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Praktisk utvärdering av OPC

Mikael Hansson

Sammanfattning
Denna rapport beskriver vilken kommunikationskvalitet i form av prestanda, tillförlitlighet och 
tillgänglighet som kan förväntas av datakommunikationsstandarden OPC. För att ta fram 
information om kommunikationskvalitén har en praktisk utvärdering i form av duglighetstester
utförts. Den praktiska utvärderingen har gjorts med Bosch Rexroths OPC-server OPC.IwSCP 
och mot Bosch Rexroths styrsystem MTX High Performance. Rapporten ger svar på vilken 
kommunikationskvalitet som kan förväntas med specificerad OPC-server och styrsystem. 
Rapporten beskriver också hur några av parametrarna i OPC Foundations API:er påverkar 
kommunikationskvalitén. Även andra faktorer så som brist på CPU-kraft för OPC-server/OPC-
klient påverkar kommunikationskvalitén testas och utvärderas. Resultatet ifrån utförda 
duglighetstester analyseras utifrån hur möjligheten är att använda OPC för ett 
driftuppföljning/driftövervakningssystem utvecklat av Volvo IT i Skövde.

Nyckelord: OPC, Driftuppföljning, Driftövervakning, Datakommunikation, Styrsystem 
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1  Introduktion
Det finns idag ett behov på Volvo Powertrain att kunna övervaka och analysera 
produktionsprocessen. Syftet med övervakningen är att kunna optimera processen och 
därmed kunna höja kapaciteten i anläggningen. För att kunna göra analyser med precision 
krävs automatiserad övervakning i form av driftuppföljningssystem. Idag finns 
driftuppföljningssystem implementerade på ett flertal produktionsanläggningar inom Volvo 
Powertrain. Ett problem som Volvo IT (Volvo Information Technology) står inför är att det idag 
används ett flertal olika kommunikationslösningar för att kommunicera mellan de maskiner 
som finns i produktionen och driftuppföljningssystemet. Att det inte finns någon övergripande 
intern kommunikationslösning som är möjlig att applicera på befintliga styrsystem och 
framtida styrsystem är ett problem. Bristen på en intern övergripande kommunikationslösning
innebär höga kostnader för framtagning av nya kommunikationslösningar och underhåll av 
befintliga lösningar. En kommunikationsstandard som kan vara möjlig att använda på 
befintliga styrsystem och troligtvis även framtida styrsystem är OPC. 

OPC är en de facto-standard inom kommunikation mellan Windowsbaserade 
informationssystem och styrsystem. Denna rapport utgår från ett tidigare utfört 
examensarbete utfört av en student från KTH VT-2007 inom OPC som utförts på uppdrag av 
Volvo Powertrain i Skövde. Eftersom det arbetet analyserade de övergripande faktorerna 
inom OPC fokuserar denna rapport på en praktisk utvärdering som skall ge svar på vilken 
kvalitet som kan förväntas av OPC vad gäller prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet. 
Utvärderingen har genomförts genom att utveckla en OPC-Klient och PLC-logik efter 
förutsättningar och i en miljö som liknar den miljö som idag finns på Volvo Powertrain.

Prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet har sedan testas med olika förutsättningar i form av 
parametrering av OPC-inställningar, PLC-logik och yttre påverkan i form av CPU-belastning 
på den PC som OPC-server och OPC-klient har varit installerade på.

OPC finns idag inom en mängd olika områden och för en mängd av olika typer av teknisk 
utrustning inom främst automationsindustrin. Denna rapport fokuserar på OPC’s 
användningsområde gentemot kommunikation med styrsystem och det kan därför förekomma 
delar av rapporten som inte är relevant eller tvivelaktigt för mindre komplexa enheter som 
exempelvis en mätgivare.
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2 Bakgrund
På Volvo Powertrain i Skövde startades i början på 90-talet ett aktivt arbete med att mäta 
TAK-värden i produktionen. TAK står för tillgänglighet, anläggningsutbyte och kvalitetsutbyte. 
Genom att beräkna TAK-värdet erhålls vilken möjlig kapacitet en produktionsanläggning har 
och vilket utfall som erhållits. Till en början gjordes TAK-beräkningar utifrån manuella 
uppföljningar men ganska snarts insågs att detta var resurskrävande och att det inte var 
möjligt att få en övergripande bild av produktionsanläggningen med ett fåtal manuella 
uppföljningar per år. År 2001 fick Volvo IT uppdraget att utveckla ett automatiskt 
driftuppföljningssystem. Systemet fick benämningen DUGA (DriftUppföljning Generella 
Avbrottsuppföljningar). DUGA har 2007 tagits i drift på ett flertal produktionsavdelningar på 
Volvo Powertrain och planerna är att alla större produktionsavdelningar skall implementera 
DUGA de närmaste åren. 

Ett problem som Volvo IT står inför är behovet av att kommunicera med de styrsystem som 
finns i produktionen idag och som förväntas att införskaffas de närmaste åren. Idag har Volvo 
IT utvecklat flera olika kommunikationslösningar för att kommunicera mellan DUGA och olika 
typer av styrsystem. De färdigutvecklade kommunikationslösningarna förväntas inte kunna
appliceras på de styrsystem som planeras komma in i produktionen framöver vilket medför att 
ytterliggare lösningar behöver utvecklas.

Våren 2007 utfördes ett examensarbete av Niklas Gustafsson som hade till syfte att utvärdera 
vilka krav som ställs på DUGA från Volvo Powertrain, användare av DUGA och Volvo IT, 
utvecklare av DUGA. Gustafsson (2007) utvärderade även om det finns någon lämplig 
kommunikationsstandard som uppfyller de ställda kraven. Det Gustafsson kom fram till var att 
OPC Foundation tagit fram en standard som kan uppfylla de krav som finns i kravlistan. 
Standarden är OPC (Openness, Productivity & Collaboration) och är framtagen för att 
kommunicera mellan informationssystem och automationsutrustning. Gustafsson skriver:

”It can be concluded that OPC is a good alternative to use to develop a data collection 
subsystem. It is, however, not a total solution, but rather one more tool that, in certain 
situations, can be used to collect data from the production equipment.” (Gustafsson,
2007 s.2).

2.1 Driftuppföljning/Driftövervakning
Det finns idag ett behov av att kunna analysera (driftuppföljning) och övervaka 
(driftövervakning) en produktionsanläggning. Driftuppföljning ger möjlighet att analysera TAK-
värden för att få produktionsinformation som möjliggör produktionsoptimeringar. 
Driftövervakning ger information om produktionsläget i realtid vilket medför att 
produktionspersonal kan få information om den aktuella statusen i produktionen via 
exempelvis övervakningsmonitorer eller telefon. Nämnda faktorer skapar möjlighet att få 
information om produktionsstörningar utan att fysiskt vara i produktionsanläggningen. 

Det traditionella sättet att analysera TAK-värdet har varit att vid enstaka tillfällen göra 
manuella driftuppföljningar. Dessa manuella driftuppföljningar görs vanligtvis under en 
begränsad tidsperiod, de ger därför ofta begränsad information om verkligheten. En aspekt till 
varför en begränsad tidsperiod kan ge ett felaktigt utfall är att det sällan uppstår längre 
utrustningsfel i produktionsutrustningen under uppföljningsperioden. Skulle det inträffa ett 
längre utrustningsfel kan också det ge en påverkan på utfallet som kan ge en felaktig bild av 
verkligheten. Det kan även tänkas att produktionspersonalen är medveten om när den 
manuella uppföljningen genomförs och kan då under denna period vara extra vaksam över 
statusen i produktionsanläggningen vilket kan ge kortare stopp än normalt. Ytterligare en 
aspekt till varför manuella driftuppföljningar inte ger en korrekt verklighetsbild är att sekunder 
eller t.o.m. delar av sekunder påverkar TAK-värdet. Dessa små tidsintervall är svåra att finna 
vid en manuell driftuppföljning. Att manuella driftuppföljningar dessutom är resurskrävande 
och därmed kostsamma gör att en manuell driftuppföljning har många svagheter. Behovet av 
ett system som med automatik följer upp produktionsanläggningen är därför stort. Ett 
driftuppföljningssystem åtgärdar flera av de brister en manuell uppföljning ger. Ett 
driftuppföljningssystem ger möjlighet att övervaka produktionsanläggningen 24 timmar om 
dygnet 365 dagar om året och ger möjlighet att lagra alla relevanta signalförändringar. 
Driftuppföljningssystem har funnits i flera årtionden men det är först på senare år som 
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utvecklingen och användning tagit fart. Anledningen till denna trend är troligtvis att de senaste 
årens Pc-baserade styrsystem ger större möjligheter att samla in data än vad tidigare 
styrsystem gav möjlighet till (Microsoft, 2000).

2.2 DUGA (DriftsUppföljning Generella Avbrottsuppföljningar)

DUGA är ett driftuppföljningssystem med driftövervakningsfunktioner som är utvecklat av 
Volvo IT för Volvo Powertrain. Systemet har möjlighet att skapa analyser över TAK-värden. 
Det finns också möjlighet att analysera TAK-värdens olika delar (tillgänglighet, 
anläggningsutbyte och kvalitetsutbyte).

DUGA har funktioner för att analysera när ett produktionsstopp har inträffat och vad som 
orsakat produktionsstoppet i form av ett felmeddelande. Det finns också möjlighet att se hur 
länge produktionsstopp har pågått vid ett specifikt tillfälle eller summerat över en tidsperiod. 
DUGA är också ett driftövervakningssystem som ger en överblick av produktionsläget i realtid 
vilket ger möjligheten att informera om ett produktionsstopp uppstår samt ge information om 
antalet detaljer som producerats.

Informationen i DUGA erhålls idag genom logiska funktioner som programmeras i 
styrsystemet. DUGA kan även hämta in larmkoder, meddelande och manuella 
tillståndsinmatningar. 

2.3 OPC (Openness, Productivity & Collaboration)
Ett problem med DUGA idag är att det inte finns någon intern övergripande standard 
framtagen för att kommunicera mellan styrsystemen och systemet DUGA. OPC kan vara en 
lösning på problemet. Om OPC är en lämplig lösning för DUGA skall utvärderas i denna 
rapport. En standardiserad lösning skulle innebära en mer effektiv implementering av framtida 
styrsystem samt underlätta förändringar i DUGA då det idag krävs anpassning av flera 
programmoduler när en förändring av gränssnittet mot ett styrsystem skall förändras.

Anledningen till att OPC är den kommunikationslösning som utvärderas är Gustafssons 
rekommendation att använda OPC (2007). Det framkommer även utifrån diskussion med F.
Hoffman, systemansvarig för DUGA och systemutvecklare på Volvo IT Skövde (2007-09-06),
att OPC är den enda kommunikationslösning som merparten av de ledande 
styrsystemstillverkarna har stöd för. 

OPC är en standard framtagen för att skapa interoperabilitet mellan automationsutrustning 
och informationssystem (ex driftuppföljningssystem) eller andra typer av applikationer så som 
exempelvis ett HMI (Human-Machine Interface). OPC är idag en de facto-standard inom detta
segment. OPC är utvecklat och underhålls av OPC Foundation vilket är en användarförening 
med ca 450 företag som intressenter. Drivande i utvecklingen av OPC är bl.a. Microsoft och 
merparten av världens största aktörer inom automation såsom Siemens, ABB, SAP, Bosch 
Rexroth (OPC Foundation, 2007) . 

Bild 1 och 2 beskriver skillnaderna mellan att kommunicera via OPC eller utan OPC. 
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Bild 1. Kommunikationslösning DUGA – MPI.

Det finns i nuläget flera olika lösningar för hur datalagringsapplikationen (Data access layer) 
får informationen från styrsystemen. Bild 1 illustrerar ett exempel på hur det ser ut idag. I 
exemplet bild 1 har en kommunikationsapplikation (Data collection layer) specialutvecklats för 
att kommunicera med Indramat MPI (Multi Protocol Interface) Server. Indramat MPI-server
kommunicerar i sin tur med Indramat MPI-Client. Indramat MPI-Server och Indramat MPI-
Client är utvecklade av Bosch Rexroth och är tekniskt likt en OPC lösningen men är ej 
kompatibelt med OPC och är heller ingen generell standard. Till Indramat MPI-Client och 
Indramat MPI-Server innehar Volvo IT ej källkoden vilket ger begränsade möjligheter att 
utveckla funktionaliteten. Att dessa applikationer är specialutvecklade för just en specifik typ
av styrning gör att det inte går att skapa en generell lösning med hjälp av denna teknik.

Applikations-
server

Databas-
server

Data access layer

Data collection 

Indramat 
MPI-Server

Produktions-
utrustning

WinPC

Styrsystem 
1

Indramat
MPI-Client

WinPC

Styrsystem
1

Indramat
MPI-Client

WinPC

Styrsystem 
1

Indramat
MPI-Client

DUGA DB
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Bild 2. Kommunikationslösning DUGA – OPC.

Bild 2 visar ett exempel på hur en OPC-lösning. Fördelarna med att använda OPC är flera. 
OPC ger möjlighet att minska antalet gränssnitt mellan Data access layer och den applikation 
som kommunicerar med styrsystemet. Där OPC är applicerbart skapar det ett standardiserat 
sätt att kommunicera mellan Data access layer och styrsystemet.

OPC ger även fördelen att det inte krävs utveckling av en applikation (Data collection layer i 
bild 1) som kommunicerar med data access layer utan det är möjligt att använda den en 
färdigutvecklad OPC lösning.

2.3.1 Mjukvaruutveckling med OPC

OPC Foundation har skapat standardiserade server API:er och standardiserade klient API:er
för programmeringsspråk som stödjer Microsofts COM/DCOM Objekt.  Exempel på
programmeringsspråk som kan användas är C, C++, Delphi, C# eller VB6. (Wotschik & Haid, 
2007)

OPC stödjer för närvarande endast Windowsbaserade system, det pågår utveckling av en 
OPC-version som är plattformsoberoende. Denna version har benämningen OPC UA (Unified 
Architecture) av vilken det släppts en betaversion i oktober 2007.

För att få tillgång till OPC Foundations API krävs att man är medlem i OPC Foundation vilket 
kostar 1500$ /år (OPC Foundation, 2007). Det finns även möjlighet att använda API eller så 
kallade Wrappers från andra tillverkare såsom exempel piiGAB (piiGAB, 2007), advasol 
(Advasol, 2007) eller softing (softing, 2007). Wrappers utvecklade från andra än OPC 
Foundation har ofta fördelar så som att de är enklare att implementera och i vissa fall 
anpassade för en specifik OPC-server. Nackdelen med Wrappers från andra tillverkare än 
OPC Foundation kan vara att de inte har ett lika omfattande API och därmed blir mindre 
flexibla.

Applikations-
server

Databas-
server

Data access layer

OPC Klient

Produktions-

utrustning WinPC

Styrsystem
1

OPC 
Server

WinPC

Styrsystem
1

OPC 
Server

WinPC

Styrsystem
1

OPC 
Server

DUGA DB
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2.3.2 Kommunikation med OPC-server

Det finns två olika varianter att kommunicera med en OPC-server. De olika varianterna är 
synkront (på begäran) eller asynkront (händelsestyrt). Synkron avläsning innebär att en OPC-
klient begär data från OPC-servern vid ett specifikt tillfälle eller med en viss frekvens 
(pollande). Pollande kommunikation är ett resurskrävande alternativ för såväl OPC-klienten 
som OPC-servern. Används asynkron kommunikation skickar OPC-servern endast 
information när en tillståndsförändring sker vilket inte belastar OPC-server eller OPC-klient i 
onödan.

2.3.3 Konfigurering av Items i OPC-server/OPC-klient 

För att kunna kommunicera mellan OPC-klienten och en enhet med OPC stöd måste ett 
objekt vilket i OPC benämns Items definieras i OPC-klienten och delas ut i OPC-enheten. En 
enhet med OPC stöd kan vara ett styrsystem, en PLC eller liknande. Ett Item speglar någon 
form av objekt som existerar i en enhet med OPC stöd. I bild 3 är fem Items definierade och i 
detta exempel speglar samtliga Items PLC-variabler av typen BOOL (bit) eller UI2 (Integer).
Det krävs alltid att ett Item tillhör en grupp.

Bild 3. Konfigurering av Items.

Bild 3 beskriver hur en konfigurering av grupper och Items ser ut i Bosch Rexroths OPC-
server: OPC.IwSCP Ver5.19.196.0.

Vid asynkron kommunikation sker kommunikationen med en definierad grupp av Items. En 
OPC-server kan innehålla flera grupper av Items och en grupp kan innehålla flera Items. 

2.3.4 Konfigurering av kommunikationsparametrar i OPC-server/OPC-klient 

Det finns olika varianter av OPC-servrar vilka konfigureras på olika sätt. Den OPC-server som 
används för att genomföra duglighetstesterna i detta examensarbete är OPC.IwSCP 
Ver5.19.196.0, den OPC-servern styrs av OPC-klienten och all konfigurering görs i OPC-
klienten. Parametrar som bör konfigureras för att få kontroll på överföringen av data är om
man använder OPC Foundations API för OPC Data Access:

 UpdaterRate 

UpdaterRate specificerar med vilken frekvens som OPC-servern skall kommunicera 
med styrsystemet. Vissa OPC-servrar har en definierad lägre gräns vilket medför en 
gräns för hur snabbt det är möjligt att utbyta information mellan OPC-klient och 
styrsystemet. 

 MaxAge
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MaxAge definierar om OPC-klienten skall använda sig av den data som finns lagrad i 
OPC-servern (cache read) eller om OPC-klienten efter begäran av data skall vänta på 
att färsk data laddas upp från styrsystemet (device read). MaxAge använder sig av 
den timestamp ett Item har. Är MaxAge-värdet högre än skillnaden mellan OPC-
serverns aktuella tid och ett Items timestamp används det värdet som finns i OPC-
serverns Cache, i annat fall inväntas ett nytt värde vilket resulterar i en så kallad. 
device read. Parametreras MaxAge till värdet 0 används alltid device read. MaxAge 
definieras för respektive Item.

 KeepAlive

KeepAlive är en parameter som används för att säkerställa att OPC-klienten har 
kontakt med OPC-servern. Om det inte skickas någon data under en specificerad tid 
skickas en keepAlive signal vars enda syfte är att kontrollera om kommunikationen
mellan OPC-klient och OPC-server är bibehållen. KeepAlive fungerar endast i version 
DA 3.0.

2.3.5 OPC-standarder

OPC Foundation har utvecklat ett flertal standards vilka är utvecklade för olika behov av 
prestanda, informationsutbyte och säkerhet. Nedan listas de standarder som är utvecklade av 
OPC Foundation. 

 OPC DA (Data Access)

Detta är den mest använda standarden (Hadlich 2005) och den standard som
används för de praktiska utvärderingar som genomförs i detta examensarbete. OPC 
DA stödjer grundläggande funktionalitet för att läsa och skriva Items till och ifrån 
styrsystem. 

 OPC Alarms & Events 

Skickar alarm och händelser på begäran.

 OPC Batch  

En variant av OPC DA anpassad för grupperad data.

 OPC Data eXchange  

Möjliggör server till server kommunikation vid OPC DA.

 OPC Historical Data Access  

Ger möjlighet att hämta data mellan specificerade tidsperioder.

 OPC Security  

Stöder säkerhetsfunktioner som VPN (Virtual Private Network) eller HTTPS 
(krypterad HTTP).

 OPC XML-DA  

Skapar möjlighet att använda XML I OPC DA.

 OPC Complex Data  
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OPC-DA kan endast hämta ett dataobjekt vid ett tillfälle. OPC Complex data ger 
möjlighet att skapa datastrukturer och därmed överföra flera dataobjekt vid samma 
tillfälle.

 OPC Commands 

Med OPC Commands finns möjlighet att från OPC-klienten anropa funktioner som 
körs på OPC-servern. Detta ger möjlighet att endast skicka data vid specifika villkor.

 OPC UA (Unified Architecture)
Det unika med OPC UA är att det är plattformsoberoende. Denna standard är ännu 
inte färdigutvecklad men beräknas bli klar under 2008 (OPC Foundation, 2007).

2.3.6 Styrsystem

Ett styrsystem styr en process eller produktionsutrustningen. Ett styrsystem består ofta av en 
PLC (Programmable Logic Controller) som hanterar den funktionslogik som finns i och kring 
processen eller produktionsutrustningen. Ett styrsystem kan även inkludera en NC (Numerical 
Control) styrning som hanterar positionering av automationsenheter. För att göra det möjligt 
att styra processen eller produktionsutrustningen finns ofta även någon form av HMI (Human-
Machine Interface) där produktionspersonal kan interagera med processen eller 
produktionsutrustningen.

Det skall påpekas att OPC inte är ett kommunikationsalternativ för alla typer av styrsystem. 
För många äldre styrsystem finns inga drivrutiner utvecklade som stödjer OPC och det kan 
även tänkas att det inte är tekniskt möjligt att utveckla OPC-drivrutiner för vissa typer av äldre 
styrsystem. Att det inte finns några utvecklade drivrutiner medför att det inte är möjligt att
kommunicera med dessa styrsystem över OPC.
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3 Problemformulering
Volvo IT har i likhet med många andra systemutvecklingsföretag med inriktning på 
automationsutrustning utvecklat olika tekniska lösningar för att kommunicera med olika typer 
av styrsystem. Att ta fram olika tekniska lösningar för olika typer av styrsystem är
resurskrävande och medför även ökade kostnader för underhåll. En standardiserad lösning 
som kan användas på flera typer av styrsystem skulle därför kunna effektivisera utvecklingen
och minska kostnaderna för underhåll av informationssystem.

En annan aspekt till varför Volvo IT söker en standardiserad lösning är att det skulle kunna ge 
möjligheten att kommunicera med fler typer av styrsystem än idag och även få en möjlighet till 
stabilare och säkrare överföring av informationen.

Enligt ett tidigare utfört examensarbete utfört av Gustafsson (2007) rekommenderas OPC 
som en lösning på det aktuella problemet. Gustafson skriver:

”Based on the study and the results it is suggested that an OPC client is developed 
for the DUGA system” (Gustafsson, 2007 s.51).

Gustafsson har genomfört en teoretisk utvärdering utifrån den kravlista som tagits fram 
genom att intervjua strategiska personer inom Volvo Powertrain och Volvo IT. 

En sammanfattning av de krav som Gustafsson tagit fram är att den lösning som skall 
användas för DUGA bör ha hög tillgänglighet, och att det skall vara möjligt att spåra 
kommunikationsfel. Det skall vara möjligt att kommunicera med styrsystem/PLC och 
respektive styrsystem skall kunna identifieras. Bilaga 1 innehåller de krav som uppfylls av 
OPC enligt Gustafsson.

Utöver den utvärdering Gustafsson genomfört krävs enligt F.Hoffman även en fördjupad 
analys inom prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet för att utvärdera vilken kvalitet man kan 
förvänta sig av DUGA om OPC används.

3.1 Problemspecificering 
Utifrån Volvo IT’s behov på en kommunikationslösning mellan DUGA och styrsystemen 
bedöms OPC utifrån Gustafssons examensarbete som ett bra alternativ. Det finns dock inga
belägg för vilken kvalitet på dataöverföringen som kan förväntas av OPC i form av prestanda, 
tillförlitlighet och tillgänglighet. Problemspecificeringen lyder enligt:

Målet med detta examensarbete är att genomföra ett antal duglighetstester vilka har till syfte 
att undersöka vilken kvalitet på dataöverföringen som kan förväntas med OPC. Med kvalitet 
avses i detta examensarbete prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet. Undersökningen skall 
ta hänsyn till de krav och förutsättningar som råder för DUGA och den miljö som DUGA 
implementeras i.

Nedan redovisas en kortfattad beskrivning av prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet.

 Prestanda 
Med prestanda avses tiden för en roundtrip vilket är tiden för ett signalutbyte mellan 
OPC-klient och styrsystem. En mer detaljerad definition av en roundtrip och hur 
pestandan mätts finns i kapitlet ”Att mäta prestanda” 

 Tillförlitlighet
Med tillförlitlighet avses i denna rapport med vilken säkerhet som en signalförändring 
i PLC’n registreras av OPC-klienten. Mer information om hur tillförlitligheten har mätts 
finns i kapitlet ”Att mäta tillförlitlighet” 

 Tillgänglighet
Med tillgänglighet avses i denna rapporten en test som pågår under en längre 
tidsperiod. Mer information om hur tillgängligheten har mätts finns i kapitlet ”Att mäta 
tillgänglighet” 
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3.2 Avgränsningar
Inom Volvo Powertrain finns det en mängd olika styrsystem. Den praktiska utvärderingen i 
detta projekt kommer endast att utföras på Bosch Rexroths styrsystem IndraMotion MTX High 
Performance.

3.3 Förväntat resultat
Den utvärdering som genomförs skall redovisa vilken prestanda, tillförlitlighet och 
tillgänglighet som kan förväntas i en definierad miljö.

Resultatet redovisas i form av statistik och analys kopplat till Gustafssons kravspecifikation 
och givna förutsättningar från Volvo IT.
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4 Metod
För att utvärdera hur OPC lever upp till de krav som ställs på en kommunikationslösning för 
DUGA genomförs en praktisk utvärdering i form av analys av insamlad data. Analysen har till 
syfte att svara på frågan vilken kvalitet som kan förväntas av dataöverföring med OPC i form 
av prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet. Datan som skall analyseras samlas in genom att 
konfigurera en testmiljö som liknar den miljö som informationssystemet DUGA finns 
implementerat på idag och förväntas att implementeras på i framtiden. 

Bild 4 ger en schematisk översikt över hur analysen utförs.

Bild 4. Summering över förutsättningar, testförfarande, resultat och analys.

Bild 4 ger en summering över vilka förutsättningar som duglighetstesterna genomförts i, vilka 
tester som genomförts och vilket resultat som erhållits. Bild 4 ger även en summerad analys 

Förutsättningar
Programmeringsspråk:  C# (.Net 2.0)
OPC API:  OPC.Net ver 1.30.10
OPC-server: OPC.IwSCP Ver5.19.196.0.
UpdaterRate 250ms
Styrsystem:IndraControl MTX VPP 40. 
Hårdvara: Processor: Celeron 1.3GHz RAM: 1GB
Operativsystem: WindowsXP Professional

Analys 

-Prestandan påverkas tydligt av belastningen på PC’ns CPU’n.

- OPC är tillförlitligt om signalförändringarna sker mer sällan än den tid som updateraten för OPC-servern är inställd på.

- Tillförlitligheten påverkas ej uppenbart av CPU-belastning.

- Tillgängligheten är under 24-timmars test 100%.

- Prestanda under tillgänglighetstesten är ej stabil, skillnader på upp till 2,4 sek på en roundtrip registreras trots att CPU’n ej 
belastats.

Test - Prestanda
(Roundtrip -Tid i sekunder)

Utan CPU-belastning
100 Rountrips – Bit
(Min,Max,Medel)

100 Rountrips – Integer
(Min, Max, Medel)

Med CPU-belastning
100 Rountrips – Bit
(Min,Max,Medel)

100 Rountrips – Integer
(Min, Max, Medel)

Test – Tillförlitlighet
(% registrerade 

signalförändringar)
PLC-räknare 0-1000

Utan CPU-belastning
Frekvens 3.33Hz

Frekvens 5Hz
Frekvens 10Hz

Frekvens 100Hz

Med CPU-belastning
Frekvens 3.33Hz

Frekvens 5Hz
Frekvens 10Hz

Frekvens 100Hz

Resultat – Tillförlitlighet
(% registrerade signaler)

PLC räknare 0-1000

Utan CPU-belastning
Frekvens 3.33Hz 100%
Frekvens 5Hz 79.6%
Frekvens 10Hz 39.7%
Frekvens 100Hz 7.8%

Med CPU-belastning
Frekvens 3.33Hz 100%
Frekvens 5Hz 79.6%
Frekvens 10Hz 39.7%
Frekvens 100Hz 7.7%

Resultat – Prestanda
(Roundtrip -Tid i sekunder)
(Fördröjning i PLC 250ms)

Utan CPU-belastning
100 Läs/Skriv – Bit

Min: 0.52075,Max: 0.75108
Medel: 0.749259

100 Läs/Skriv – Integer
Min: 0.470677, Max: 0.50082

Medel: 0.50072

Med CPU-belastning
100 Läs/Skriv – Bit

Min: 0.30043,Max: 0.79114
Medel: 0.75118

1000 Läs/Skriv – Integer
Min: 0.11016, Max: 0.65094

Medel: 0.51504

Test – Tillgänglighet
(Tillgänglighet under 24h)

(Fördröjning i PLC på 5 Sek)

Rountrips – Integer, 24h
(Min, Max, Medel)

Resultat – Tillgänglighet
(Tillgänglighet under 24h)

(Fördröjning i PLC på 5 Sek)

24h Läs/Skriv – Integer
Min: 3.955688

Max: 6.4192304
Medel: 5.008841

Antal roundtrips = 17254
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över duglighetstesten. Respektive del i bild 4 beskrivs utförligt i kapitlen förutsättningar, 
datainsamling, resultat och analys.

4.1 Förutsättningar, hård och mjukvara
För att få så givande resultat som möjligt utförs testerna i möjligaste mån med den hårdvara 
och mjukvara som en skarp DUGA implementation skulle kunna tänkas implementeras i. Ett 
undantag ifrån att i testmiljön efterliknar en skarp miljö är att OPC-klienten körs på samma PC 
som OPC-server och PLC-program. Vid en skarp implementation kommer troligtvis OPC-
klient och PLC-program att köras på separata maskiner.

 Applikationen skall skrivas i C# (.Net 2.0)

 OPC-klienten skall utvecklas med OPC Foundations OPC.Net version 1.30

 Styrsystem som skall användas är från Bosch Rexroth av modellen IndraControl 
MTX.

 Styrsystemet skall köras på Microsoft Windows XP SP2

 Följande hårdvara finns i den PC som OPC-server och OPC-klient körs på: 
Processor: Celeron 1.3GHz RAM-minne: 1GB. 

 OPC-server som utvärderas är OPC.IwSCP version 5.19.196.0 vilken är utvecklad av 
BoschRexroth, OPC ver 2.05a.

4.2 Datainsamling
Datainsamlingen skall göras genom att konfigurera den OPC-klient som utvecklats och som 
illustreras i bilaga ”OPC Performence Client”. Det skall även göras anpassningar i det  PLC-
program som utvecklats och redovisas i bilaga ”PLC-kod för OPC-tester”. Samtliga tester 
utförs i den miljö som finns beskriven i kapitlet ”Förutsättningar, hård och mjukvara”

4.2.1 Att mäta prestanda

Med prestanda avses i detta fall tiden från att information skickas från OPC-klienten och fram 
till dess att OPC-klienten analyserat datan, denna process benämns i denna rapport som en 
roundtrip.

 Följande steg inkluderas:

1. OPC-klienten ändrar statusen på ett Item i OPC-servern.

2. PLC’n registrerar att ett Item har ändrats i OPC-servern.

3. PLC’n analyserar informationen och ändrar utifrån PLC-logiken statusen på detta 
Item.

4. OPC-servern registrerar att statusen har ändrats för ett Item och skickar den 
uppdaterade informationen till OPC-klienten.

5. OPC-klienten registrerar att en förändring har skett.

För att se hur CPU-belastningen påverkar prestandan genomförs mätningar med och utan 
CPU-belastning. För att få fram en CPU-belastning skall mjukvaran Indralogic startats och 
avslutats under prestandamätningen. För att mäta prestanda används Windows XP 
preformance monitor.

Prestandamätning skall genomföras för datatyperna Bit och Integer. Prestandamätningen för 
datatypen Bit skall göras med den PLC-logik som finns i bilaga ”PLC-kod för OPC-tester -
Rondtrip Bit”. Prestandamätningen för datatypen Integer skall göras med den PLC logik som 
finns i bilaga ”PLC-kod för OPC-tester - Rondtrip Int”.
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Följande mätvärden kommer att registreras:

- Medel

- Max

- Min

- Antal sända signalförändringar

- Antalet mottagna signalförändringar

Är inte antalet sända signalförändringar samma som antalet mottagna signalförändringar 
betraktas prestandatesten som ogiltig.

4.2.2 Att mäta tillförlitighet

Med tillförlitighet avses i denna rapport med vilken säkerhet som signalförändring i PLC’n
registreras av OPC-klienten. För att mäta tillförlitligheten har en PLC-logik skapats som med 
en definierad frekvens räknar upp en Integer enligt logik i bilaga ”PLC-kod för OPC-tester –
Räknartest”
Mätningar genomförs med frekvens från 100Hz tills ett stabilt värde erhålls. Mätningen görs 
med en räknare från 0 – 1000. Samtliga 1000 signalförändringar skall registreras för att 
insamlingen skall betraktas som tillförlitlig.

För att se hur CPU-belastningen påverkar tillförlitligheten genomförs mätningar med och utan 
CPU-belastning. För att få fram en CPU-belastning kommer mjukvaran Indralogic att startas
och avslutats under tillförlitlighetsmätningen. För att mäta prestanda används Windows XP 
preformance monitor.

4.2.3 Att mäta tillgänglighet

Tillgängligheten mäts genom att OPC-klienten kommer att köras under 24 timmar utan 
avbrott. PLC-programmet som körs finns i bilaga: PLC-kod för OPC-tester – Räknare
tillgänglighet. Även prestandan skall mätas under tillgänglighetstesten.
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5 Resultat och analys
I detta kapitel redovisas och analyseras den insamlade datan som erhållits under de 
genomförda duglighetstesterna.

5.1 Resultat prestandatest
Ett flertal prestandatester har genomförts för att undersöka vilken prestanda som går att 
uppnå med definierade förutsättningar (se kapitel Förutsättningar, hård och mjukvara för 
information om förutsättningarna). Prestandatesterna har gjorts med två olika datatyper, bit 
och integer. Mätningar har också genomförts med och utan att CPU’n på PC’n som OPC-
klient och OPC-server på varit belastad. En förutsättning för att en mätning skall betraktas 
som godkänd är att roundtripen skall vara fullbordad. För att roundtripen skall betraktas som 
fullbordad skall antalet sända signalförändringar från OPC-klienten vara samma som antalet 
mottagna signalförändringar till OPC-klienten. Uppnås inte det villkoret anges ”fel” på raden
med värdet för den aktuella PLC-fördröjningen. 

I tabell 1 redovisas ett medelvärde, ett max värde och ett min värde för den tiden det tagit att 
genomföra en roundtrip. Tabell 1 innehåller även antalet sända och mottagna 
signalförändringar samt den fördröjning som programmerats i PLC’n.

Resultat - Prestanda, Bit - Roundtrip utan CPU belastning
Medel
(sekunder)

Max
(sekunder)

Min
(sekunder) TotSänt TotMottagit Fördröjning PLC

0.75199 0.8311952 0.7110224 100 100 400ms

0.75098 0.7811232 0.6709648 100 100 300ms

0.749259 0.75108 0.5207488 100 100 250ms

Fel* 200ms

Resultat - Prestanda, Bit - Roundtrip med CPU belastning
Medel
(sekunder)

Max
(sekunder)

Min
(sekunder)

TotSänt
(sekunder) TotMottagit Fördröjning PLC

0.770508 0.8712528 0.5407776 100 100 400ms

0.754519 0.8311592 0.5507920 100 100 300ms

0.751182 0.7911376 0.300432 100 100 250ms

Fel* 200ms
* Fler sända signalförändringar än mottagna signalförändringar.

Resultat - Prestanda, Bit - Roundtrip utan CPU belastning
Medel
(sekunder)

Max
(sekunder)

Min
(sekunder) TotSänt TotMottagit

 0.50072  0.50082  0.4706768 100 100

Resultat - Prestanda, Integer - Roundtrip med CPU belastning
Medel
(sekunder)

Max
(sekunder)

Min
(sekunder)

TotSänt
(sekunder) TotMottagit

0.515041 0.6509360 0.1101584 100 100

Tabell 1. Resultat prestandatest. 

Fördröjning PLC är den tid som PLC-programmet väntar innan statusen på det aktuella Itemet 
ändras, se bilaga PLC-kod för OPC-tester Roundtrip Bit för PLC-kod. 

5.2 Analys prestandatest
Det konstateras att prestandan är beroende av två primära faktorer. Den mest avgörande 
faktorn är den UpdaterRate (pollningsfrekvens mellan OPC-server och PLC) som används. 
Då Bosch Rexroths OPC-server inte stödjer lägre UpdaterRate än 250ms är det inte möjligt 
att få en roundtrip som har ett medelvärde under 500ms. Den andra faktorn som påverkar 
prestandan är tillgången på CPU-kraft. Vid kraftig belastning av PC’ns CPU påverkas tiden för 
en roundtrip markant enligt bild 5 och 6. Ytterligare en faktor som påverkar är den fördröjning 
som krävs i PLC’n för att OPC-serverns skall hinna registrera signalen.
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I bild 5 och 6 genomförs följande förlopp:

1. Roundtripsmätning startas

2. Mjukvaran IndraWorks Enginering startas

3. Mjukvaran IndraWorks Enginering avslutas

4. Roundtripsmätning avslutas

OPC Prestanda
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Bild 5. OPC prestanda.

Bild 5 visar den tid det tar för en roundtrip (Bit) när CPU’n belastas enligt bild 6. Fördröjningen
vid mätningen av en Bit-roundtrip var i ovanstående mätning 400ms men enligt tabell 1
påverkar CPU belastningen prestandan oavsett fördröjning i PLC eller datatyp.

Bild 6. CPU belastning.

Bild 6 visar den totala CPU-belastning (grön) och den CPU-belastningen för den process som 
OPC-klienten körs i (blå). Mätningen är gjord i Windows XP’s performance monitor. Enheten 
är % av CPU-utnyttjande.

5.2.1 Prestanda kopplat till DUGA

Utifrån Gustavssons kravlista (2007) så är kravet på DUGA att det skall vara möjligt att 
monitorera en signal inom 20 sekunder vilket OPC lever upp till med god marginal. Utifrån 

2 3

1 2 3 4

1 4
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genomförda tester kan det förväntas att en förändring i PLC’n skall kunna registreras av OPC-
klienten efter ca 0.25 sek. Vid hög CPU-belastning kan det dröja upp till 0.35 sek innan en 
signalförändring registreras av OPC-klienten.

5.3 Resultat tillförlitlighetstest
Ett flertal tillförlitlighetstester har genomförts för att undersöka vilken tillförlitlighet som kan 
förväntas med definierade förutsättningar (se kapitel Förutsättningar, hård och mjukvara för 
information om förutsättningarna). Tillförlitlighetstesterna har genomförts med och utan att 
CPU’n på PC’n som OPC-klient och OPC-server på varit belastad. 

I tabell 2 redovisas antalet signalförändringar i PLC’n och antalet mottagna signalförändringar 
av OPC-klientet. Tabell 2 innehåller även med en kolumn som redovisar med vilken frekvens 
som signalförändringarna i PLC’n har skett. Kolumnen Updaterrate anger vilken UpdaterRate 
som OPC-klienten har varit inställd på.

Resultat - tillförlitlighet, Utan CPU 
belastning

Signalförändringar i PLC’n TotMottagit Överföringssäkerhet Frekvens UpdateRate

1000 78 7.8% 100Hz 250ms

1000 397 39.7% 10Hz 250ms

1000 798 79.8% 5Hz 250ms

1000 1000 100% 3.33Hz 250ms

Resultat - tillförlitlighet, Med CPU 
belastning

Signalförändringar i PLC’n TotMottagit Överföringssäkerhet Frekvens UpdateRate

1000 77  7.7% 100Hz 250ms

1000 397  39.7% 10Hz 250ms

1000 798 79.8% 5Hz 250ms

1000 1000 100% 3.33Hz 250ms

Tabell 2. Resultat tillförlitlighetstest.

5.4 Analys tillförlitlighetstest
Tillförlitligheten är vad som kan förväntas i den i den miljö som tillförlitlighetstesten utförts. 
Med en UpdateRate på 250ms är det inte teoretiskt möjligt att registrera mer än fyra 
signalförändringar per sekund vilket även är ungefär det som den praktiska utvärderingen 
visar med undantag från när uppdateringsfrekvensen ställs in på 100Hz.  Anledningen till att 
inte överföringssäkerheten ligger något under 4 % vilket är det värde som det teoretiskt sett 
borde bli vid 100Hz är att PLC’n inte klarar av att genomföra så snabba signalförändringar.
Vid ett inställt värde på 100Hz i PLC’n är den verkliga uppdateringsfrekvensen kring 50Hz.

En signalförändring är i denna test en integer i PLC’n som räknas upp enligt de program som 
finns beskrivet i bilaga ” PLC-kod roundtrip Int”. Stabil kommunikation uppnåddes när 
frekvensen för signalförändringen sätts till 3.33Hz. Intressant att notera är att tillförlitlighen i 
den form som testen genomförts är så gott som oberoende av hur PC:ns CPU belastas.

5.4.1 Tillförlitighet kopplat till DUGA

Om PLC-tillstånden i DUGA programmeras så att det inte växlar tillstånd snabbare än 3.33Hz
så är tillförlitligheten i OPC enligt genomförda tester säker. Genomförda tester visar också att 
om PLC-tillstånden växlar 5Hz eller snabbare kommer kvalitén på signalinsamlingen inte att 
vara tillförlitlig.

5.5 Resultat tillgänglighetstest
Tillgängligheten var under tillgänglighetstesten 100% och 17252 roundtrips genomfördes 
under testen. Tabell 3 redovisar de resultat som erhållits under tillgänglighetstesten.
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Resultat – tillgänglighet under 24 -timmar
Medel
(sekunder)

Max
(sekunder)

Min
(Sekunder) TotSänt TotMotagit

5.008841 6.4192304 3.955688 17252 17252

Tabell 3. Resultat tillgänglighetstest. 

5.6 Analys tillgänglighetstest
Att tillgängligheten nådde upp till 100 % visar att OPC i den aktuella miljön har en hög 
tillgänglighet. Prestandan under tillgänglighetstesten har varierat med ett flertal mindre 
avvikelser och några större, se bild 7. Den största skillnaden för en roundtrip som 
registrerades var på 2,4 sek. CPU-belastningen övervakades ej under tillgänglighetstesten då 
det under denna test fokuserades på tillgängligheten men ett antagande är att det någon 
process har belastat CPU’n vid de tillfällen som variationer har förekommit.

OPC Tillgänglighet 
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Bild 7. OPC tillgänglighet.

Bild 7 visar tiden för en roundtrip under tillgänglighetstesten. Viktigt att notera är att en fem 
sekunders fördröjning är införd i PLC-programmet. 

5.6.1 Tillgänglighet kopplat till DUGA

Kravet som Gustafsson (2007) ställer på att tillgängligheten skall uppnås till 99% uppnås 
under tillgänglighetstesten. Att prestandan inte är mera stabil än vad som framkommer under 
tillgänglighetstesten kan innebära problem om det ej tas hänsyn till de prestandavariationer 
som kan uppkomma om OPC används för DUGA.
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6 Slutsats
Målet med detta examensarbete har varit att utvärdera vilken kvalitet i form av prestanda, 
tillförlitlighet och prestanda som kan förväntas av en OPC-lösning med Bosch Rexroths OPC-
server IwSCP. Den OPC-klient som utvecklats ger en svar på vilken kvalitet som kan 
förväntas i den miljö som specificerats och en indikation över vilken kvalitet som kan 
förväntas vid en skarp implementation enligt bild 2 kommunikationslösning DUGA – OPC.

Problemformuleringen för examensarbetet är definierat enligt följande:

Målet med detta examensarbete är att genomföra ett antal duglighetstester vilka har till syfte 
att undersöka vilken kvalitet på dataöverföringen som kan förväntas med OPC. Med kvalitet 
avses i detta examensarbete prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet. Undersökningen skall 
ta hänsyn till de krav och förutsättningar som råder för DUGA och den miljö som DUGA 
implementeras i.

Nedan redovisas en summering över resultatet.

 Prestanda 
I prestandatesten konstaterades att OPC ger fördröjningar i dataöverföringen mellan 
OPC-server och styrsystem av en storlek som inte går att bortse ifrån. I den miljö som 
konfigurerats är fördröjningar på upp till 0,25 sekunder normalt och fördröjningar på 
upp till 0,35 sekunder kan förekomma om CPU’n på den PC som OPC-server och 
OPC-klient körs på belastas hårt. Andra faktorer som påverkar prestandan är den 
UpdaterRate som konfigurerats i OPC-klienten samt hur PLC-programmet 
programmeras.

 Tillförlitlighet

Vad gäller tillförlitligheten är det möjligt att uppnå en stabil överföring om man är 
medveten om OPC’s begränsningar och programmerar PLC-logiken utifrån de 
förutsättningarna som OPC ger. 

Att det inte är möjligt att sätta UpdateRaten lägre än 250ms i den OPC-server som 
används för duglighetstesterna medför det att det inte är teoretiskt möjligt att 
registrera mer än fyra tillståndsförändringar per sekund (4Hz). Genomförda 
duglighetstester visar att med signalförändringar i PLC’n på 3.33Hz registreras 
samtliga signalförändringar i PLC’n. 

 Tillgänglighet

Tillgängligheten uppgick under den tillgänglighetstest som genomförts under 24-
timmar till 100%. Det konstaterades dock att trotts att CPU’n inte utsattes för någon 
belastning att prestandan inte var helt stabil. Skillnader på upp till 2,4 sek på en 
roundtrip registrerades under tillgänglighetstesten.

De slutsatser som kan göras utifrån insamlad data är att det krävs förståelse och kunskap om 
OPC och PLC-programmering för att kunna implementera en stabil OPC-lösning. Att OPC 
kan tänkas att användas för DUGA var känt redan innan detta examensarbetet påbörjades 
men genom genomförda duglighetstester är det tydligare vilken kvalitet som kan förväntas.

För att öka säkerheten på signalöverföringen rekommenderas att någon form av 
handskakning införs mellan OPC-klienten och PLC-programmet som ger bekräftelse på att 
signalutbytet har genomförts och initierar omsändning om inte signalutbytet genomförts under 
en specificerad tid.

6.1 Diskussion
Genom metodvalet att använda en praktisk utvärdering anser jag att relevant information 
kring vilka parametrar som påverkar prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet för en OPC-
lösning i specificerad miljö har kunnat redovisas i rapporten. Nackdelen med metoden kan 
tänkas vara att det var tidskrävande att utveckla den mjukvara som krävs för att kunna 
genomföra duglighetstesterna men då det finns begränsad information om den OPC-server 
som utvärderats var någon annan metod svår att genomföra. 
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Vad gäller validiteten på insamlad data så har merparten av mätningarna endast gjorts en 
gång och endast ett mättillfälle har redovisas i denna rapport. Anledningen till valet att endast 
genomföra mätningarna en gång är att det inte finns några yttre faktorer som kan orsaka en 
relevant spridning på resultatet. Syftet med duglighetstesterna har även varit att få en 
förståelse för vilka parametrar som påverkar prestandan samt en uppfattning om vilken 
signalkvalitet som kan förväntas. 

I en verklig produktionsmiljö med ett flertal OPC-servrar kopplade till samma OPC-klient kan 
det antas att kommunikationskvalitén i genomförda tester får viss differens jämfört med
resultaten som erhållits i duglighetstesterna. Så länge som tillgången på processorkraft för 
OPC-klient och OPC-server är god och bandbredden är tillräcklig bör dock endast variationer 
på ett fåtal procent förekomma jämfört mellan en skarpt implementerad lösning och 
duglighetstesterna genomförda i detta examensarbete.

Andra faktorer som det ej tagits hänsyn till under de duglighetstera som genomförts men som 
kan antagas påverka prestanda och tillförlitlighet är hur PLC-programmet är uppbyggt 
eftersom tiden för ett cykelvarv i PLC’n variera och därmed innebära en fördröjning av 
signalutbytet. Då ett cykelvarv i PLC’n normalt tar ett fåtal millisekunder är det en faktor som 
gör en marginell inverkan på testresultatet. En annan faktor som kan påverka kvalitén är att 
OPC-servern och OPC-klienten i duglighetstesterna körs på samma PC. Initialt var det tänkt 
att OPC-klienten skulle körts på en extern PC för att få en så realistisk testmiljö som möjligt
men p.g.a. behörighetsrestriktioner på Bosch Rexroths styrsystem valdes att istället köra 
OPC-klienten på samma dator som OPC-servern. Den tid som det skulle ta att transportera 
datan mellan OPC-klient och OPC-server via nätverket istället för internt som nu är fallet bör 
kunna ses som försumbar i sammanhanget. Det som konstateras är att det krävs viss insikt i 
DCOM för att konfigurera kommunikation mellan OPC-server och OPC-klient när de ej är 
installerade på samma PC.

6.2 Framtida arbeten
Det finns frågeställningar som på grund av examensarbetets tidsmässiga begränsningar ej 
genomförts under detta examensarbete. Den kanske mest intressanta frågan som ej har 
kunnat besvarats av detta examensarbete är hur kvalitén på dataöverföringen påverkas när 
fler än en OPC-servrar körs mot samma OPC-klient. Att prestandan påverkas vid en viss 
gräns bör vara troligt men i vilken omfattning är svårt att säga?

En annan frågeställning är hur Bosch Rexroths OPC-server ”OPC.IwSCP” står sig i 
förhållande till andra OPC-servrar och hur kommunikationskvalitén är för andra styrsystem 
och andra OPC-servrar. Inom detta område finns vissa utvärderingar gjorda men med olika 
inriktningar och kvalitet. Ytterliggare en intressant frågeställning är hur 
kommunikationskvalitén hade blivit om någon av de olika wrappers som finns på marknaden
istället för OPC Foundations wrapper.
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Bilaga 1. Kravlista på kommunikationslösning 
för DUGA av Gustafsson(2007)

Explicitly demanded requirements: The system must.. Fulfilled by OPC

(01)  ..be available 99% of the operating time. Yes

(02)  ..be able to detect and handle communication errors. Yes

(05)  ..ensure that data is available for analysis within 24 hours. Yes

(06)  ..ensure that data is available for monitoring within 20 seconds. Yes

(09)  ..have means to uniquely identify each individual node in system. Yes

(15) ..ensure in-system communication is well specified and documented. Yes

(17) ..be able to communicate with PLC-equipment. Yes

(27) ..run stable and not affect other programs on same system. Yes

(28) ..ensure that no data is lost in transition. Yes

(38) ..distinguish messages in alarm, warning and data. Yes

Implicit requirements: The system must…

(a) ..be ensured to be supported for at least 20 years. Yes

(b) ..ensure that data-packets arrive in order to the DUGA system. Yes

Bilaga 1. Krav som enligt Gustafssons OPC utvärdering skall uppfyllas för att uppnå ställda 
krav på DUGA.
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Bilaga 2. OPC Performence Client

Design och funktioner OPC Performence Client

C# Kod OPC Performence Client
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Opc.Da;
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using System.Timers;

namespace OPC_Example
{
    public partial class Form1 : Form
    {
                public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            getAvailableServers();
            CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; //Make it 
possible to run the program without threadhandling
            iServer = null;
        }
        private Opc.Da.Server iServer;
        private Opc.Da.Item[] iItems;
        private Opc.Da.Subscription iOpcSubscription = null;
        private int SignalChanges = 0;
        private int totBitSent = 0;
        private int totIntSent = 0;
        private int totBitRecived = 0;
        private int totIntRecived = 0;
        private int intValue = 0;
        private bool DataBitSent;
        private bool DataIntSent;
       
        private DateTime dtBitsent;
        private DateTime dtIntSent;
        private DateTime dtBitRecived;
        private DateTime dtIntRecived;
        private DateTime dtTemp;
        private DateTime dtIntTemp;
        private TimeSpan tsBitMax;
        private TimeSpan tsIntMax;
        private TimeSpan tsBitMin;
        private TimeSpan tsIntMin;
        private TimeSpan tsTemp;
        private TimeSpan tsIntTotalTime;
        private TimeSpan tsBitTotalTime;
        private DateTime dtBitStartTime;
        private DateTime dtIntStartTime;
        private System.Timers.Timer timerBit = new
System.Timers.Timer();
        System.Timers.Timer timerInt = new System.Timers.Timer();

        private void getAvailableServers()
        {
            Opc.Server[] iServers = new
OpcCom.ServerEnumerator().GetAvailableServers(Opc.Specification.COM_D
A_20); //.COM_DA_20 generates a list with booth DA2 and DA3 servers

            foreach (Opc.Server iServer in iServers)
            {
                ServerSelect.Items.Add(iServer.Name);
            }
        }
        private Opc.Da.Item CreateItem(string ClientHandle, string
ItemPath, string ItemName, int MaxAge) {
            Opc.Da.Item iItem;
            iItem = new Opc.Da.Item();
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            iItem.ClientHandle = ClientHandle;  //This is a unique 
value assigned by the client when an item is added to a create owned 
by the client. This value only has meaning to the client and may not 
be unique unless the client chooses to make it unique. This value is 
returned by the server with any item result when completing any group 
related request
            iItem.ItemPath = ItemPath;          //The secondary 
identifier for the property if it is directly accessible as an item.
            iItem.ItemName = ItemName;          //The primary 
identifier for the property if it is directly accessible as an item.
            iItem.MaxAge = MaxAge;              //The oldest (in 
milliseconds) acceptable cached value when reading an item. A value 
of Int32.MaxValue indicates that cached value should always be used. 
A value  <= 0 indicates that the cached value should never be used.

            return iItem;
        }

        private void Connect_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ConnectButton.Enabled = false;
            int intMaxAge = int.Parse(txtMaxAge.Text); 
            iServer = new Opc.Da.Server(new OpcCom.Factory(), new
Opc.URL("opcda://" + txtIp.Text  +  "/" + ServerSelect.Text));
            iServer.Connect();
            iServer.ServerShutdown += new
Opc.ServerShutdownEventHandler(iServer_ServerShutdown);
            if( iServer.IsConnected){
                ToolBarLabel1.Text = "Connected";
            } else {
                ToolBarLabel1.Text = "Not connected";
            }

            DisconnectButton.Enabled = iServer.IsConnected;
            ConnectButton.Enabled    = !iServer.IsConnected;
        
            iItems = new Opc.Da.Item[6];

            iItems[0] = CreateItem("ClientHandleItem0", "", 
txtItem0.Text, intMaxAge);
            iItems[1] = CreateItem("ClientHandleItem1", "", 
txtItem1.Text, intMaxAge);
            iItems[2] = CreateItem("ClientHandleItem2", "", 
txtItem2.Text, intMaxAge);
            iItems[3] = CreateItem("", "", "", intMaxAge);
            iItems[4] = CreateItem("ClientHandleItem4", "", 
txtItem4.Text, intMaxAge);
            iItems[5] = CreateItem("ClientHandleItem5", "", 
txtItem5.Text, intMaxAge);

            createOPCGroup();
            GetStatus();
        }

        private void Disconnect_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            iServer.CancelSubscription(iOpcSubscription);
            iOpcSubscription.Dispose(); //This object contains 
references to unmanaged resources (e.g. COM servers) , as a result, 
this object must be explicitly released by calling the Dispose 
method.      
            iOpcSubscription = null;
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            iServer.Disconnect();
            ToolBarLabel1.Text = "Not connected";
            ToolBarLabel2.Text = "";
            ConnectButton.Enabled = !iServer.IsConnected;
            DisconnectButton.Enabled = iServer.IsConnected;
            lblQualityStatus0.Text = ToolBarLabel1.Text;
            lblQualityStatus1.Text = ToolBarLabel1.Text;
            lblQualityStatus2.Text = ToolBarLabel1.Text;
         }

        // Set defaultvalue for diffrent types of OPC servers
        private void ServerSelect_SelectedIndexChanged(object sender, 
EventArgs e)
        {
            if (ServerSelect.Text == "Matrikon.OPC.Simulation")
            {
                txtItem0.Text = "Random.Boolean";
                txtItem1.Text = "Bucket Brigade.Boolean";
                txtItem2.Text = "Bucket Brigade.UInt1";
                //txtItem2.Text = "Random.UInt1"; // Not in use
                txtItem4.Text = "Bucket Brigade.Boolean";
                txtItem5.Text = "Bucket Brigade.UInt1";
            }
            if (ServerSelect.Text == "IndraLogic.OPC")
            {
                txtItem0.Text = "PLC1:.MkeyR1";
                txtItem1.Text = "PLC1:.OPC_Status";
                txtItem2.Text = "PLC1:.OPC_CounterValue";
                //txtItem3.Text = "PLC1:.SpindleOvr"; // Not in use
                txtItem4.Text = "PLC1:.OPC_Status";
                txtItem5.Text = "PLC1:.OPC_CounterValue";
            }
            if (ServerSelect.Text == "OPC.IwSCP")
            {
                txtItem0.Text = 
"!BOOL,IndraMotion_MTX_P60,Plc.PVL,.MkeyR1";
                txtItem1.Text = 
"!BOOL,IndraMotion_MTX_P60,Plc.PVL,.OPC_Status";
                txtItem2.Text = 
"!UI2,IndraMotion_MTX_P60,Plc.PVL,.OPC_CounterValue";
                //txtItem3.Text = 
"!UI2,IndraMotion_MTX_P60,Plc.PVL,.OPC_CounterValue"; // Not in use
                txtItem4.Text = 
"!BOOL,IndraMotion_MTX_P60,Plc.PVL,.OPC_Status";
                txtItem5.Text = 
"!UI2,IndraMotion_MTX_P60,Plc.PVL,.OPC_CounterValue";
            }
        }
        private bool createOPCGroup()
        {
            if (iServer == null)
            {
                return false;
            }

            Opc.Da.SubscriptionState state = new
Opc.Da.SubscriptionState();
            state.Active = true;        //The initial state of the 
subscription
            state.ClientHandle = 100;   //A unique identifier for the 
subscription assigned by the client.
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            state.Deadband = 0.0f;      //By settings the deadband of 
a group to 0, a client will be notified of any change provided the 
"Enable" attribute is set
            state.Name = "SampleGroup"; //A unique name for the 
subscription controlled by the client.
            state.UpdateRate = int.Parse(txtUpdateRate.Text); //The 
rate at which the server checks of updates to send to the client.
            if (txtKeepAlive.Text != "FALSE")
            {
            state.KeepAlive = int.Parse(txtKeepAlive.Text);   //The 
maximum period between updates sent to the client.
            }
            iOpcSubscription = 
(Opc.Da.Subscription)iServer.CreateSubscription(state); ;

            //Add EventHandler
            iOpcSubscription.DataChanged += new
DataChangedEventHandler(_opcSubscription_DataChanged);
            iOpcSubscription.AddItems(iItems);
            return true;
        }

        //The ServerShutDown event is fired when the server is 
planning on shutting down and wants to tell all the active clients to 
release any resources.
        private void iServer_ServerShutdown(string reason) 
        {
            iServer.CancelSubscription(iOpcSubscription);
            iOpcSubscription.Dispose();
            iOpcSubscription = null;
            iServer.Disconnect();
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Server shutdown: "
+ reason);
        }

        //A subscription allows a client to receive asynchronous 
notifications from the server whenever an item value changes.
        private void _opcSubscription_DataChanged(object
subscriptionHandle, object requestHandle, Opc.Da.ItemValueResult[] 
values)
        {
            lblClientIDValue.Text = subscriptionHandle.ToString();
            int Item4SetMax = int.Parse(txtItem4SetMax.Text);
            int Item5SetMax = int.Parse(txtItem5SetMax.Text);
            foreach (Opc.Da.ItemValueResult opcItemValueResult in
values)
            {
                lbTracelog.Items.Insert(0, "From Server: Timestamp: "
+ opcItemValueResult.Timestamp.ToString("hh:mm:ss:ms") + " - ID: " + 
opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() + " - Value: " + 
opcItemValueResult.Value.ToString() + " - Quality: " + 
opcItemValueResult.Quality.ToString());

                if (opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() == 
"ClientHandleItem0")
                {
                    lblItem0Value.Text = 
opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() + " : " + 
opcItemValueResult.Value.ToString();
                    lblQualityStatus0.Text = 
opcItemValueResult.Quality.ToString();
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                    lblItem0Timestamp.Text = "Timestamp: " + 
opcItemValueResult.Timestamp.ToString("hh:mm:ss:ms");
                }
                if (opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() == 
"ClientHandleItem1")
                {
                    lblItem1Value.Text = 
opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() + " : " + 
opcItemValueResult.Value.ToString();
                    lblQualityStatus1.Text = 
opcItemValueResult.Quality.ToString();
                    lblItem1Timestamp.Text = "Timestamp: " + 
opcItemValueResult.Timestamp.ToString("hh:mm:ss:ms");
                }
                if (opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() == 
"ClientHandleItem2")
                {
                    lblItem2Value.Text = 
opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() + " : " + 
opcItemValueResult.Value.ToString();
                    lblQualityStatus2.Text = 
opcItemValueResult.Quality.ToString();
                    lblItem2Timestamp.Text = "Timestamp: " + 
opcItemValueResult.Timestamp.ToString("hh:mm:ss:ms");
                }
                if (opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() == 
"ClientHandleItem4")
                {
                    Item4Value.Text = 
opcItemValueResult.Value.ToString();

                    if (Item4Value.Text == "False" & dtBitsent != 
dtTemp)
                    {
                        dtBitRecived = DateTime.Now;
                        totBitRecived++;
                        lbltotBitRecived.Text = "Package recived:" + 
totBitRecived.ToString();
                        lblBitRecived.Text = "Data Recived: " + 
dtBitRecived.ToString("hh:mm:ss:ms");
                        if (totBitSent != Item4SetMax)
                        {
                            delayBit();
                        }
                        bitTime();
                        DataBitSent = false; 

                    }
                } if (opcItemValueResult.ClientHandle.ToString() == 
"ClientHandleItem5")
                {
                    Item5Value.Text = 
opcItemValueResult.Value.ToString();
                    int tempIntValue = int.Parse(Item5Value.Text);
                    if (tempIntValue == intValue + 1)
                    {
                        dtIntRecived = DateTime.Now;
                        totIntRecived++;
                        lbltotIntRecived.Text = "Package recived:" + 
totIntRecived.ToString();
                        lblIntRecived.Text = "Data Recived: " + 
dtIntRecived.ToString("hh:mm:ss:ms");
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                        if (totIntSent != Item5SetMax)
                        {
                            delayInt();
                        }
                        intTime();
                        DataIntSent = false;
                    }
                }
            }
            lblCounter.Text = "Registred Subscriptions: " + 
(SignalChanges++).ToString();
        }
        private void SendBitTrue() 
        {
            if (iServer == null) return;
            Opc.Da.ItemValue[] iValues = new Opc.Da.ItemValue[1];
            iValues[0] = new Opc.Da.ItemValue(iItems[1]);
            iValues[0].Value = true;

            try
            {
                iServer.Write(iValues);
                lbTracelog.Items.Insert(0, "From Client:  Timestamp: 
" + DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss:ms") + " - ID: " + 
iValues[0].ClientHandle.ToString() + " - Value: " + 
iValues[0].Value.ToString());
            }
            catch (Opc.ResultIDException ex)
            {
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Couldn't set 
SendBit=True");
            }
        }

        private void SendBitFalse()
        {
            dtBitRecived = DateTime.Now;
            lbltotBitRecived.Text = "Package Recived: " + 
totBitRecived.ToString();
            lblBitRecived.Text = "Data Recived: " + 
dtBitRecived.ToString("hh:mm:ss:ms");
            if (iServer == null) return;

            Opc.Da.ItemValue[] iValues = new Opc.Da.ItemValue[1];

            iValues[0] = new Opc.Da.ItemValue(iItems[1]);
            iValues[0].Value = false;

            try
            {
                iServer.Write(iValues);
                lbTracelog.Items.Insert(0, "From Client:  Timestamp: 
" + DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss:ms") + " - ID: " + 
iValues[0].ClientHandle.ToString() + " - Value: " + 
iValues[0].Value.ToString());
            }
            catch (Opc.ResultIDException ex)
            {
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Couldn't set 
SendBit=False");
            }
        }
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        private void SendIntTrue()
        {
            if (iServer == null) return;
            Opc.Da.ItemValue[] iValues = new Opc.Da.ItemValue[1];
            iValues[0] = new Opc.Da.ItemValue(iItems[5]);

            try
            {
                if (DataIntSent == false)
                {
                    intValue = int.Parse(Item5Value.Text);
                    intValue++;
                    iValues[0].Value = intValue;
                    iServer.Write(iValues);
                    lbTracelog.Items.Insert(0, "From Client:  
Timestamp: " + DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss:ms") + " - ID: " + 
iValues[0].ClientHandle.ToString() + " - Value: " + 
iValues[0].Value.ToString());
                    totIntSent++;
                    dtIntSent = DateTime.Now;
                    lbltotIntSent.Text = "Package sent: " + 
totIntSent.ToString();
                    lblIntSent.Text = "Data Sent: " + 
dtIntSent.ToString("hh:mm:ss:ms");
                    DataIntSent = true;
                }
            }
            catch (Opc.ResultIDException ex)
            {
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Couldn't start 
roundtrip=True");
            }
        }

        private void StartBitRoundTrip()
        {
            if (iServer == null) return;
            Opc.Da.ItemValue[] iValues = new Opc.Da.ItemValue[1];
            iValues[0] = new Opc.Da.ItemValue(iItems[4]);
            iValues[0].Value = true;

            try
            {
                if (DataBitSent == false)
                {
                    iServer.Write(iValues);
                    lbTracelog.Items.Insert(0, "From Client:  
Timestamp: " + DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss:ms") + " - ID: " + 
iValues[0].ClientHandle.ToString() + " - Value: " + 
iValues[0].Value.ToString());
                    totBitSent++;
                    dtBitsent = DateTime.Now;
                    lbltotBitSent.Text = "Package sent: " + 
totBitSent.ToString();
                    lblBitSent.Text = "Data Sent: " + 
dtBitsent.ToString("hh:mm:ss:ms");
                    DataBitSent = true;
                }
            }
            catch (Opc.ResultIDException ex)
            {
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                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not set 
SendBit=True");
            }
        }

        //Calculates time for roundtrip (bit).  
        private void bitTime()
        {
            TimeSpan elapsedTime = new TimeSpan ();
            elapsedTime = dtBitRecived - dtBitsent;
            lblBitResult.Text = "Timespan: " + 
elapsedTime.ToString();

            if (totBitRecived > 0 & totBitSent > 0)
            {
                tsBitTotalTime = dtBitRecived - dtBitStartTime;
                lblBitTotalTime.Text = "TotalTime: " + 
tsBitTotalTime.ToString();
                double average = tsBitTotalTime.TotalSeconds / 
(double)totBitRecived;
                lblBitAverage.Text = "Average: " + 
Math.Round(average, 6).ToString();
            }
     
            if (elapsedTime.TotalMilliseconds  > 
tsBitMax.TotalMilliseconds) 
            {
                lblBitMax.Text = "Max: " + elapsedTime.ToString();
                tsBitMax = elapsedTime;
            }
            if ((elapsedTime.TotalMilliseconds < 
tsBitMin.TotalMilliseconds | tsBitMin == tsTemp) & 
elapsedTime.TotalMilliseconds > 0)
            {
                lblBitMin.Text = "Min: " + elapsedTime.ToString();
                tsBitMin = elapsedTime;
            }
        }

        //Calculates time for roundtrip (Integer). 
        private void intTime()
        {
            TimeSpan elapsedTime = new TimeSpan();
            elapsedTime = dtIntRecived - dtIntSent;
            lblIntResult.Text = "Timespan: " + 
elapsedTime.ToString();

            if (totIntRecived > 0 & totIntSent > 0)
            {
                tsIntTotalTime = dtIntRecived - dtIntStartTime;
                lblIntTotalTime.Text = "TotalTime: " + 
tsIntTotalTime.ToString();
                double average = tsIntTotalTime.TotalSeconds / 
(double)totIntRecived;
                lblIntAverage.Text = "Average: " + 
Math.Round(average, 6).ToString();
            }

            if (elapsedTime.TotalMilliseconds > 
tsIntMax.TotalMilliseconds)
            {
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                lblIntMax.Text = "Max: " + elapsedTime.ToString();
                tsIntMax = elapsedTime;
            }
            if ((elapsedTime.TotalMilliseconds < 
tsIntMin.TotalMilliseconds | tsIntMin == tsTemp) & 
elapsedTime.TotalMilliseconds > 0)
            {
                lblIntMin.Text = "Min: " + elapsedTime.ToString();
                tsIntMin = elapsedTime;
            }
        }

        private void btnBitResettData_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            tsBitMax = tsTemp;
            lblBitMax.Text = tsBitMax.ToString();
            tsBitMin = tsTemp;
            lblBitMin.Text = tsBitMin.ToString();
            dtBitsent = dtTemp;
            lblBitSent.Text = dtBitsent.ToString();
            dtBitRecived = dtTemp;
            lblBitRecived.Text = dtBitRecived.ToString();
            lblBitResult.Text = dtTemp.ToString();
            SignalChanges = 0;
            totBitRecived = 0;
            lbltotBitRecived.Text = totBitRecived.ToString();
            totBitSent = 0;
            lbltotBitSent.Text = totBitSent.ToString();
            lblBitAverage.Text = "0";
            lblBitTotalTime.Text = "0";
            txtItem4SetMax.Text = "-1";
        }

        private void btnIntResetData_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            tsIntMax = tsTemp;
            lblIntMax.Text = tsIntMax.ToString();
            tsIntMin = tsTemp;
            lblIntMin.Text = tsIntMin.ToString();
            dtIntSent = dtTemp;
            lblIntSent.Text = dtIntSent.ToString();
            dtIntRecived = dtTemp;
            lblIntRecived.Text = dtIntRecived.ToString();
            lblIntResult.Text = dtTemp.ToString();
            SignalChanges = 0;
            totIntRecived = 0;
            lbltotIntRecived.Text = totIntRecived.ToString();
            totIntSent = 0;
            lbltotIntSent.Text = totIntSent.ToString();
            lblIntAverage.Text = "0";
            lblIntTotalTime.Text = "0";
            txtItem5SetMax.Text = "-1";
        }

        private void btnResetTraceLog_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            lbTracelog.Items.Clear();
            SignalChanges = 0;
            lblCounter.Text = SignalChanges.ToString();
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        }

        private void Form1_FormClosed(object sender, 
FormClosedEventArgs e)
        {
            if (iServer.IsConnected) iServer.Disconnect();
        }

        private void btnGetStatus_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            GetStatus();
        }

        private void GetStatus()
        {
            try
            {
                ServerStatus status = iServer.GetStatus();
                lblServerState.Text = "ServerState: " + 
status.ServerState.ToString();
                lblServerStartTime.Text = "ServerStartTime: " + 
status.StartTime.ToString();
                lblLastUpdateTime.Text = "LastUpdateTime: " + 
status.LastUpdateTime;
                lblServerTime.Text = "ServerCurrentTime: " + 
status.CurrentTime.ToString();
                lblVendorInfo.Text = "VendorInfo: " + 
status.VendorInfo;
                lblProductVersion.Text = "ProductVersion:" + 
status.ProductVersion.ToString();
                lblStatusInfo.Text = "StatusInfo:" + 
status.StatusInfo; 
            }
                catch (Opc.ResultIDException ex)
            {
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Couldn't recive 
any statusvalues");
            }
        }

        // This timer make it possible to run the program without 
declare threads
        private void delayBit()
        {
            // Hook up the Elapsed event for the timer.
            timerBit.Elapsed += new
ElapsedEventHandler(OnTimedEventBit);
            timerBit.Interval = 1;
            timerBit.Enabled = true;
        }
        private void OnTimedEventBit(object source, ElapsedEventArgs
e)
        {
            if (Item4Value.Text == "False" & DataBitSent == false)
            {
                timerBit.Enabled = false;
                StartBitRoundTrip(); 
            } 
        }

        // This timer make it possible to run the program without 
declare threads
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        private void delayInt()
        {
            // Hook up the Elapsed event for the timer.
            timerInt.Elapsed += new
ElapsedEventHandler(OnTimedEventInt);
            timerInt.Interval = 1;
            timerInt.Enabled = true;
        }
        private void OnTimedEventInt(object source, ElapsedEventArgs
e)
        {
            if (DataIntSent == false)
            {
                timerInt.Enabled = false;
                SendIntTrue();
            }
        }

        private void btnOnItem1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dtBitStartTime = DateTime.Now;
            DataBitSent = false;
            SendBitTrue();
        }

        private void btnOffItem1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SendBitFalse();
        }

        private void btnSetValueItem2_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            if (iServer == null) return;

            Opc.Da.ItemValue[] iValues = new Opc.Da.ItemValue[1];
            iValues[0] = new Opc.Da.ItemValue(iItems[2]);
            iValues[0].Value = txtValue2.Text;

            try
            {
                iServer.Write(iValues);
            }
            catch (Opc.ResultIDException ex)
            {
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("The value could 
not be set");
            }
        }

        private void btnStartBit_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dtBitStartTime = DateTime.Now;
            DataBitSent = false;
            StartBitRoundTrip();
        }

        private void btnStartInt_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dtIntStartTime = DateTime.Now;
            DataIntSent = false;
            SendIntTrue();
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        }  
    }

}
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Bilaga 3. PLC-kod för OPC-tester

Roundtrip Bit

PLC-kod roundtrip Int
IF OPC_TempCounterValue + 2 = OPC_CounterValue OR OPC_CounterValue = 1 THEN

OPC_TempCounterValue := OPC_CounterValue;

OPC_CounterValue := OPC_CounterValue + 1;

PLC-kod räknartest

PLC-kod räknare tillgänglighetstest
IF temp = TRUE THEN

TONInst(IN := temp, PT:= T#5s);

temp2 :=TONInst.Q;

END_IF

IF OPC_TempCounterValue + 2 = OPC_CounterValue AND temp2 = TRUE OR OPC_CounterValue = 1 AND 
temp2 = TRUE THEN

OPC_TempCounterValue := OPC_CounterValue;

OPC_CounterValue := OPC_CounterValue + 1;

temp := FALSE;

TONInst(IN := temp, PT:= T#5s);
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temp := TRUE;

END_IF;


