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Esta é a adenda DNP3.0 Servidor. Descreve os separadores “pop-up” das janelas, campos e 
gamas de parâmetros válidos para a entrada nesses campos. 

NOTA 
A documentação e / ou manuais fornecidos pelos fornecedores de IEDs deve ser lida e 

entendida completamente antes da configuração. 

 

Revisão Descrição Data 
A Emissão para a produção Julho 2013 
B Atualização link 80-10001A Março 2014 
C Formatação Atualização Marzo 2016 

 

Sobre esta Adenda 
O uso desta adenda deve ser apenas como referência; todos os parâmetros a ser inseridos 
devem ser cuidadosamente planeados antes de qualquer tentativa de configuração. 
Qualquer informação sobre os aspectos das centrais de controlo DNP 3.0 deve ser 
referenciada a partir da documentação do fornecedor.  

NOTA 
Alguns parâmetros podem variar em relação às ilustrações que se seguem. Isto deve-se ao 

fato do ficheiro "Template.mdb" atualmente em uso no seu sistema poder ser diferente. 

O usuário deve estar completamente familiarizado com a arquitetura do protocolo DNP 3.0, 
conforme descrito em “DISTRIBUTED NETWORK PROTOCOL DNP3.0 DOCUMENT SET”. 

Introdução 
No parágrafos seguintes encontrará uma descrição detalhada da implementação da QEI do 
protocolo DNP 3.0 com função de servidor. Esta documentação está em conformidade com 
a prática recomendada pelo DNP3.0 Users’ Group and Technical Committee. É muito 
importante para garantir que as capacidades do DNP 3.0 servidor e a central de controlo são 
compatíveis. Caso contrário eles podem não operar corretamente. 

Notas de Implementação  
Dados máximo de Ligação Frame Size (octetos): 
Transmitidos:  292 
Recebidos: 292 
 
Tamanho máximo do Fragmento (octetos): 
Transmitidos: Configurável de 128 a 4096 
Recebidos: 4096 
 
Número Máximo Tentativas de Ligação de Dados: 
Configurável de 1 a 65535 

Número Máximo Tentativas da Camada de Aplicação: 
Nenhuma. 

Requer Confirmação Data Link Layer: 
Configurável. 

Requer Confirmação Camada de Aplicação: 
Quando envia respostas não solicitadas. 
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Quando responde a leituras de eventos de dados. 
Para a resposta a códigos de função 13 e 14, Cold e Warm Reset. 

Tempo de Espera Enquanto Aguarda Confirmação Data Link: 
Configurável  

Completar Fragmento de Aplicação:  
Nenhum 

Confirmação Aplicação:  
Configurável 

Completar Resposta Aplicação: 
NT 

Enviar Operações de Control WRITE Saidas Binárias:  
Nunca 

SELECIONAR/OPERAR :  
Sempre. 
Só aceita os pedidos com um único cabeçalho por mensagem, ou seja, a gama será 1 para 
qualificar 17 hex ou 28 hex. 

OPERAR DIRECTAMENTE: 
Nunca. 
Processos de pedido e resposta pela configuração da operação de controlo não suportados 
na resposta. 

OPERAR DIRECTAMENTE - NO ACK: 
Nunca 

Contagem > 1: 
Às vezes, quando suportado pelo dispositivo ou processo final. 

Pulse On: 
Sempre 

Pulse Off: 
Nunca 

Bloqueio On: 
Sempre 

Bloqueio Off: 
Sempre 

Fila: 
Nunca 

Limpar Fila: 
Nunca 

Relatórios de Mudança de Eventos de entrada binária quando há variações específicas 
solicitadas: 
Sim, variação padrão é configurável. 

Relatórios de Mudança de Eventos com tempo definido de entrada binária quando há 
variações específicas solicitadas: 
Sim, variação padrão é configurável. 
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Envio Repostas Não Solicitadas: 
Configurável com 4 parâmetros distintos - cada um pode ser ativado ou desativado 
individualmente. 
Eventos de classe 1, Eventos de classe 2, Eventos de classe 3 e 
Quando o buffer de eventos está meio cheio. 
Ativar - desactivar códigos de função de mensagens não solicitadas apenas activa ou 
desactiva os objetos da classe. 

Envio Dados Estáticosem Repostas Não Solicitadas : 
Nunca 

Contador Padrão de Objeto/Variação: 
Configurável.  

NOTA 
Delta Contadores Delta não são suportados, mas contadores de congelamento (freeze) 

e limpeza (clear) são. 

Contadores Roll Over: 
Salvo especificação em contrário por uma adenda específica, os contadores roll over são 
baseados no seu tamanho natural na base de dados em 16 ou 32 bits. 

Envio de Respostas Multi-Fragmento: 
Sim 

Notas Adicionais 
Leitura de Limitações Solicitadas: 
Apenas certas combinações de grupos de objetos são aceites num único pedido de leitura 
conforme o seguinte: 

A. Dados estático e / ou eventos de grupos de objetos 1, 10, 20, 21, 30, 40, 60 var 0 e / ou 2, 
22, 23, 32, 60 var 1-3. 
B. Objeto do Grupo Tempo e Data 50. 
C. Objeto do Grupo Indicações internas 80. 
D. A lista de cabeçalhos de objetos numa solicitação de leitura não pode ultrapassar o que 
pode ser considerado num único frame (247 bytes). 

Limitações de Quantidade de Eventos: 
Se for recebido um pedido para ler objetos de eventos, e esta solicitação especificar 
multiplos objetos de evento, e se algum destes pedidos de objetos tiver códigos de 
qualificação 07 hex ou 08 hex, então o número máximo de todos os eventos de qualquer tipo 
devolvido na resposta será determinado pela maior quantidade especificada em qualquer 
pedido 07 hex ou 08 hex. 

Por outras palavras, é tecnicamente possível, por exemplo, solicitar 10 mudanças de 
entradas binárias, 20 mudanças de entrada analógica, e todas os eventos de classe 3 num 
único pedido. O ePAQ-94xx irá simplificar esta solicitação e devolver um máximo de 20 
eventos, independentemente do seu tipo. 

 

Tabela de implementação 

Chave Sombra: Grp é sombreada para cada outro grupo como um auxílio visual. Códigos 
Func e Qual a sombreado indicam os que são suportadas pelo processador ePAQ-94xx. 
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OBJETO Pedido 
(analisado por  

ePAQ-94xx) 

 

Grp 

 

Var 

 
Descrição 

Códigos 
Func 
(dec) 

Códigos 
Qual 
(hex) 

 

1 

 

0 

 

Entrada binária - todas as variações 

 

1,22 

 

00,01,06 

 

1 

 

1 

 

Entrada binária  

 

1 

 

00,01,06 

 

1 

 

2 

 

Entrada binária com estado 

 

1 

 

00,01,06 

2 0 Mudança Entrada binária - todas as 
variações 

1 06,07,08 

2 1 Mudança Entrada binária sem tempo 1 06,07,08 

2 2 Mudança Entrada binária com tempo 1 06,07,08 

10 0 Saída binária - todas as variações 1 resposta 
modelo 

00,01,06 

10 1 Saída binária   

10 2 Saída binária estado 1 resposta 
modelo 

00,01,06 

12 0 Bloco de Controlo - todas as 
variações 

  

12 1 Bloco de saída de relé de controlo 3,4 17,28 

5,6 17,28 

12 2 Bloco de Controlo padrão 5,6 06 

12 3 Máscara padrão  5,6 00,01 

20 0 Contador binário - todas as variações 1,7,8,9,10 00,01,06 

22 00,01,06 

20 1 32-bit Contador binário 1 00,01,06 

20 2 16-bit Contador binário 1 00,01,06 

20 3 32-bit delta contador 1 00,01,06 

20 4 16-bit delta contador 1 00,01,06 

20 5 32-bit Contador binário sem bandeira 1 00,01,06 

20 6 16-bit Contador binário sem bandeira 1 00,01,06 

20 7 32-bit contador delta sem bandeira 1 00,01,06 

20 8 16-bit contador delta sem bandeira 1 00,01,06 

21 0 Contadores congelados (frozen) - 
todas as variações 

1,22 00,01,06 

21 1 32-bit contador congelado (frozen) 1 00,01,06 

21 2 16-bit contador congelado (frozen) 1 00,01,06 

21 3 32-bit contador delta congelado 
(frozen) 

1 00,01,06 
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OBJETO Pedido 
(analisado por  

ePAQ-94xx) 

 

Grp 

 

Var 

 
Descrição 

Códigos 
Func 
(dec) 

Códigos 
Qual 
(hex) 

21 4 16-bit contador delta congelado 
(frozen) 

1 00,01,06 

21 5 32-bit contador congelado (frozen) 
com tempo definido 

  

21 6 16-bit contador congelado (frozen) 
com tempo definido 

  

21 7 32-bit contador delta congelado 
(frozen) com tempo definido 

  

21 8 16-bit contador delta congelado 
(frozen) com tempo definido 

  

21 9 32-bit contador congelado (frozen) 
sem bandeira 

1 00,01,06 

21 10 16-bit contador congelado (frozen) 
sem bandeira 

1 00,01,06 

21 11 32-bit delta contador congelado sem 
bandeira 

  

21 12 16-bit delta contador congelado sem 
bandeira 

  

22 0 Contador de mudança de eventos - 
todas as variações 

1 06,07,08 

22 1 32-bit contador de mudança de 
eventos sem tempo 

1 06,07,08 

22 2 16-bit contador de mudança de 
eventos sem tempo 

1 06,07,08 

22 3 32-bit contador delta de mudança de 
eventos sem tempo 

1 06,07,08 

22 4 16-bit contador delta de mudança de 
eventos sem tempo 

1 06,07,08 

22 5 32-bit contador de mudança de 
eventos com tempo 

  

22 6 16-bit contador de mudança de 
eventos com tempo 

  

22 7 32-bit contador delta de mudança de 
eventos com tempo 

  

22 8 16-bit contador delta de mudança de 
eventos com tempo 

  

23 0 Contador congelado (frozen) de 
eventos - todas as variações 

1 06,07,08 

23 1 32-bit contador congelado (frozen) de 
eventos sem tempo 

1 06,07,08 

23 2 16-bit contador congelado (frozen) de 1 06,07,08 
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OBJETO Pedido 
(analisado por  

ePAQ-94xx) 

 

Grp 

 

Var 

 
Descrição 

Códigos 
Func 
(dec) 

Códigos 
Qual 
(hex) 

eventos sem tempo  

23 3 32-bit contador delta congelado 
(frozen) de eventos sem tempo 

1 06,07,08 

23 4 16-bit contador delta congelado 
(frozen) de eventos sem tempo 

1 06,07,08 

23 5 32-bit contador congelado (frozen) de 
eventos com tempo 

  

23 6 16-bit contador congelado (frozen) de 
eventos com tempo 

  

23 7 32-bit contador delta congelado 
(frozen) de eventos com tempo 

  

23 8 16-bit contador delta congelado 
(frozen) de eventos com tempo 

  

30 0 Entrada analógica - todas as 
variações 

1,22 00,01,06 

30 1 32-bit Entrada analógica 1 00,01,06 

30 2 16-bit Entrada analógica 1 00,01,06 

30 3 32-bit Entrada analógica sem 
bandeira 

1 00,01,06 

30 4 16-bit Entrada analógica sem 
bandeira 

1 00,01,06 

31 0 Entrada analógica congelada (frozen) 
- todas as variações 

  

31 1 32-bit Entrada analógica congelada 
(frozen) 

  

31 2 16-bit Entrada analógica congelada 
(frozen) 

  

31 3 32-bit Entrada analógica congelada 
(frozen) com tempo definido 

  

31 4 16-bit Entrada analógica congelada 
(frozen) com tempo definido 

  

31 5 32-bit Entrada analógica congelada 
(frozen) sem bandeira 

  

31 6 16-bit Entrada analógica congelada 
(frozen) sem bandeira 

  

32 0 Mudança de Evento Analógico - todas 
as variações 

1 06,07,08 

32 1 32-bit Mudança de Evento Analógico 
sem tempo 

1 06,07,08 

32 2 16-bit Mudança de Evento Analógico 
sem tempo 

1 06,07,08 
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OBJETO Pedido 
(analisado por  

ePAQ-94xx) 

 

Grp 

 

Var 

 
Descrição 

Códigos 
Func 
(dec) 

Códigos 
Qual 
(hex) 

32 3 32-bit Mudança de Evento Analógico 
com tempo 

  

32 4 16-bit Mudança de Evento Analógico 
com tempo 

  

33 0 Evento Analógico congelado (frozen) - 
todas as variações 

  

33 1 32-bit Evento Analógico congelado 
(frozen) sem tempo 

  

33 2 16-bit Evento Analógico congelado 
(frozen) sem tempo 

  

33 3 32-bit Evento Analógico congelado 
(frozen) com tempo 

  

33 4 16-bit Evento Analógico congelado 
(frozen) com tempo 

  

40 0 Estado de saida analógico - todas as 
variações 

1 resposta 
modelo 

00,01,06 

40 1 32-bit Estado de saida analógico 1 resposta 
modelo 

00,01,06 

40 2 16-bit Estado de saida analógico 1 resposta 
modelo 

00,01,06 

41 1 32-bit saida analógica bloco 3,4 17,28 

5,6 17,28 

41 2 16-bit saida analógica bloco 3,4 17,28 

5,6 17,28 

50 0 Tempo e data - todas as variações   

50 1 Tempo e data 1,2 07(qtd 1) 

50 2 Tempo e data com intervalo   

51 0 Tempo e data CTO - todas as 
variações 

  

51 1 Tempo e data CTO   

51 2 Tempo e data CTO não sincronizado   

52  Atraso Tempo - todas as variações   

52 1 Atraso Tempo Grosseiro   

52 2 Atraso Tempo Fino   

60 0 Indefinido   

60 1 Class 0 dados 1 06 

60 2 Class 1 dados  1 06,07,08 

20,21,22 06 
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OBJETO Pedido 
(analisado por  

ePAQ-94xx) 

 

Grp 

 

Var 

 
Descrição 

Códigos 
Func 
(dec) 

Códigos 
Qual 
(hex) 

60 3 Class 2 dados 1 06,07,08 

20,21,22 06 

60 4 Class 3 dados 1 06,07,08 

20,21,22 06 

70 1 Identificador de Arquivo    

80 1 Indicações Internas  1 00,01 

2 00 (idx 7) 

81 1 Armazenamento de objecto    

82 1 Perfil de dispositivo    

83 1 Objecto de registo privado   

83 2 Objecto de registo privado descritor   

90 1 Identificador de Aplicação    

100 1 Ponto pequeno flutuante   

100 2 Ponto longo flutuante   

100 3 Ponto extendido flutuante   

101 1 Pequeno pacote binário decimal 
codificado  

  

101 2 Medio pacote binário decimal 
codificado  

  

101 3 Grande pacote binário decimal 
codificado  

  

Sem objeto 13  

Sem objeto 23  
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Configuração Servidor 
De seguida temos uma descrição da configuração do DNP3.0 servidor usando ConfigWiz 
2.0. DNP 3.0 é um protocolo multi-funções, multi-camada que envolve a complexidade de 
cliente / servidor e as interacções inter-camada. O usuário deve possuir um conhecimento 
aprofundado das características do protocolo e sua aplicação antes de prosseguir com a 
configuração do cliente. 

NOTA 
Antes de iniciar a configuração atual da central de controlo DNP 3.0, você deve primeiro 
mapear os pontos que você quer que comuniquem com a central de controlo. Para mais 
informações sobre o mapeamento, consulte o Manual do Usuário ConfigWiz 2.0 (UM-2018). 

1. Clique no icone da central de control na janela principal do ConfigWiz.  

 

A janela de Configuração de Opções da central de controlo é exibida.   
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Separador LinkLayer 
 Selecione o separador LinkLayer. 

 Selecione os parâmetros adequados e faça as alterações de acordo com a 
tabela do separador DNP 3.0 Server Link Layer. 

 

 

Nome do Campo Descrição Entradas 
selecionáveis  

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

     

Rtu 

Address 

(Endereço Rtu) 

Digite o endereço RTU. 0 e 
65535 são endereços de 
transmissão 

 0 – 
65534 

1 

Master Station 
Address 

(Endereço da 
central de 
controlo) 

Digite o endereço da central 
de controlo.  

 0 – 
65535 

1024 

TX Fragment 
Size 

(Tamanho do 
Fragamento TX) 

Seleccione o tamanho do 
fragmento que pode ser 
transmitido. Use fragmentos 
pequenos em linhas com ruido 
para reduzir a quantidade de 
dados que fica retransmitindo 
no caso de vir a ser 
corrompido 

128,256, 
512,1024, 

2048 

Da lista 2048 

AllowMultiFragR
esp 

Activar para permitir várias 
respostas de fragmentos, no 
caso se ser necessário, para 
grandes volumes de dados 

Sim/Não Da lista Não 

MultiFragCnfm Exigir confirmação camada de 
ligação para vários fragmentos 

Sim/Não Da lista Sim 

ValidateSourceA Exigir que o endereço 
solicitado por uma central de 

Sim/Não Da lista Sim 
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ddr controlo coincida com a 
entrada no "Master Station 
Address". Se definido como 
Não, ele vai responder a 
qualquer fonte. 

DlyBtwnFrames Atraso, em termos de tempo 
entre os frames de uma 
resposta multi-frame 

 0-100 8 
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Separador AppLayer 
 Selecione o separador AppLayer. 

 Selecione os parâmetros adequados e faça as alterações de acordo com a 
tabela do separador DNP 3.0 Server Application Layer. 

 

Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

Confirmation 
Timeout 
(Confirmação 
Tempo de 
Espera) 

Introduzir o valor de Confirmação do 
Tempo de Espera. Digite o valor 
apropriado. Traduz-se pelo tempo para a 
primeira estação receber confirmação de 
uma segunda estação antes que se 
ultrapasse o tempo de espera. Veja 
Confirmation Timeout by Channel Speed 
Table (Tabela de Confirmação do tempo 
de espera por velocidade de canal). 

1-100 10 seg. 

SelectTimeout 

(Selecione 
Tempo de 
Espera) 

Esta é a janela de abertura do controlo. 
Traduz-se pela quantidade de tempo, 
após receber a mensagem selecionada, 
que a operação de comando ainda pode 
ser executada. 

0-256 20 seg 

AllowMultiCR
OB 

Permitir vários objetos de controlo numa 
única mensagem 

Sim/ 
Não 

Não 

 

Separador Auth 
 Selecione o separador Auth. 

 Selecione os parâmetros adequados e faça as alterações de acordo com a 
tabela do separador DNP 3.0 Server Auth Tab Parameters. 
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Nome do Campo Descrição Entradas 
selecionáveis  

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

SendAggressive Xxxxxxx Sim/Não Da lista Não 

SendAggressiveUn
sol 

xxxxxxxx Sim/Não Da lista Não 

PreApplChallange  Sim/Não Da lista Não 

EnableAuth Activar a Autenticação. 
Requer o envio de nome do 
usuário e palavra-chave 
pela central de controlo, 
bem como autenticar o 
código de função para 
permitir alterações ao 
ficheiro. 

Sim/Não Da lista Sim 

PrivateKey  Introduzir ate 32 digitos 
hexadecimais. O servidor 
irá responder ao pedido de 
autenticação pela central 
de controlo, com o 
PrivateKey. A chave é 
então usada pela central de 
controlo nas operações do 
ficheiro. 

   

NewKeyTimer Intervalo de tempo, em 
minutos, que o servidor irá 
solicitar uma nova chave. 

  30 
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Separador Class 0  

 

Aqui é possível selecionar que tipos de dados são devolvidos numa sondagem de classe-0. 
Ao selecionar “Yes” irá incluir esse tipo de dados na resposta a uma sondagem de classe 0. 
Se selecionar “No” esse tipo de dados será omitido da resposta.  

Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

StatusClass0 Incluir pontos de estado numa resposta 
de class 0  

Sim/Não Sim 

OutStatusClass0 Incluir pontos de saidas de estado numa 
resposta de class 0 

Sim/Não Sim 

AccClass0 Incluir contadores numa resposta de 
class 0 

Sim/Não Sim 

FrzAccClass0 Incluir contadores congelados (frozen) 
numa resposta de class 0 

Sim/Não Sim 

AnaClass0 Incluir entradas analógica numa resposta 
de class 0 

Sim/Não Sim 

SPClass0 Incluir “set points” analógica Sim/Não Sim 
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Separador Events  

 

Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

Delete Oldest 
Event (Apagar o 
evento mais 
antigo) 

Se o “buffer” de eventos está cheio, 
apaga o mais antigo após receber um 
novo. 

Sim/ Não Sim 

MaxBinEvents Exibir o valor de Máximo de Eventos. 
Inserir um valor para definir o tamanho do 
“buffer” de memória para armazenar 
eventos.   

1-128 128 

BinEventMode Manter todos os eventos ou apenas o 
último  

Todos 
(All)/ 

último 
(Last) 

Todos 
(All) 

MaxAnaEvents Inserir um valor para definir o tamanho do 
“buffer” de memória para armazenar 
eventos analógicos 

0-100 64 

AnaEventMode Configurar o modo para eventos 
analógicos, todos ou o último 

Todos 
(All)/ 

último 
(Last) 

último 
(Last) 

MaxAccEvents Inserir um valor para definir o tamanho do 
buffer de memória para armazenar 
eventos acumuladores 

0-100 32 

AccEventMode Configurar o modo para acumuladores, 
todos ou o último 

Todos 
(All)/ 

último 
(Last) 

último 
(Last) 

MaxFrzAcEvents Inserir um valor para definir o tamanho do 
“buffer” de memória para armazenar 

0-100 32 
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Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

acumuladores congelados (frozen) 

FrzAccEvtMode Configurar o modo para o “buffer”, todos 
ou o último 

Todos 
(All)/ 

último 
(Last) 

Todos 
(All) 

 

Separador Acc 
 Selecione o separador Acc.  A configuração  DNP 3.0 servidor fornece ao 

usuário a possibilidade de configurar individualmente o tipo de classe “static” e 
“frozen” para cada ponto acumulador mapeado na central de controlo, bem 
como as variações dos acumuladores. 

 Selecione o campo do parâmetro de entrada e selecione o valor conforme 
necessário através do menu “pull down” ou através de uma base por ponto. 

 

Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

AccumStatic 

Class 

Selecionar uma classe de eventos para 
atribuir a cada ponto de acumulador 
estático (static). O ponto acumulador será 
reportado quando a central de controlo 
solicitar a sua classe designada. 

None 

Class 1 

Class 2 

Class 3 

None 

AccumStaticVar Selecionar a variação do ponto de 
acumulador estático (static). Escolher o 
valor da escala completa (32 bit ou 16 bit) 
e se as bandeiras são para incluir.  

1,2,5,6 1 

AccumEventVar Selecionar a variação do evento do ponto 
de acumulador. Escolher o valor da 
escala completa (32 bit ou 16 bit) e se 
uma marca de tempo é para incluir. 

1,2,9,10 1 

AccumFrzClass Selecionar uma classe de eventos para 
atribuir a cada ponto acumulador 
congelado (frozen). O ponto acumulador 
será reportado quando a central de 
controlo solicitar a sua classe designada. 

None 

Class 1 

Class 2 

Class 3 

None 

AccumFrzStatic
Var 

Selecionar a variação do ponto 
acumulador congelado (frozen) estático 
(static). Escolher o valor da escala 

1,2,5,6 1 
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Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

completa (32 bit ou 16 bit) e se as 
bandeiras são para incluir. 

AccumFrzEvent
Var 

Selecionar a variação do evento do ponto 
acumulador congelado (frozen). Escolher 
o valor da escala completa (32 bit ou 16 
bit) e se uma marca de tempo é para 
incluir. 

1,2,9,10  

 

 

 

Separador Analogs 
 Selecione o separador Analog. A configuração DNP 3.0 servidor fornece ao 

usuário a capacidade de configurar individualmente o tipo de classe do evento 
para cada ponto de entrada analógica mapeada para a central de controlo DNP 
3.0, bem como da “banda morta” (deadband) analógica. 

 Selecione o campo de entrada do parâmetro e selecione o valor necessário a 
partir do menu pull-down ou através de uma base por ponto. 

 

 

Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

AnalogEventCla
ss 

Selecionar uma classe de eventos para 
atribuir a cada ponto analógico. O ponto 
analógico será reportado quando a 
central de controlo solicitar a sua classe 
designada. Selecionando “None” no 
campo AnalogEventClass o ponto 
analógico apenas será solicitado pelas 
sondagens de classe 0. 

None 

Class 1 

Class 2 

Class 3 

None 

AnalogStaticVar Selecionar a variação do ponto de 
entrada analógica estática (static). 
Escolher o valor da escala completa (32 
bit ou 16 bit) e se as bandeiras são para 
incluir. As bandeiras fornecem informação 
adicional do ponto. 

1,2,3,4 1 
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Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

AnalogEventVar Selecionar a variação da mudança de 
evento de ponto analógico. Escolher o 
valor da escala completa (32 bit ou 16 bit) 
e se as bandeiras são para incluir. As 
bandeiras fornecem informação adicional 
do ponto. 

1,2,3,4 1 

AnalogDeadban
d 

A “banda morta” (deadband) é a 
quantidade mínima mudança para um 
ponto de entrada analógica, de modo a 
que o novo valor possa ser reportado 
numa resposta a uma “poll” de classe de 
eventos de dados ou a uma “poll” de 
eventos analógicos por uma central de 
controlo DNP3.0. 

0-32767 96 

 

 Note: .  Quanto mais o valor da “banda morta” (deadband) se aproxima de 0, 
maior será o envio de mudanças analógicas. No entanto, valores mais elevados 
levam a uma reducão de precisão na central de controlo. A configuração DNP3.0 
servidor permite que a “banda morta” (deadband) seja configurada 
infividualmente para cada ponto de entrada analógica mapeado. Selecione o 
campo do parâmetro de entrada para o ponto a ser alterado e introduza o valor 
appropriado. As entradas válidas são de 0 a 32767. O valor selecionado 
representa a variação percentual exigida para um novo valor analógico a ser 
reportado. Por exemplo, se uma mudança de 2% é necessária para um ponto 
analógico ser reportado, e o valor da escala do ponto é 32767, então a banda 
morta deve ser definida para 655 (0,02 * 32767).  
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Separador Status  
 Selecione o separador Status. Configure os parâmetros de acordo com os 

requisitos do seu sistema. A configuração DNP 3.0 Servidor fornece ao usuário a 
capacidade de configurar SOE (Sequence of Events – Sequência de Eventos) 
individualmente para cada ponto de entrada de estado mapeado para a Central 
de Controlo DNP 3.0. Tal como acontece com os acumuladores/analógicos, 
também se pode definir para cada ponto a classe de evento (None, 1, 2 ou 3). 
Selecionando 'None' irá impedir atualizações rápidas de estado. Os estados só 
serão sincronizados quando a sondagem de todos os dados na sua integridade 
for efetuada a partir do master. 

 Selecione o campo de entrada do parâmetro e selecione o valor necessário a 
partir do menu pull-down ou através de uma base por ponto. 

 

 
 

StatusStaticV
ar 

Descrição 

Single-Bit 
Binary Input 

O ponto contem o valor da entrada binária. 

Binary Input 
with Status 

O ponto contem o valor da entrada binária  mais a informação  
de estado sobre o ponto.  

 
 

StatusEventV
ar 

Descrição 

Without Time 

(Sem Tempo) 

Ao escolher esta opção significa que não haverá marcação de 
tempo, o que significa que o ponto de estado continuará a ser 
um ponto de estado normal. Este é o valor padrão para cada 
ponto de estado mapeado.. 

Absolute 
Time (Tempo 
Absoluto) 

Ao escolher esta opção significa que o ponto de estado 
selecionado ficará com hora marcada, com o tempo actual.   

Relative Time 

(Tempo 
Relativo) 

Ao escolher tempo relativo significa que o ponto de estado 
selecionado ficará com hora marcada com um tempo 
incremental com base no último Objeto Tempo Comum (CTO) 
a partir da RTU. 
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Separador Unsol 
 

 Selecione o separador Unsol. Configure os parâmetros de acordo com os 
requisitos do seu sistema. A configuração DNP 3.0 servidor fornece ao usuário a 
capacidade de configurar respostas não solicitadas. 

 
 

 
 
 
 
 

Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

UnsolAllowed Selecionar “Yes” para permitir respostas  
não solicitadas. Selecionart “No” para não 
permitir. 

Sim/Não Não 

UnsolClasses Especificar as classes a incluir na 
resposta não solicitada. Esta é uma 
máscara de bits, começar com 0 e 
adicionar o número apropriado 
correspondente a cada classe para 
determinar as classes incluídas 

Class 1: +1  

Class 2: +2 

Class 3: +4 

Por exemplo: introduzir o valor 1 incluirá a 
Classe 1, um valor de 3 incluirá as Classe 

0-7 0 
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Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

1 e Classe 2 e um valor de 7 incluirá as 
Classe 1, 2 e 3. 

UnsolRetries Número de tentativas para uma resposta 
não solicitada. Se não for recebida a 
confirmação de uma mensagem não 
solicitada pela estação secundária, a 
resposta não solicitada será repetida. 

0-7 3 

UnsolRetryDly Atrado em segundos entre tentativas de 
uma resposta não solicitada. 

0-
60,000 

5 

UnsolOffRetDly Atraso em segundos entre tentativas de 
uma resposta não solicitada após o 
número de UnsolRetries ser alcançado. 

0-
60,000 

30 

UnsolClass1Dly Atraso máximo em segundos antes de 
ser gerado um relatório não solicitado 
Classe 1. 

0-
60,000 

5 

UnsolClass2Dly Atraso máximo em segundos antes de 
ser gerado um relatório não solicitado 
Classe 2. 

0-
60,000 

5 

UnsolClass3Dly Atraso máximo em segundos antes de 
ser gerado um relatório não solicitado 
Classe 3. 

0-
60,000 

5 

Unsol1MaxEvts Número máximo de eventos Classe 1 
antes de ser gerado um relatório não 
solicitado.  

0-100 1 

Unsol2MaxEvts Número máximo de eventos Classe 2 
antes de ser gerado um relatório não 
solicitado 

0-100 1 

Unsol3MaxEvts Número máximo de eventos Classe 3 
antes de ser gerado um relatório não 
solicitado 

0-100 1 

 
 

Separador Variations  
 Selecione o separador Variations.  Configure os parâmetros de acordo com os 

requisitos do seu sistema.  A configuração DNP 3.0 servidor fornece ao usuário 
a capacidade de configurar diferentes  variações de saidas binárias, bandas 
mortas analógicos e saídas analógicas. 

Selecione o campo de entrada do parâmetro e selecione o valor necessário a 
partir do menu pull-down ou através de uma base por ponto 
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Nome do 
Campo 

 
Descrição 

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

BinOutVar Selecionar a variação de um grupo de 10 
objetos de saidas binárias. As seguintes 
opções estão disponíveis: 

1(-Without Status): saida binária sem 
estado 

2(-With Status): saida binária com estado  

1,2 2 

AnaDeadBand
Var 

Selecionar a variação de um grupo de 34 
objetos de entradas analógicas. As 
seguintes opções estão disponíveis:  

1(-16 Bit): 16-Bit Entrada Analógica 
Reportando Objeto de Banda Morta 
(Dead Band)  

2(-32 Bit): 32-Bit Entrada Analógica 
Reportando Objeto de Banda Morta 
(Dead Band) 

3(-Float): 32 Bit Ponto de Entrada 
Analógica Flutuante Reportando Objeto 
de Banda Morta (Dead Band) 

 

1,2,3 2 

SPOutVar Selecionar a variação de um grupo de 40 
objetos de saidas analógicas. As 
seguintes opções estão disponíveis:  

1(-32 Bit): 32 Bit Estado Inteiro  Saida 
Analógica 

2(-16 Bit): 16 Bit Estado Inteiro  Saida 
Analógica 

3(-Float): 32 Bit Estado Ponto Flutuante  
Saida Analógica  

4(-Double): 64 Bit Estado Ponto Flutuante  
Saida Analógica   

1,2,3,4 2 

 

 


