
  

 

Miként könnyítik meg az OPC UA szerverek a SCADA 

adatkapcsolatok kezelését 

Áttekintés 

Egy modern SCADA rendszer közvetlenül csak az OPC szerverrel van kapcsolatban, amely 

pedig a PLC-kkel, RTU-kkal és a Moxa távoli I/O egységeivel kommunikál. A hagyományos 

OPC DA szerver lekérdezéses módot alkalmaz, amely az adatok információ tartalmához 

képest túl nagy sávszélességet használ fel. Az újabb, OPC UA szerver „feltételes 

adatforgalmat” generál, így nagyban csökkenti a szerver és a SCADA közötti sávszélesség 

igényt. Az OPC UA szerver és a Moxa által szabadalmazott Active OPC szerver kombinációja 

zökkenőmentes kommunikációs megoldást biztosít a felhasználók számára, amely 

lenyűgözően kis sávszélességet igényel.  

Ebben a cikkben megnézzük a különbséget a „polling” lekérdezés illetve a „feltételes 

adatfrissítés” között, illetve ismertetnénk néhány ökölszabályt, hogy melyik módszer 

milyen felhasználásra alkalmas. Végül, de nem utolsó sorban bemutatjuk a Moxa új MX-

AOPC UA megoldását.  

Bevezetés 

A SCADA rendszerek több mint fél évszázada adják meg a lehetőséget a vezérlő szobában 

ülő operátorok számára, hogy eszközök és –akár nagy földrajzi területen eloszló– I/O 

pontok sokaságát kövessék nyomon, és ellenőrizzék. A modern SCADA rendszer felépítését 

az 1. ábrán mutatjuk be, ahol a SCADA szoftver van legfelül, a monitorozott eszközök a 

legalsó szinten, az OPC szerver pedig közöttük helyezkedik el. A PLC-k, RTU-k és/vagy a 

Moxa ioLogik távoli I/O egységek továbbítják a szenzorok jeleit és a mért vagy vezérlési 

értékeket oda-vissza az OPC szerver és az eszközök között. Ezek az egységek bizonyos 

mértékű autonómiát biztosítanak a távoli helyszíneken, mert elég okosak ahhoz, hogy 

néhány helyi vezérlési funkciót végrehajtsanak a SCADA szoftvertől függetlenül. 

 



  

 

A SCADA szoftver és az OPC szerver hagyományosan kliens-szerver alapú lekérdezési 

modellt követ. Ez azt jelenti, hogy a SCADA lekérdezi az OPC-t, ami szintén lekérdezi a 

csatlakoztatott eszközöket az aktuális értékekről, és az operátorok ezen információk 

birtokában tehetik meg a szükséges lépéseket. Azokat a szenzorokat, amelyek kritikus 

helyen vannak (pl. hogy egy ajtó nyitva vagy csukva van) akár másodpercenként le kell 

kérdezni, hogy pl. az esetleges intézkedéseket meg lehessen kezdeni. Például ha egy ajtó 

állapotát 5 másodpercenként kérdezik le, de az ajtó csak egy 4 másodperces időtartamra 

volt nyitva, a SCADA rendszer nem is értesül az állapotváltozásról. Ha csak egyetlen ajtót 

kell figyelni, akkor a gyakori lekérdezés nem lehet probléma, de ha ajtók százait kell 

monitorozni, akkor ez a módszer nem használható, mert teljes sávszélességet felhasználó 

és lassú alkalmazást eredményezne.  

Körülbelül tíz évvel ezelőtt a Moxa bemutatta a szabadalmaztatott Active OPC koncepciót, 

amelyet az ioLogik termékekbe implementált is. Ennek az a lényege, hogy az egyszerű I/O 

eszközökbe intelligenciát csempész, hogy ezek kezdeményezzék a kapcsolatot az OPC 

szerverrel. Más szóval, a csatlakoztatott I/O eszközöket az ioLogik képes periodikusan 

lekérdezni, és csak az előre beállított paramétereknek megfelelő adatot küldi el az Ethernet 

hálózaton az OPC szerver számára. Ahogyan az első ábrán is látható, a hagyományos 

kliens-szerver polling modell a periodikus lekérdezésen, míg az Active OPC push modellje 

az adat feltételes elküldésén alapul. 

2008-ban, új fejlesztésként, az OPC Foundation szabványosította a feltétel alapú 

adatküldési módot (report by exception), amelyet OPC Unified Architecture-nek (röviden 

OPC UA-nak) nevezett el. Az OPC UA „feliratkozás és monitorozás” (subscription and 

monitored item) elnevezésű modellt használ a SCADA és az OPC szerver közötti 

kommunikációra.  Ez a teljesen új struktúra lehetővé teszi, hogy a SCADA rendszeren 

keresztül közvetlenül konfigurálható legyen az OPC szerver és az I/O eszközök kapcsolata. 

Ezzel a fejlesztéssel megvalósítható egy olyan rendszer, ahol a terepi eszközök is és a 

SCADA szoftver is csak akkor küldenek és kapnak adatot, ha az új információt hordoz, 

amivel töredékére csökkenthető a felhasznált sávszélesség. 

Tovább a teljes cikkre. 

  

http://kampany.moxa.hu/OPC_UA.pdf


  

 

A Moxa MX-AOPC UA szerver megoldása 

Az MX-AOPC UA szerver a Moxa szabadalmaztatott „Active OPC” monitoring technológiáján 

alapul, magába foglalja a Modbus protokollt, ezzel nyújtva biztonságos és megbízható 

átjárót az eszközök és a SCADA között. A Moxa push alapú I/O feldolgozása úttörőnek 

számít az automatizálásban. A szabadalmaztatott MX-AOPC UA mindkettő kommunikációs 

metódust támogatja. 

 

Az MX-AOPC UA szerver felhasználó és alkalmazásorientált. A 12. ábrán látható, hogy 

létrehozhatunk eszközcsoportokat, például “SiteA”-t és “SiteB”-t, így az ugyanolyan nevű 

eszközöket külön csoportba tudjuk sorolni, miáltal a kialakult tag nevek (13. ábra) sokkal 

könnyebben értelmezhetőek lesznek.  

 

 

 



  

 

A Moxa az adatgyűjtő termékek széles választékát kínálja 

A Moxa kivételesen széles választékkal rendelkezik az ipari adatgyűjtők és a könnyen 

kezelhető, ipari felhasználásra alkalmas szoftverek terén.  

 

 

 

Bővebb információ: 

Teljes cikk 

Érdeklődés az eszközökről: moxa@moxa.hu 
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www.moxa.hu  

Tel: 06-1-413-7199  

Fax: 06-1-321-3899  
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