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1. Въведение 
Развитието на индустриалните системи за управление 

налага разработването и използването на иновативни 
приложения с цел разширяването на възможностите на 
съществуващи стандартни решения и повишаване на 
производителността на производствените мощности.  

Цел на настоящата работа е да се разработи и опише 
индустриален интерфейс за комуникации в интегрирана 
разпределена система в хетерогенна среда, която включва 
многофункционални контролери и web-базиран интерфейс 
към SCADA/HMI/MES [9], на примера на сървърното 
приложение Ignition. Така се създава ефективна работна 
среда, която може да интегрира разнородни бази данни и 
позволява принципно нов подход за разработка на рецепти за 
последователно управление. 

2. Индустриални системи базирани на ОРС 
спецификация за клиент/сървър комуникации  

OPC (OLE for Process Control) е индустриален стандарт, 
създаден в резултат на сътрудничеството на производители и 
разработчици на системи за индустриална автоматизация. 
Организацията, отговорна за развитието на спецификацията, 
се нарича OPC Foundation и включва повече от 150 компании 
от областта на индустриалната автоматизация [1]. 
Първичният стандарт е създаден от групата компании Fisher-
Rosemount, Rockwell Software, Opto22, Intellution и Intuitive 
Technology през август 1996 г. 

Основната цел на OPC Foundation е създаването на 
отворен, гъвкав и plug and play стандарт в полза на 
разработчиците на устройства за автоматизация, който да 
намали разходите по проектирането и по поддръжката. OPC 
е изграден на основата на спецификацията OLE, създадена от 
Microsoft. Съкращението OPC в името на стандарта по 
времето на неговото създаване е производно от "Object 
Linking and Embedding for Process Control". В последствие 
OLE е реконструиран и от обектно-ориентиран се е 
превърнал в обектно базиран стандарт под името ActiveX. 

COM - Component Object Model технологията дефинира 
стандартни интерфейси за междукомпонентна комуникация. 
Чрез COM едно приложение може да използва функции на 
друго приложение или операционна система или да промени 
компоненти на софтуера, без да се засяга функционирането 
на цялата система. Технологията се използва от 
разработчиците на софтуер за създаване на гъвкави 
решения,изискващи чести донастройки, промени или 
подобрения. Тя стои в основата на решения като: DCOM, 
ActiveX и OLE. 

DCOM - Distributed Component Object Model (DCOM) 
разширява COM за използването му в мрежова среда 
(отдалечени обекти). Използва се методът за достъп на 
информацията DCE/RPC. 

OPC по своята същност представлява единен 
индустриален интерфейс за клиент/сървър обмен на данни в 
хетерогенна среда. Целта е да се избегне необходимостта от 
поддръжка на специализирани драйвери за различните 
устройства, които се използват в системите за автоматизация 
и идват от различни производители. Вместо това се предлага 
всеки производител да разработи и поддържа свой т. н. OPC 
сървър, който да осигурява стандартизиран достъп до 
данните на фамилия устройства от този производител. Най-
яркият пример за предимствата на този подход са системите 
за човеко-машинен интерфейс (HMI-системи) като: 
операторски станции, мониторни панели, терминали, 
визуализиращи устройства от стационарен и мобилен тип. 
Всички подобни устройства се нуждаят от достъп до данните 
на различни елементи в системата за автоматизация, при 
това - от различни нива на йерархията и от различни 
производители. Единият подход за това е използването на 
технологии, подобни на OPC, а другият - поддържане на 
специализирани драйвери за достъп до всички налични 
устройства. 

В OPC са дефинирани различни видове сървъри за данни 
в зависимост от конкретните нужди на потребителя на 
данните. Това могат да бъдат: данни от: общ характер (OPC 
DataAccess Server), аларми и критични събития в хода на 
управлението (OPC Alarm&Event Server), историята на 
процесите (OPC HistoricalDataServer). Обикновено OPC 
сървърите се създават от производителя, като се използва 
език C или C++. От своя страна потребителите могат да 
създават свои приложения с едновременен достъп до 
данните на няколко OPC сървъра, използвайки произволен 
език за програмиране при спазване на конвенциите 
(интерфейса) за достъп до сървърите (фиг. 1.) [1,2]. 

 
 

Фиг. 1. Приложения работещи с множество OPC сървъри 
МИК-5000Се. МИК-5000Се е програмно технически 

комплекс (система), който в съответствие с общоприетата 
терминология и за нагледно представяне е обособен в две 
подгрупи – DCS (Distributed Control System) и SCADA 
(Supervisor Control And Data Acquisition). Програмно 
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техническите средства в състава на МИК-5000Се се разделят 
на следните групи: 

Базисни Микропроцесорни Станции (БМС) – 
Многофункционални контролери. Комуникационни средства 
– Стандарти ARCNET, CAN, Industrial Ethernet и др. 
Операторски Станции и Обработващи сървъри – 
Функционално пълна SCADA система  базирана на 
фамилията ОРС - стандарти. (фиг. 2)[3]. 

 
 

Фиг. 2. Архитектура на МИК-5000Се 
 

Базисна микропроцесорна станция (БМС) е модулно 
устройство за управление на технологични процеси. БМС 
съдържа всички апаратурни модули за възприемане на 
входните сигнали от чувствителния елемент (аналогов, 
цифров и с периодично действие), програмни средства за 
преобразуване на входните сигнали и изчисляване на 
управляващото въздействие (аналогово или цифрово) към 
изпълнителния механизъм. 

БМС може да осъществява комуникации с операторски 
станции и други компютри и чрез стандартен RS – 232 
интерфейс, за който е разработен удобен за използване 
протокол за обмен на данни.  

БМС осигурява четири основни функционални 
подсистеми (фиг. 3): подсистема за последователно 
управление; подсистема за управление на контура; 
подсистема за логическо управление; подсистема за входно – 
изходни преобразувания; 

Освен тях БМС осигурява: поддръжка на информация за 
архиви и показания на историята на аналоговите промени; 
поддръжка на информация за архиви и показания на 
историята на логическите промени; съхранение на средни 
стойности на параметрите предназначени за архивиране. [4] 

SCADA системата MIC UserPack e мощен графичен 
пакет, осъществяващ операторски интерфейс към 
управляващите контролери на системата МИК-5000, като 
изпълнява ролята както на операторско работно място, така и 
като интегрирана работна станция за решаване на широк 
кръг от задачи. MIC UserPack е програмен продукт, работещ 
на три нива на управление: Ниво "пряко наблюдение и 
управление на технологичния процес"; Ниво "инженерно 
работно място на технолога"; Ниво "оперативно 
управление". 

Пакетът е изграден от два отделни програмни комплекса: 

• MIC UserPack RunTime 

• MIC UserPack Configurator 

 

 
Фиг. 3. Функционални подсистеми на БМС 

 
MIC UserPack се включва директно към процесната 

магистрала (pLink), към информационната магистрала iLink 
на МИК-5000 или към заводската Ethernet мрежа. 

Използуването на стандарта OPC (OLE for process 
control) позволява безпроблемното интегриране на цели 
системи или отделни устройства (third party controlers) към 
MIC UserPack.[5] 

KEPWare OPC сървър. KepWаre ServerEx представлява 
ОРС базиран комуникационен сървър за данни. Структурата, 
която се използва в КЕРServerEx е многоканална. Всеки 
канал представлява комуникационна среда, чрез която 
компютърът комуникира с едно или повече външни 
устройства и може да се използва за представяне на сериен 
порт или карта инсталирана в компютъра. Във всеки канал се 
разполагат устройства (Devices), които представляват PLC 
или друг хардуер, с който ще комуникира сървърът. В 
устройствата се конфигурират елементи (Tags), които за 
нагледност могат да бъдат събрани в групи (Tag Groups). 
Конфигурирането на елементи в KEPServerEx се извършва, 
като се задават: наименование на елемента; адрес в паметта; 
описание на елемента; типът на данните; видът на достъпа 
Read/Write; интервал на сканиране в ms [6]. 

Система Ignition HMI/SCADA/MES. Ignition е мощно 
сървърно приложение изградено на модулен принцип. То 
позволява изграждането на редица системни архитектури 
посредством взаимодействието му с други ключови системи, 
като например Бази Данни и ОРС сървъри. Главното 
предимство на Ignition е възможността за Web достъп до 
ресурсите и устройствата в Разпределената Система за 
Управление. 

 
 

Фиг. 4. Ignition Gateway 
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Ignition Gateway (фиг. 4) е първична услуга, която 
стартира вграден Web сървър, свързва се към източника на 
данни, изпълнява модули, комуникира с клиенти 
посредством OPC DA и OPC UA и др. За наблюдение и 
конфигуриране на Gateway се използва Web браузър за 
връзка с оперирания от Ignition Web сървър. 

Ignition Designer е приложение, което се стартира през 
Web. Той се използва за разработка на проекти, визуализация 
и архивиране на променливи. Designer притежава мощен 
интерактивен графичен редактор за разработка на 
мнемосхеми и представяне на трендове. В историята на 
процеса, данните се архивират в БД като SQL Tags 
посредством JDBC.  

MES модулът OEE Downtime and Scheduling има 
възможност за дефиниране на основните задачи изпълнявани 
на MES ниво на управление: дефиниране на продукцията – 
набор от информация за продукцията; изготвяне на 
продукцията – информация за необходимите ресурси; 
изготвяне на производствени графици – информация за 
количеството необходима продукция; производствена 
производителност – информация за произведената 
продукция [7]. 

Модулът Ignition mobile (фиг. 5) дава възможност за 
наблюдение на производството в реално време през 
смартфон снабден с web браузър. Той стартира проекти на 
мобилни устройства, давайки възможност за пълна 
HMI/SCADA/MES оперативност [8]. 

 
 

Фиг. 5. Модулът Ignition mobile 
 

3. Web – базирана комуникация между ОРС 
приложения 

Постановката на изграждането на комуникацията се 
състои в предаване на данни от МИК-5000Се през KEPWare 
OPC Server до системата Ignition, от където данните могат да 
бъдат достъпени през web браузър. Необходимостта от 
междинен сървър се налага, с цел да се избегне 
затруднението при предаване на данни между различните 
спецификации на OPC (DA 1.1 и DA 2.0).  

Връзка между МИК-5000Се и KEPWare OPC Server. 
Конфигурирането на връзката между МИК-5000Се и 
KEPWare OPC Server се извършва в MIC UserPack 
Configurator, в който всеки контролер или входно-изходно 
устройство, всеки източник на данни за клиентската част на 
MIC UserPack се нарича “Устройство” (DEVICE) (фиг. 6). 

“Устройство” (DEVICE) в MIC UserPack може да бъде: 
Външно устройство - PLC, многофункционален контролер, 
I/O device, концентратор на данни (Gateway) и др. Вътрешен 
източник на данни – програмен пакет, специализиран Data 
Server, релационна база данни и др. MIC UserPack залага 
изцяло на концепцията за връзка с външни устройства чрез 
OPC Servers. “Устройствата” в MIC UserPack комуникират с 
клиентската част на пакета единствено чрез OPC Servers. 
Това означава, че към всяко Устройство ( в смисъла на MIC 
UserPack) се асоциира определен OPC Server, обикновено 
предоставян от производителя на конкретното I/O 
устройство или програмен пакет. 

 
 

Фиг. 6. Конфигуриране на KEPWare OPC Server в 
MicUserPack 

 

След конфигуриране на междинния сървър в MIC 
UserPack се изготвят сигналите (Point Tags) постъпващи на 
входовете на БМС. Предаването на сигналите между двата 
сървъра (MICBMS OPC DA Server и междинния сървър 
KEPWare OPC Server) се извършва с помощта на клиентска 
програма включена в състава на MIC UserPack наречена 
OPCExchange.  

Връзка между KEPWare OPC Server и Ignition Gateway. 
Осъществяването на връзката се извършва в Ignition Gateway 
чрез добавяне и избиране на вида на новата връзка, като 
възможностите за ОРС комуникации са две: OPC DA 
(спецификация 2 или 3) или OPC UA.  

  
Фиг. 7. Добавяне на нова връзка към сървър 

 
Ignition Gateway разпознава всички налични на дадената 

машина ОРС сървъри. След въвеждане на необходимите 
настройки за осъществяване на връзката между Ignition и 
KEPWare OPC Server, сигналите от процесните променливи 
могат да бъдат наблюдавани през мрежата (фиг. 8). 
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Фиг. 8. Web-базиран ОРС клиент 

 
За демонстрация на осъществената връзка е изграден 
примерен проект в Ignition Designer. Конфигурирани са 
сигнали (OPC Tags), като за източник на данните е зададен  
KEPWare OPC Server (фиг. 9). За визуализация на историята 
на променливите е създадена мнемосхема и са 
конфигурирани трендове (фиг. 10). 

 

 
 

Фиг. 9. Създаване на OPC Tag 
 

 
 

Фиг. 10. Визуализация на историята напроменливите 

4. Изводи 
В настоящата работа е разгледано създаването на 

комуникация между ОРС приложения на различни 
производители и предаване на данни за процеса през 
мрежата посредством Web-базирани технологии. Специално 
внимание е обърнато на нарастващите възможности на 
мобилните приложения за визуализация в индустриалните 
системи за управление. Архитектурата на разработената 
връзка има следния вид (фиг. 11): 

 
 

Фиг. 11. Архитектура на конфигурираната връзка 
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