en 

OPC-klient begär tjänster av OPC UA-servern. 
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Kommunikationsstacken består av tre lager som används för att applicera olika 

kommunikationsprofiler på de meddelanden som skickas mellan en OPC UA-klient och OPC 

UA-server (fig. 14). Genom att kombinera dessa lager på olika sätt kan kommunikationen 

mellan en server och klient anpassas efter de krav som miljön ställer. I följande kapitel följer 

en beskrivning av de lager som finns i kommunikationsstacken, [1]. 

 

4.2.1 Kodningslagret 

Kodningslagrets uppgift i kommunikationsstacken är att serialisera
5
 meddelandet. Inom OPC 

UA-standarden finns det möjligheten att koda sina meddelanden med två olika format, OPC 

UA Binary eller XML. 

 

 OPC UA Binary är ett kodningsformat som skaparna av OPC UA-standarden har utvecklat. 

Kodningen översätter meddelanden till binära dataströmmar som är effektiva till storleken och 

kan överföras snabbt. Det här kodningsformatet är snabbare än XML-kodningen, då 

meddelandets storlek blir mindre. 

 

Det andra kodningsformatet som finns implementerat i kommunikationsstacken är XML. Det 

här kodningsformatet kodar meddelandet som textsträngar, vilket möjliggör även att 

applikationer som inte är baserade på OPC UA-gränssnittet kan ta del av dessa meddelanden. 

Kodningen och avkodningen av XML-baserade meddelanden går betydligt långsammare än 

att koda meddelanden som binära dataströmmar, vilket gör XML till ett långsammare 

kodningsformat än OPC UA Binary, [1].  

                                                 
5
 Serialisering är en process som innebär att en datastruktur eller ett objekttillstånd sparas till ett format som kan 

lagras i, eller överföras till, ett datorminne eller en annan datamiljö, [8]. 

UA applikation 

Kodningslager 

Säkerhetslager 

Transportlager 

OPC UA stack 

Applikation 

 OPC UA-server 

 OPC UA-klient 

Kodning 

 UA Binary 

 UA XML 

Säkerhetsprotokoll 

 WS SecureConversation 

 UA SecureConversation 

Transportprotokoll 

 UA TCP 

 SOAP/HTTP 

 OPC UA API 

Fig. 14. Kommunikationsstackens lager och dess underliggande protokoll och 

kodningar. 
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4.2.2 Säkerhetslagret 

Säkerhetslagrets uppgift är att säkra de meddelanden som transporteras mellan en OPC UA-

server och OPC UA-klient. Detta skydd utgörs av två olika protokoll för att kryptera 

meddelandena. 

 

WS-SecureConversation, som bygger på WS-Security, är en standard som är optimerad för att 

kryptera XML-meddelanden. Den här krypteringen är inte speciellt effektiv, i den mening att 

protokollet adderar ganska mycket information till meddelandet vilket gör att det tar mer 

bandbredd. 

 

Det andra säkerhetsprotokollet som finns implementerat i kommunikationsstacken är UA-

SecureConversation. Det här protokollet är speciellt anpassat för att tillsammans med UA 

TCP för att ge en hög överföringshastighet, [1]. 

4.2.3 Transportlagret 

I kommunikationsstacken finns två transportprotokoll implementerade i transportlagret, UA 

TCP och SOAP/HTTP. De här transportprotokollen används för att skapa en anslutning på 

nätverksnivå mellan en OPC UA-server och en OPC UA-klient.  

 

UA TCP är ett transportprotokoll som ligger ovanpå TCP (ovanpå transportlagret i TCP/IP’s 

protokollstack). Det här protokollet ger den snabbaste dataöverföringen av de två definierade 

transportprotokollen. En stor fördel UA TCP, förutom att det transporterar data snabbt, är att 

det har en inbyggd mekanism som gör att en anslutning mellan OPC UA-applikationer klarar 

av att återuppta kontakten efter ett avbrott i anslutningen.  

 

Det andra transportprotokollet som finns implementerat i kommunikationsstacken är HTTP. 

Meddelandena som skickas mellan OPC UA-applikationer enligt HTTP är baserad på SOAP, 

som är en mycket vanlig kombination inom webbtjänster då den kommer förbi brandväggar 

genom samma port som webbläsare använder sig av (port 80).  Tack vare detta kan OPC UA-

applikationer kommunicera säkert över internet utan att behöva öppna några ytterligare portar, 

[1]. 

4.2.4 Kommunikationsprofiler 

Genom att kombinera de olika protokollen och kodningarna i kommunikationsstackens lager 

bildas olika kommunikationsprofiler. På så sätt kan kommunikationen mellan en OPC UA-

server och en OPC UA-klient anpassas efter de krav som miljön ställer. De 

kommunikationsprofiler som finns är (fig. 15): 

 

 Webbtjänster med XML (SOAP/HTTP + UA XML) 

 SOAP/HTTP med binär kodning (SOAP/HTTP + UA Binary) 

 TCP med binär kodning (UA TCP + UA Binary) 
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Den kommunikationsprofil som tillhandahåller den allra snabbaste datautbytet är TCP med 

binär kodning. Den här kommunikationsprofilen är att föredra i miljöer som ställer krav på 

snabb dataöverföring (realtidsdata överföring) eller OPC applikationer som arbetar på 

plattformar med begränsade resurser. Mätningar från OPC Foundation visar att denna 

kommunikationsprofilen är 2,3 gånger långsammare än den COM-baserade specifikationen 

OPC DA vid överföring av små datamängder. Den här skillnaden minskades till 1,4 gånger 

vid överföring av större datamängder (överförde 1000 variabler på 5,26 ms vid ett read anrop 

med TCP med binär kodning), [1]. 

 

Den näst snabbaste kommunikationsprofilen är SOAP/HTTP med binär kodning. Den här 

kommunikationsprofilen är att föredra i applikationer där ganska stor mängd data skickas över 

internet. Tack vare att kommunikationsprofilen kommunicerar enligt HTTP-protokollet 

behöver inga ytterligare portar än standardporten för internetkommunikation (port 80). Enligt 

mätningar från OPC Foundation är den här kommunikationsprofilen endast något 

långsammare än ”TCP med binär kodning”, [1]. 

 

Den kommunikationsprofilen som ger den långsammaste dataöverföringen av de tre 

definierade är Webbtjänster med XML. Fördelarna med denna kommunikationsprofil är att 

den tar sig lätt förbi brandväggar samt att meddelandena som skickas enligt den här profilen 

kan användes av andra program än just de som är baserade på OPC UA-gränssnittet. Det här 

kommunikationsgränssnittet är användbart vid överföring till applikationer som befinner sig i 

den övre nivån i automations-pyramiden (ex. MES, ERP), [1]. 

 

Kommunikationsstacken är skalbar och utvecklare kan därför skapa sina egna 

kommunikationsstackar och implementera andra protokoll och kodningar än vad som OPC 

Foundation har specificerat. Det går eftersom OPC Foundation endast definierar formatet på 

det meddelande som kommunikationsstacken sedan applicerar sin kommunikationsprofil på. 

Värt att notera är att applikationen kan förlora interoperabilitet mot andra OPC-baserade 

applikationer vid utveckling av en egen kommunikationsstack som skiljer sig från det som 

OPC Foundation specificerar, [1]. 

SOAP UA TCP 

UA-SecureConversation WS-SecureConversation 

UA XML UA Binary 

Fig. 15. Genom att kombinera ihop protokoll och kodningar från de olika lagren i 

kommunikationsstacken bildas olika kommunikationsprofiler 
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4.3 Kommunikation på applikationsnivå 
Eftersom OPC UA-gränssnittet är tänkt att kunna passa in i flera olika miljöer måste även 

säkerheten kunna anpassas därefter. I OPC UA-standarden finns därför möjligheten att 

applicera olika säkerhetsmekanismer efter de krav som ställs. 

 

En anslutning mellan en OPC UA server och en OPC UA-klient består av tre stycken lager, 

ett applikationslager, ett kommunikationslager samt ett transportlager (fig. 16). Varje lager 

har ansvar för specifika uppgifter för att skapa en säker anslutning mellan OPC-applikationer, 

[1]. 

I applikationslagret sker all överföring mellan OPC UA-klienten och OPC UA-servern av 

realtidsdata i en session. Sessioner används för auktorisering av användare av OPC UA-

klienter, exempelvis via inloggning. 

 

Ovanpå en session skapas en säker kanal (secure channel) i kommunikationslagret. Den säkra 

kanalens uppgift är se till att de meddelanden som skickas i en session kommer fram på ett 

säkert sätt. Detta görs genom att applicera digitala signaturer och kryptera informationen i de 

medelanden som skickas. För att etablera en säker kanal utförs även ett certifikatutbyte mellan 

OPC UA-servern och OPC UA-klienten så att OPC-applikationerna kan identifiera sig för 

varandra, [1]. 

 

I det yttersta lagret, transportlagret, skapas en socketanslutning. Det här lagret är ansvarigt för 

att transportera de säkrade meddelandena mellan OPC-applikationernas kommunikations-

stackar. 

 

Innan en OPC UA-klient kan ansluta till en OPC UA-server måste den veta vilka säkerhets-

mekanismer som krävs av OPC UA-servern. OPC UA-klienten erhåller information om detta 

genom att begära en ändpunktsbeskrivning (endpoint description) av OPC UA-servern. 

Förutom information om de säkerhetsmekanismer som krävs för att få ansluta mot OPC UA-

servern, skickar den även med sitt certifikat. 

 

När säkerhetsinställningarna har blivit inställda enligt anvisningarna från ändpunkts-

beskrivningen lagras OPC UA-serverns certifikat i OPC UA-klientens certifikatutrymme om 

användaren av OPC UA-klienten godkänner det. OPC UA-klienten skickar sedan en begäran 

om att få öppna en säker kanal mot OPC UA-servern. I samband med den här förfrågan 

skickar OPC UA-klienten med sitt certifikat. Om OPC UA-servern inte känner igen det här 

certifikatet eller inte litar på det, kommer OPC UA-klientens förfrågan att nekas, [1]. 
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Fig. 16. En anslutning mellan en OPC-server och en OPC-klient består av tre lager. 



 

20 

 

4.3.1 Exempel på kommunikation 

En OPC UA-klient som är intresserad av data som finns på en datakälla skapar ett 

meddelande enligt det aktuella servicegränssnittet (request message). Meddelandet kodas, 

säkras och transporteras enligt den angivna kommunikationsprofilen i kommunikationstacken 

till OPC UA-servern. 

 

Meddelandet mottas på serversidan av OPC UA-serverns kommunikationsstack där 

meddelandet avkodas och verifieras. OPC UA-servern hämtar sedan den efterfrågade 

informationen från datakällan via det kommunikationsgränssnitt som datakällan 

kommunicerar mot. 

 

Datan som hämtas från datakällan görs sedan tillgänglig i OPC UA-serverns adressrymd 

enligt OPC-UA’s informationsmodell. OPC UA-servern skapar sedan ett svarsmeddelande 

(response message) innehållande de data som OPC UA-klienten efterfrågade. Meddelandet 

kodas, säkras och transporteras till OPC UA-klienten av OPC UA-serverns kommunikations-

stack. 

 

Meddelandet tas emot av kommunikationsstacken på OPC UA-klienten, där meddelandet 

avkodas och verifieras. Figur 17 illustrerar hur kommunikationen går till. 

 

4.4 Tjänster 
Med hjälp av olika tjänster kommunicerar OPC UA-klienter med OPC UA-servrar. Tjänsterna 

utgör ett gränssnitt som talar om hur applikationerna kan kommunicera med varandra (API). 

Dessa tjänster är helt oberoende av de kommunikationsprofiler som kommunikationsstacken 

applicerar på meddelandena innan de skickas iväg, vilket ger möjligheten att implementera 

flera kommunikationsprofiler i framtiden. Exempel på tjänster som OPC UA-klienten kan 

Datakälla 

 1. OPC-klienten skapar 

ett meddelande enligt det 
aktuella 

servicegränssnittet. 

 2. Kommunikationsstacken 

kodar, säkrar och 
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till OPC-servern. 

3. Meddelandet tas emot av 

kommunikationsstacken på 
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verifieras. 
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5. OPC-servern gör data 
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Fig. 17. En OPC UA-klient begär information av en OPC UA-server från en 

underliggande datakälla. 
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anropa är tjänster som behandlar skapandet av anslutningar och tjänster som behandlar 

läsning och ändring av data, [1].  

4.5 Prenumeration på dataförändringar 
De troligtvis viktigaste tjänsterna inom OPC UA är de som behandlar läsning av processdata. 

En OPC UA-klient kan begära information om processdata från en OPC UA-server på två 

sätt. Den ena metoden är genom en läs-tjänst, som returnerar värdet på den noden som anges 

vid anrop av tjänsten. Den andra metoden som kan användas är en prenumerationstjänst, där 

OPC-servern skickar uppdateringar till OPC-klienten om det har skett någon dataförändring 

på de övervakade variablerna. En OPC UA-servers svar på dessa tjänster innehåller alltid ett 

värde, en tidsstämpel samt en kvalitetsindikator. 

 

Tjänsten som används inom OPC UA för att prenumerera på information som finns i OPC 

UA-serverns adressrymd kallas för subscription. En subscription innehåller en samling 

variabler som övervakas. De här variablerna kallas för monitored items, och anger vilken data 

som prenumerationen är på, [1]. Det finns tre olika typer av data som man kan prenumerera 

på. De är: 

 

 Dataförändringar av attribut i noder av nodklassen Variable. 

 Händelser (Events) 

 Lagrade datavärden 

 

Eftersom den här rapporten är avgränsad till överföring av realtidsdata, kommer efterföljande 

text endast att behandla prenumerationer på attribut i noder av nodklassen Variable. 

 

Då en prenumeration innehållandes variabler har skapats börjar OPC-klienten skicka 

meddelanden (publish request) till OPC-servern med ett jämnt intervall. Dessa meddelanden 

talar om för OPC-servern att OPC-klienten fortfarande är ansluten (life ping) och är 

intresserad av att få uppdateringar på de variabler som den prenumererar på. I meddelandet 

finns bland annat ett sekvensnummer från det senast mottagna meddelandet från OPC-

servern, [1]. 

 

Om något av de datavärden som OPC-klienten prenumererar på har ändrats, kommer OPC-

servern att svara på meddelandet från OPC-klienten (Publish Response). Svarsmeddelanden 

från OPC-servern innehåller ett sekvensnummer och ett notifieringsmeddelande (Notification 

Message). Ett notifieringsmeddelande innehåller information om de dataförändringar som har 

skett. Med hjälp av sekvensnumret kan OPC-klienten få reda på om något meddelande har 

försvunnit. På så sätt kan OPC-klienten be OPC-servern att skicka det bortkomna 

meddelandet på nytt (Republish).  

 

Skulle det inte ha skett någon dataförändring på de övervakade datavärdena, kan OPC-servern 

skicka ett tomt svarsmeddelande för att tala om för OPC-klienten att den fortfarande är 

ansluten (Keep Alive Message), [1]. I figur 18 illustreras hur utbytet av data mellan en OPC-

klient och OPC-server går till vid en prenumeration. 
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4.5.1 Anpassning av prenumeration på data 

Då en prenumeration på datavärden skapas kan ett antal variabler definieras (fig. 19). Genom 

att definiera de här parametrarna kan prenumerationen anpassas för varje enskilt datavärde. 

 

Det som bestämmer hur ofta OPC-servern ska hämta uppdateringar från datakällan för ett 

datavärde anges av parametern sampling interval (anges för varje enskilt datavärde i en 

prenumeration). Parametern Publishing Interval anger hur ofta OPC-servern ska skicka 

meddelanden innehållandes uppdateringar på de övervakade datavärdena, [1].  

 

 
Genom att anpassa ett antal ”filterparametrar” kan irrelevant information filtreras bort, där 

parametern Trigger kan definieras för att definiera vilken typ av data på noden som 

Subscription 
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Fig.19. Figuren visar de olika parametrarna som kan definieras då en prenumeration på 

ett attribut skapas. Figuren gäller endast för prenumerationer på noder av nodklassen 

variable. 
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prenumeration är på (värde, kvalitetsindikator eller tidsstämpel) samt parametern Deadband 

som kan definieras för att filtrera bort små dataförändringar. 

 

Det går även att bestämma längden på en kö som anger hur många datavärden som kan köas 

innan de skickas iväg till OPC UA-klienten. Den här kön bör vara satt till ett om man vill ha 

tillgång till realtidsdata på klienten, då servern alltid skickar de senaste värdena (vid 

prenumeration på lagrade datavärden anges en längre längd på kön). 

 

Fler parametrar som kan sättas är Monitoring Mode samt Publishing Enabled, där den 

förstnämnda bestämmer om OPC-servern ska skicka uppdateringar om ett specifikt datavärde, 

och där den sistnämnda anger om OPC-servern ska skicka notifieringsmeddelanden till OPC-

klienten [1]. 

4.5.2 Parametrar för att hålla en prenumeration vid liv 

För att hålla reda på om anslutningen mellan OPC-servern och OPC-klienten fortfarande är 

vid liv, agerar publish request och notifieringsmeddelandena som signaler för att tala om att 

applikationerna fortfarande har kontakt med varandra. 

 

När det inte sker några dataförändringar på de övervakade datavärdena på OPC-servern, finns 

det ingen information att sända tillbaka till OPC-klienten och därför skickas inga notifierings-

meddelanden från OPC-servern. Tiden som går mellan utskicken av notifierings-

meddelandena är OPC-klienten inte medvetande om den fortfarande har kontakt med OPC-

servern. För att förhindra att klienten obemärkt tappar kontakten med servern, skickar OPC-

servern därför  ut tomma notifieringsmeddelanden (keep alive message) för att tala om att 

anslutningen fortfarande är vid liv. Hur ofta dessa tomma meddelanden ska skickas anges i 

antalet publishing interval som kan passeras utan att OPC-servern har skickat något 

notifieringsmeddelande.  Den parameter som bestämmer det här antalet är parametern keep-

alive count, som deklareras när en prenumeration skapas. Hur ofta OPC-servern skickar 

tomma notifieringsmeddelanden kan beräknas enligt: 

 

Keep-alive interval = Publishing interval * Keep-alive count 

 

Lifetime count anger hur många publishing interval som kan passeras utan att OPC UA-

servern har kunna leverera några notifieringsmeddelanden innan OPC-server avbryter en 

prenumeration, [1]. Hur lång tid som kan gå mellan förlorad kontakt och innan en OPC-server 

avbryter en prenumeration beräknas enligt: 

 

Lifetime interval = Publishing interval * Lifetime count 

 

En sak som är värd att tänka på när keep-alive count anges är att om ett lågt värde anges, 

kommer belastningen på bandbredden att öka vid tillfällen då liten mängd data överförs 

mellan en OPC-server och en OPC-klient. Ett högt värde minskar belastningen på 

bandbredden, men kan leda till att det tar längre tid innan en avbruten anslutning upptäcks. 
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5 Typfall och testmiljö 

I projektet implementerades OPC-kommunikation i ett system. Detta gjordes genom att skapa 

en testmiljö genom att ansluta två PLC-system till OPC-servrar, för att sedan utveckla en 

applikation som kommunicerade med OPC-servrarna. För att kontrollera applikationen som 

utvecklades klarade av att kommunicera med PLC-systemen togs tre typfall. I det här avsnittet 

presenteras de typfall som har testats samt en beskrivning av den testmiljön som sattes upp. 

5.1 Typfall 1: Reagera på händelse i PLC 
I det här typfallet undersöks det hur OPC-klienten klarar av att hantera tjänsterna read, write 

och subscribe. OPC-klienten ska övervaka dataregistren UpStreamId och DownStreamId. När 

variablerna i dessa dataregister är skilda från varandra, ska OPC-klienten läsa in data från 

dataregistret OrderId. Med det här datavärdet utförs några beräkningar för att sedan skriva ut 

resultatet till dataregistret Status. Efter att dessa operationer har slutförts skriver OPC-klienten 

det värde som adressregistret UpStreamId har till adressregistret DownStreamId. Nedan visas 

exemplet i pseudokod. 

 
if(UpStreamId ≠ DownStreamId) 

{ 

 read orderId from OPC 

 do work… 

 write status to PLC 

 write DownStreamId = UpStreamId 

} 

 

Figur 20 illustrerar hur OPC-klienten kommunicerar mot PLC-systemets adressregister. 
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Fig. 20. Klient övervakar en minnesadress för att upptäcka nytt värde. 
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5.2 Typfall 2: Reagera på händelse i PC 
I det här typfallet ska en OPC-klient som kommunicerar med ett PLC-system via en OPC-

server skriva in data till ett datablock då en händelse i OPC-klienten inträffar. Efter att data 

har skrivits till datablocket ska klienten läsa av dataregistret Status från PLC-systemet. 

 

Det som kommer att studeras extra i det här typfallet är egenskaperna för anslutningen mellan 

OPC-klienten och OPC-server. De två fall som testas är permanent respektive icke permanent 

anslutning. Vid permanent anslutning behålls anslutningen till OPC-servern mellan 

händelserna på OPC-klienten. Vid icke permanent anslutning kopplas anslutningen ner mellan 

händelserna i OPC-klienten. 

 

 

 

 

5.3 Typfall 3: Avbrott 
I det här typfallet undersöks det hur OPC-klienten klarar av att hantera ett avbrott som sker 

mellan PLC-systemet och OPC-servern. Avbrottet simuleras genom att dra ur nätverkssladden 

till PLC-systemet, för att sedan ansluta den igen efter några sekunder. 
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Fig. 21. Illustration av typfall 2. 
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5.4 Utformning av testmiljö 
För att kunna undersöka de olika typfallen skapades en testmiljö. Testmiljön som användes 

vid undersökning av typfallen bestod av två PLC-system och två OPC-servrar. PLC-systemen 

konfigurerades med respektive utvecklingsverktyg för att kommunicera mot respektive OPC-

server över ett lokalt nätverk. Tabell 1 visar de hård- och mjukvaror som användes vid 

uppkopplingen av testmiljön. 

 

 

 Siemens Mitsubishi 

PLC-system CPU-314C-2PN/DP Q03UDECPU 

OPC-server 
Simatic NET OPC Server 

V07.01. SP2 
KepServerEX 5.8  
Plug-in: Mitsubishi Ethernet Driver 

Utvecklingsverktyg 

för PLC-system 
Step 7 GX Works2 

 

 

För att koppla upp de två PLC-systemen på det lokala nätverket, tilldelades enheterna 

nödvändiga parametrar (IP-adress, nätmask och standard-gateway) med respektive 

utvecklingsverktyg för att kunna hitta enheterna i det lokala nätverket. PLC-systemen 

konfigurerades därefter så att de kunde kommunicera med respektive OPC-server, som i sin 

tur konfigurerades för att kommunicera mot PLC-systemen. Slutligen gjordes vissa 

inställningar på OPC-servrarna för att tillåta OPC-klienter att ansluta mot dem. 

 

Under testerna var båda OPC-servrarna samt OPC-klienten installerade på samma dator (fig. 

22). För en mer detaljerad beskrivning av hur PLC-systemet från Mitsubishi anslöts mot en 

OPC-server, se bilaga 1. Siemens delen av testmiljön kopplades upp enligt en beskrivning 

som finns beskrivet i dokumentet Industrial Communication Commissioning PC Stations - 

Manual and Quick Start (se referenser) från Siemens. 

 

Mitsubishi 

PLC 

Siemens 

PLC 

Lokalt 

nätverk 

· OPC-klient 

· Simatic NET OPC Server 

· KepServerEX 

Ethernet Ethernet 

Ethernet 

Fig. 22. Illustration av miljön som testerna utfördes i. 

Tabell 1. Hård- och mjukvaror som användes vid uppkopplingen av testmiljön. 



 

27 

 

5.5 Enkelt simuleringsprogram till PLC-systemen 
Till de båda PLC-systemen utvecklades program för att simulera en händelse i PLC-systemen. 

Programmet består av en räknare som räknar upp var 5:e sekund. Se figur 23 för 

flödesschema. 

 

Fördröjning 5 s 

Räknare = 0 

Räknare = 

max? 
Räknare +1 

Falskt 

Sant 

Start 

Fig. 23. Flödesschema för simulerad händelse i PLC-systemet. 
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6 Utveckling av klassbibliotek för OPC-klient 

För att man även lätt ska kunna anpassa klienten efter andra behov än vad som behandlas i 

den här rapporten, kommer OPC-klienten att byggas ovanpå klassbibliotek som innehåller 

nödvändiga funktioner för överföring av realtidsdata. På så sätt blir koden mer lättläst, samt 

att framtagningen av andra OPC-klienter underlättas då de kan utvecklas ovanpå de här 

klassbiblioteken. Klienten och klassbiblioteken skapas i programmeringsspråket C#, som är 

en del av .NET-plattformen. De utvecklade klassbiblioteketen använder sig av 

klassbiblioteken OPC.UA.dll, OPC.UA.Client.dll och OPC DA Automation Wrapper 2.02.dll 

från OPC Foundation. 

 

I projektet utvecklades tre klassbibliotek. Ett bibliotek som behandlar kommunikation med 

OPC DA-servrar, ett bibliotek som behandlar kommunikation med OPC UA-servrar samt ett 

wrapper-bibliotek utgör ett API mot de två andra biblioteken. Med hjälp av wrapper-

biblioteket kan en applikation utvecklas som har stöd för både OPC DA och OPC UA. Figur 

24 illustrerar hur de utvecklade klassbiblioteken utgör ett API mellan applikationen och 

SDK’erna (Software Developement Kit) från OPC Foundation. 

 

6.1 Kravbild 
Innan klassbiblioteken utvecklades definierades vissa krav som de skulle uppfylla. Dessa krav 

innefattar de mest väsentliga funktionerna för att kunna skapa en anslutning och för att kunna 

anropa metoder för att läsa och skriva data. De krav som ställdes upp var att klassbiblioteken 

skulle klara av att hantera följande uppgifter: 

 

 Ansluta till OPC-servrar som är baserade på OPC DA- respektive OPC UA-

gränssnitten. 

 Skapa en säker anslutning mot en OPC UA-server. 

 Skapa och avbryta prenumerationer 

 Läsa och skriva data från/till noder/items. 

 Kunna hantera avbrott i en anslutning. 

OPC UA Stack 

OPC UA-klient SDK 

(från OPC Foundation) 
OPC.UA.dll 

OPC.UA.Client.dll 

Eget bibliotek för OPC UA 

OPC Wrapper till biblioteken 

Fig. 24. Klassbiblioteken som har utvecklats utgör ett API mot SDK’erna från 

OPC Foundation. 

OPC DA-klient SDK 

(från OPC Foundation) 
OPC DA Automation Wrapper 2.02.dll 

 

Eget bibliotek för OPC DA 

Applikation: OPC UA/DA-klient 

OPC/COM-gränssnitt 
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6.2 Klassbibliotek för OPC UA 
Utifrån serverobjektet får man åtkomst till metoder som används för att skapa och avbryta en 

anslutning mot en OPC UA-server (Connect() och Disconnect()). Metoden getServerInfo 

används för att få information om den anslutningen som OPC-klienten har mot OPC UA-

servern (ex. servernamn, om den är ansluten eller hur många Subscriptions som är kopplade 

till anslutningen). 

 

När en instans har skapats av serverobjektet, får man tillgång till de underliggande klasserna 

Node och Subscription. Utifrån Node-klassen får man tillgång till de metoder som berör noder 

i OPC UA-serverns adressrymd. Metoderna Read och Write används för att läsa av värden 

från en nod, respektive skriva ett värde till en nod. Metoderna BrowseNext, HasChild 

respektive metoden TranslateDisplayNameToNodeId används när man söker igenom 

adressrymden på OPC UA-servern. 

 

Utifrån Subscription-klassen kan man komma åt MonitoredItems-klassen, som har hand om 

de metoder som behandlar prenumeration av data. Metoden Add lägger till ett monitored item 

i en subscription. Metoden Delete tar bort ett monitored item från en subscription. Genom att 

skapa en händelsehanterare (event handler) till händelsehanteraren ValueChanged, kan 

användaren av klassbiblioteket få tillgång till den information som finns i de 

notifieringsmeddelanden som OPC UA-servern skickar till OPC UA-klienten. Figur 25 visar 

utformningen av klassbiblioteket. 

 
I följande kapitel beskrivs kortfattat och översiktligt de metoder som finns synliga utåt från 

klassbiblioteket för OPC UA. 

Server 

Subscription 

Node 

MonitoredItems 

Connect() 

Disconnect() 

getServerInfo() 

Read() Write() 

Add() 

Delete() 

BrowseNext() 

HasChild() 

TranslateDisplayNameToNodeId() 

Fig. 25. Figuren illustrerar utformningen av klassbiblioteket för OPC UA. Klasser 

representeras med fet text och metoder representeras med kursiv text. 

ValueChanged 
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6.2.1 Skapa och avbryta en anslutning till server 

För att skapa en anslutning mot en OPC UA-server med SDK’n från OPC Foundation krävs 

det att en säker kanal samt att en session skapas. Detta kräver ganska många anrop av metoder 

och många parametrar ska definieras. Hit tillhör bl.a. att en ändpunktsbeskrivning ska 

definieras med alla tillhörande säkerhetsmekanismer som krävs för att OPC UA-klienten ska 

kunna ansluta mot OPC UA-servern. Även utbyte av certifikat mellan OPC UA-servern och 

OPC UA-klienten hanteras i den här metoden. 

 

I klassbiblioteket som utvecklades är det bara en metod som behöver anropas för att skapa en 

anslutning mot en OPC UA-server. När den här metoden anropas skapas en säker kanal och 

en session som den sedan binds till. Slutligen när alla parametrar har definierats aktiveras 

sessionen. Om allt har definierats korrekt har en anslutning mot OPC UA-servern skapats 

efter den här exekveringen. 

 

För att avbryta en anslutning mot en server anropas metoden disconnect som med hjälp av en 

url som skickas som inparameter letar upp den aktuella servern som finns lagrad i en lista i 

klassbiblioteket. Metoden avbryter alla prenumerationer som hör till anslutningen och stänger 

sedan ner kontakten med OPC UA-servern. 

6.2.2 Bläddra genom OPC UA-serverns namnrymd 

I klassbiblioteket implementerades tre stycken metoder som kan användas för att bläddra 

igenom namnrymden på OPC UA-servrar. Metoden BrowseNext, returnerar en lista på 

underliggande noder till den nod som skickades som inparameter. Till metoden skickas ett 

nod Id som inparameter. Metoden undersöker sedan vart nodens referenser pekar, och skapar 

sedan en lista av resultatet. 

 

Metoden HasChild undersöker om noden som skickas som inparameter har några 

underliggande noder. Beroende på resultat från metoden returnerar den sant eller falskt. Den 

här metoden är användbar om applikationen visualiserar OPC UA-serverns namnrymd i form 

av ett trädvy. På så sätt kan den här metoden anropas efter att resultatet från BrowseNext har 

returnerats och på så sätt definiera om de returnerade noderna ska vara expanderbara eller ej i 

trädvyn. 

 

TranslateDisplayNameToNodeId är en hjälpmetod till andra metoder som vill använda sig av 

de noder som returneras av BrowseNext. BrowseNext returnerar inte nodernas nod Id, utan 

returnerar istället deras visningsnamn (namn som är lättare att förstå än nod Id’n). För att 

andra metoder ska kunna ta nytta av de här visningsnamnen som BrowseNext returnerar finns 

en metod som omvandlar de här namnen till nod Id’n. 

 

6.2.3 Läsa och skriva data 

Metoden read() används för att läsa av de attribut som noder bär på. Den här metoden 

definierar några parametrar innan den anropar read-tjänsten på OPC UA-servern. Metoden 

använder sedan det returnerade resultatet från den här tjänsten för att skapa ett objekt av typen 

Item. Utifrån det är objektet får man tillgång de olika attributen (ex. värde, tidsstämpel) som 

tillhör noden (fig. 26).  
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Genom att anropa metoden write kan value-attributet modifieras på en nod. Metoden tar nod 

Id samt en variabel med det värde som ska skrivas till noden som inparametrar. Beroende på 

vilken datatyp värde-variabeln är av, kommer olika metoder att anropas då write-metoden har 

flera överlagrade metoder. Beroende på vilka inparametrar som skickas kommer en viss 

metod att exekveras. På så sätt klarar write-metoden av att hantera flera olika datatyper. 

 

När metoden anropas definieras parametrar som anger bl.a. vilken nod, vilket attribut som ska 

ändras samt värde. Dessa parametrar skickas sedan som inparametrar när write-tjänsten 

anropas på OPC UA-servern. 

6.2.4 Hantering av subscriptions och monitored items 

Metoden add() under klassen MonitoredItems används för att lägga till monitored items i en 

subscription. Klassbiblioteket är gjort så att första gången ett monitored item läggs till anropas 

en metod som skapar en subscription. På så sätt behöver inte användaren bry sig om att skicka 

med en speciell subscription som inparameter till metoden när ett monitored item läggs till. 

 

När en subscription har skapats börjar OPC UA-servern skicka notifieringsmeddelanden till 

OPC UA-klienten. Dessa meddelanden tas hand av en metod som skapar en lista som 

innehåller objekt av klassen Item. För att få tillgång till den här listan även utifrån 

klassbiblioteket, kan användaren av klassbiblioteket skapa en händelsehanterare som pekar på 

den här metoden. 

6.3 Klassbibliotek för OPC DA 
Gränssnittet för klassbiblioteket för OPC DA anpassades så att det efterliknade gränssnittet 

för klassbiblioteket för OPC UA. På så sätt blev det enklare att skapa biblioteket som omslöt 

klassbiblioteken för OPC UA och OPC DA då anropen sker på samma sätt. Figur 27 visar hur 

klassbiblioteket utformades. 

 

I följande kapitel beskrivs kortfattat och översiktligt de metoder som finns synliga utåt från 

klassbiblioteket för OPC DA. 

Item Read() 

Read result NodeId 

ServerUrl 

Value 

TimeStamp 

Quality 

Fig. 26. När metoden read anropas skapas ett objekt av klassen Item. 

Utifrån det här objektet får man tillgång till nodens olika attribut. 
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6.3.1 Skapa en anslutning till en OPC DA-server 

När metoden som används för att skapa en anslutning till en OPC DA-server anropas skapar 

den en instans av ett server objekt. Utifrån det här serverobjektet anropar den sedan en metod 

som skapar en anslutning till en OPC DA-server. Efter att metoden har skapat en anslutning 

skapar den en instans av en klass som beskriver anslutningen mot servern och lagrar den i en 

lista. Objekten i den här listan kan läsas av OPC-klienten för att få reda på information om 

anslutningen. 

6.3.2 Prenumerera på data 

När metoden som används för att skapa prenumerationer på data anropas skapar metoden en 

instans av en gruppklass som är en behållare för de variabler som OPC-klienten prenumererar 

på. När metoden skapar en instans av den här gruppen definierar den även parametrar som 

bland annat anger hur OPC-servern ska kontrollera värdet på variabeln i datakällan. I 

samband med att gruppen skapas, skapas även en händelsehanterare som triggas när ett värde 

ändras i gruppen. Då den här händelsehanteraren triggas anropas en metod som tar emot ett 

meddelande från servern som innehåller information om de ändrade datavärdena och skapar 

en lista av dessa.  

6.4 Wrapper-biblioteket 
För att underlätta utvecklingen av OPC-klienter som kan ansluta till både OPC UA- och OPC 

DA-servrar skapades ett klassbibliotek som omsluter de båda klassbiblioteken. Det här 

wrapper-biblioteket ger applikationsutvecklaren ett enhetligt gränssnitt för de funktioner som 

finns i de båda underliggande klassbiblioteken (fig. 28). Exempelvis är det samma metod i 

wrapper-biblioteket som anropas för att skapa en prenumeration på en OPC UA-server som på 

en OPC DA-server.  

 

Server 

Subscription 

Node 

MonitoredItems 

Connect() 

Disconnect() 

Read() Write() 

Add() Delete() 

ValueChanged getServerInfo() 

Fig. 27. Figuren illustrerar utformningen av klassbiblioteket för OPC DA. Klasser 

representeras med fet text och metoder representeras med kursiv text. 
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När metoden för att skapa en anslutning anropas anges en inparameter som talar om vilken 

typ av server som anslutningen skapas mot (UA eller DA). Efter att OPC-klienten blivit 

ansluten mot en OPC-server skapar wrapper-biblioteket en instans av en serverklass som 

innehåller egenskaper som beskriver anslutningen mot servern. Med hjälp av det här 

serverobjektet håller wrapper-biblioteket reda på vilka metoder i de underliggande 

klassbiblioteken som ska anropas. 

 

Klassbibliotek 

för OPC UA 

Klassbibliotek 

för OPC DA 

Wrapper-bibliotek 

Läs data 
Skriv data 

Prenumerera på 

data 

Anslut till 

server 

Fig. 28. Wrapper-biblioteket omsluter klassbiblioteken för OPC UA 

respektive OPC DA. 
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7 Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultaten från de tester som gjordes på typfallen som 

presenterades i kapitel 5 samt en redogörelse för hur kravbilden som ställdes upp för 

klassbiblioteket har uppfyllts. 

7.1 Kravbild och funktioner 
Klassbiblioteken uppfyller de krav som den fördefinierade kravbilden ställde bortsett från 

skapandet av en säker kanal. Det som misslyckades vid skapandes av en säker kanal var vid 

utbytet av certifikaten mellan OPC UA-server och OPC UA-klient. Antagligen skapas 

certifikatet för OPC UA-klienten på ett felaktigt sätt. 

7.2 Tester av typfallen 
I typfall 1 reagerade OPC-klienten på en händelse som skedde i PLC-systemet. Adress-

registren UpStreamId och DownStreamId övervakades genom att prenumerera på dessa.  

 

I typfall 2 reagerade OPC-klienten på en händelse som skedde på PC’n. I det här typfallet 

studerades det extra om anslutningen skulle vara aktiv eller avbrytas mot OPC-servern mellan 

det att händelserna inträffade på PC’n. OPC-klienten klarar av att hantera de båda fallen, men 

eftersom det tar några sekunder att skapa en anslutning mellan OPC-server och OPC-klient, är 

det inte lämpligt att koppla ner anslutningen mellan händelser i ett tidskritiskt system. 

 

I typfall 3 studerades det hur OPC-klienten klarade av att hantera ett avbrott mellan OPC-

servern och PLC-systemet. Efter några sekunder att anslutningen hade blivit avbruten 

indikerade klienten detta genom att sätta kvalitets-indikatorn till ”Bad”. Några sekunder efter 

att PLC-systemet blivit anslutet började OPC-servern att skicka notifieringsmeddelanden till 

OPC-klienten igen. 
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8 Slutsatser 

Classic OPC och OPC UA är två kommunikationsstandarder som används inom industriella 

produktionssystem. Genom att basera applikationer på dessa gränssnitt behöver inte 

applikationsutvecklaren ta hänsyn till vilket kommunikationsgränssnitt som finns 

implementerat i den underliggande datakällan. 

 

Classic OPC, som är den första generationens OPC-standard, består av ett antal delstandarder, 

där varje delstandard definierar ett eget gränssnitt för att komma åt en viss typ av data 

(realtidsdata, lagrad data, händelsedriven data). Dessutom definierar varje delstandard en egen 

adressrymd. Det här leder till att applikationer som ha vill tillgång till flera olika typer av data 

måste implementera flera olika OPC-gränssnitt. En applikation som t.ex. vill ha tillgång till 

realtidsdata och lagrad data måste därför implementera en OPC DA-klient och en OPC HDA-

klient. De här klienterna kommunicerar i sin tur mot en OPC DA-server respektive en OPC 

HDA-server. 

 

Den senaste generationens OPC-standard, OPC UA, erhåller alla tidigare definierade 

gränssnitt samlade i en gemensam adressrymd som klarar av att bl.a. hantera realtidsdata, 

lagrad data samt larm och händelser.  Figur 29 visar ett exempel på kommunikation mellan de 

olika standarderna där applikationen som är baserad på Classic OPC-standarden måste 

implementera flera OPC-gränssnitt för att få tillgång till flera typer av data. 

 
 

Delstandarderna i Classic OPC är baserade på kommunikationsgränssnitten COM och 

DCOM, vilket gör att applikationer baserade på de äldre OPC-standarderna blir bundna till 

Windows-plattformen. En annan nackdel som det här för med sig är att DCOM är svår att 

konfigurera på ett sådant sätt att kommunikationen över nätverk kan ske på ett säkert sätt. 

 

I OPC UA finns en implementerad kommunikationsstack som ger möjligheten för 

applikationsutvecklaren att implementera olika kommunikationsprofiler. Beroende på miljön 

Datakälla 

DA HDA A&E 

DA HDA A&E 

Datakälla 

OPC UA-server 

OPC UA-klient OPC-klient 

OPC- Server 

Fig. 29. En jämförelse av adressrymden mellan Classic OPC till vänster och OPC 

UA till höger. 
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kan applikationen tilldelas en kommunikationsprofil som lämpar sig bäst i just den 

situationen. För tillfället finns tre st. kommunikationsprofiler definierade av OPC Foundation:  

 

 TCP med binärkodning 

 SOAP/HTTP med binär kodning 

 Webbtjänster med XML 

 

En sak som talar för att OPC UA kommer att bli ett kommunikationsgränssnitt som kommer 

att finnas i industrier under en lång tid framöver är dess möjlighet till skalbarhet, eftersom 

OPC Foundation endast definierar formatet på meddelandet innan det kommer fram till 

kommunikationsstacken. Det här öppnar upp för möjligheten att i framtiden erbjuda 

kommunikationsstackar som kommunicerar enligt andra protokoll och formateringar. Detta 

till skillnad från specifikationerna i Classic OPC som kommunicerar enligt de utdöende COM 

och DCOM-gränssnitten. Standarderna i Classic OPC är dessutom låsta till COM-gränssnittet 

då de olika tjänsterna är bundna till COM-objekt. 

 

I och med att OPC-standarden har gått från COM/DCOM-gränssnittet till en mer flexibel 

kommunikationsprofil kan OPC UA-gränssnittet appliceras i hela system, till skillnad från 

delstandarderna i Classic OPC som är designade främst som gränssnitt mellan enheter på 

fältnivå och applikationer på kontrollprocessnivå. COM-gränssnittet är visserligen något 

snabbare än alla de kommunikationsprofiler som OPC UA erbjuder, men OPC UA’s 

mångsidighet och säkerhet väger över det här kriteriet. 

 

För att undvika att bli beroende av en enda leverantörs produkter i ett system är 

implementering av OPC-kommunikation ett bra alternativ. På så sätt kan enheter från olika 

leverantörer kombineras utan att enskilda kommunikationsgränssnitt behöver utvecklas för att 

tillåta applikationerna att kommunicera med enheterna, vilket sänker både tidsåtgången och 

kostnaden för implementeringen av nya applikationer eller enheter i system. 
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Bilaga 1: Uppkoppling och konfiguration av PLC-system från 
Mitsubishi  

I den här bilagan beskrivs det hur PLC-systemet från Mitsubishi (Q03UDECPU) och OPC-

servern KEPServerEX konfigurerades för att tillåta en OPC-klient kommunicera mot PLC-

systemet via en OPC-server. Genom att installera ett plug-in (Mitsubishi Ethernet Driver) fick 

OPC-servern tillgång till det kommunikationsgränssnitt som PLC-systemet kommunicerade 

enligt. 

Konfiguration av PLC-system 
Innan PLC-systemet anslöts till det lokala nätverket tilldelades enheten de parametrar som 

krävs för att kunna identifiera den i nätverket (IP-adress, nätmask och standard-gateway). 

Efter att PLC-systemet var anslutet till det lokala nätverket konfigurerades det för att kunna 

kommunicera med OPC-servern. För att tillåta OPC-klienter att skriva till PLC-systemets 

adressregister under körning måste rutan Enable online change vara ikryssad. Den här 

inställningen gör under fliken för Ethernetportinställningar (Project > Parameter > PLC 

Parameter > Built-in Ethernet Port Setting) (fig. B1). 

 

 

 

 

Fig. B1. Enable online change måste vara ikryssad för att tillåta OPC-klienter att 

skriva till PLC-systemet under körning. 

Enable online change måste 

vara ikryssad för att tillåta 

OPC-klienter att skriva till 

PLC-systemet under körning. 
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Innan en OPC-server kan börja kommunicera med PLC-systemet måste det anges vilka portar 

som används för respektive kommunikationsprotokoll. Detta gjordes i fönstret för 

portinställningar i GX Works2 (Project > Parameter > PLC Parameter > Built-in Ethernet 

Port Setting > Open Setting). Figur B2 visar de portinställningar som användes vid testerna. 

 

 

 

 
Konfiguration av KEPServerEx 
I det här kapitlet beskrivs det hur OPC UA-server KEPServerEx konfigurerades för att kunna 

läsa av adressregister på PLC-systemet via det lokala nätverket, samt hur en endpoint skapas 

som en OPC-klient kan ansluta sig mot. 

 

Innan en enhet läggs till på OPC-servern, måste det först anges vilket kommunikations-

medium som används mellan OPC-servern och enheten. Detta görs genom att skapa en kanal, 

som kan motsvara exempelvis en seriell port eller en Ethernetsocket. Kanalen som man 

skapar inkluderar även det kommunikationsgränssnitt som enheten kommunicerar mot. OPC-

servern får tillgång till dessa kommunikationsgränssnitt genom att installera plug-ins som 

motsvarar de kommunikationsgränssnitt som enheten kommunicerar mot. I det här fallet 

installerades Mitsubishi Ethernet Driver för att kunna kommunicera mot det aktuella PLC-

systemet. 

 

Fig. B2. För att en OPC-server ska kunna ansluta mot PLC-systemet via det lokala 

nätverket måste det anges vilka portar som används för respektive kommunikations-

protokoll. 
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För att få fram fönstret där en ny kanal skapas går man in på Edit > Channels/Devices > New 

Channel.  När fönstret öppnas startas en guide för att skapa en kanal. De inställningarna som 

gjordes kan ses i figur B3. 

 

 

 
Efter att en kanal skapats lades en enhet (device) till på OPC-server. En enhet motsvarar den 

enheten som OPC-servern kommunicerar mot, i det här fallet ett PLC-system från Mitsubishi. 

En enhet lades till genom att högerklicka på den kanal som enheten kommunicerar över, för 

att sedan välja New Device. Detta startade en guide för att lägga till en enhet.  Här angavs 

bl.a. vilken modell som enheten var av, ett ID som identifierar enheten på nätverket, 

kommunikationsprotokoll samt vilken port kommunikationen ska ske genom. Figur B4visar 

summeringen av de inställningar som gjordes. 

 

Efter att en enhet hade lagts till under tillhörande kanal, kunde Tags läggas till på OPC-

servern. En Tag motsvarar ett adressregister i den enhet som OPC-servern kommunicerar mot. 

Dessa Tags gör sedan OPC-servern tillgängliga i sin adressrymd där de motsvarar noder som 

OPC-klienter har tillgång till. 

 

Tags lades till genom att högerklicka på den enhet som det önskade adressregistret fanns på, 

för att sedan välja New Tag. Detta öppnade upp en dialogruta för att lägga till Tag’s. Här 

angavs egenskaper för Tag’en, bl.a. namn, adressregistrets adress, datatyp samt vilka skriv- 

och läsrättigheter OPC-klienter ska ha. Figur B5 visar de inställningar som gjordes för en Tag 

på ett dataregister av datatypen word som OPC-klienter endast kan läsa. Det spelar ingen roll 

vad som är angivet på Scan rate, då denna parameter sätts av OPC-klienten när den lägger till 

Tag’en i en prenumeration. 

Fig. B3. Figuren visar de inställningar som gjordes i inställningsguiden 

vid skapandet av en kanal mellan OPC-servern och PLC-systemet. 
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Fig. B5. Figuren visar ett exempel på en ”Tag” läggs till på OPC-servern. 

Fig. B4. Figuren visar de inställningar som gjordes när en enhet 

som motsvarar Mitsubishi PLC-systemet lades till på OPC-

servern. 
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För att hålla bättre ordning på alla Tag’s som tillhör enheten skapades grupper (groups). 

Gruppernas syfte är att organisera de Tag’s som finns på OPC-servern så att informationen 

blir mer lättöverskådlig för OPC-klienter. I det här fallet skapades två st. grupper, ReadValues 

samt SetValues, där ReadValues innehåller Tag’s som endast är läsbara och SetValues som 

innehåller Tag’s vars värden kan ändras. Grupperna skapades genom att högerklicka på en 

enhet för att sedan välja New Tag Group. 

 

Beroende på hur man namngivit kanalen, enheten, grupperna respektive Tag’en, kommer 

nodens Nod Id att variera. Nedan visas ett exempel på Nod Id, där en Tag med namnet 

counter, som ligger i gruppen ReadValues, som tillhör en enhet med namnet MitsubishiPLC, 

som kommunicerar via kanalen EthernetChannel.  

 

ns=2;s=EthernetChannel.MitsubishiPLC.ReadValues.counter 

 

För att en klient ska kunna ansluta mot OPC-servern skapades en ändpunkt (endpoint). En 

ändpunkt skapades genom att öppna upp dialogrutan OPC UA Configuration (Start > Alla 

program > Kepware > KEPServerEX 5 > OPC UA Configuration). Under fliken Server 

Endpoints finns alla tillgängliga ändpunkter för OPC-servern. För att lägga till en ändpunkt 

för OPC-servern, öppnades dialogrutan konfiguration av ändpunkter genom att klicka på 

knappen Add. Här anges vilken nätverksadapter som ska användas (specifikt nätverkskort 

eller localhost), portnummer samt vilka säkerhetsprinciper (Security Policies) som gäller för 

ändpunkten. Figur B6 visar ett exempel på en ändpunkt som kommunicerar via nätverkskortet 

Broadcom 802.11b/g WLAN genom port 49320. Ändpunkten godkänner kommunikation med 

OPC-klienter både med och utan kryptering. 

 

 

 
För att OPC-klienter ska få tillåtelse att ansluta mot OPC-servern, måste ett certifikat från 

OPC-klienten importeras till OPC-servern. Detta gjordes under fliken Trusted Clients. Efter 

dessa inställningar var OPC-server KEPServerEX konfigurerad för att kunna kommunicera 

med en OPC-klient. 

Fig. B6. Figuren visar ett exempel på inställningar för en 

ändpunkt för en OPC-server. 


