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Esta é a adenda Modbus III Cliente. 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 Modbus Cliente e IEDs 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. 

 

Clientes Modbus e IEDs 
O protocol Modbus Cliente a interface entre o processador ePAQ-94xx e os IEDs em 
Modbus. Para os IEDs que requerem dimensionamento, o usuário deve crear uma tabela de 
polling (pesquisa/sondagem) para determinar o número total de pontos que seram lidos a 
partir do IED. Polling (pesquisa/sondagem) é um método de interrogação sequencial aos 
dispositivos para efetuar a leitura ou escrita de dados para os registradores.  

Todos os IEDs em Modbus podem ser sondados através de uma ou várias portas se 
necessário. A sondagem dos drivers é feita a cada porta independentemente, e existe uma 
vantagem em termos de velocidade ao serem usadas várias portas. Esta vantagem é mais 
perceptível quando o sistema faz a sondagem the um grande número de Modbus IEDs. 

Registo de Endereçamento 

Registar endereços pode ser realizado de duas formas. O endereço pode ser introduzido de 
forma completa ou como um offset. Por exemplo, quando se usa a função “code 3” (Read 
Holding Register) o registo do endereço fixo de 400001 pode ser introduzido como 400001 
ou 0. 
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Separador Standard 

 

 

Nome do Campo Descrição Entradas 
selecionáveis  

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

Address 

(endereço) 

Introduzir o endereço 
Modbus do dispositivo 
de campo.  

 1 - 247 1 

PollEnable Permitir ao usuário 
permitir/não permitir a 
sondagem (polling) do 
dispositivo. 

 

Sim, Não Da Lista Sim 

Protocol Permitir a seleção da 
variação do protocolo de 
forma automática ou 
manual. O Modbus varia 
entre série e TCP/IP. 
ByPortType irá escolher 
a variação do protocol 
baseado na porta onde 
o dispositivo está 
conectado.  

ByPort Type, 

Modbus 

Modbus TCP 

Da Lista ByPort 
Type 

SetPointType Selecionar se são 
usados Set Points de 12 
bit ou 16 bit 

 

16-bit Set 
Points 

12-bit Set 
Points 

Da Lista 16-bit 
Set 

Points  

ControlType 

(tipo de control) 

Permite escolher o tipo 
de controlo. Os tipos 
predefinidos são 
dispositivo/aplicação 
especifica e alguns tipos 

User Defined 

Type001 

Type002 

Type003 

Da Lista UserDef
ined 
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Nome do Campo Descrição Entradas 
selecionáveis  

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

permitem controlo SBO. 
Os tipos de controlo são 
sumariamente descritos 
abaixo. Contacte a QEI 
para mais informação 
sobre o tipo de controlo 
para a sua aplicação. 
Selecionando User 
Defined irá fazer com 
que o Modbus Cliente 
use os controlos 
definidos no separador 
controlo.  

Type004 

TimeBetweenPolls Introduzir o tempo entre 
sondagens em 
milisegundos. Significa o 
antraso de tempo entre 
sondagens, não 
necessariamente a sua 
frequência, que é dizer 
se múltiplos dispositivos 
estão na mesma linha 
de comunicação. 

 0 - 
65535 

50 

NumberOfRetries Introduzir o número de 
vezes das tentativas de 
sondagem a um 
dispositivo sem uma 
resposta antes que seja 
declarado avariado.  

 1 - 
65535 

3 

PassIfFailed Introduzir o número de 
sondagens que o cliente 
deve passar sobre um 
dispositivo avariado 
antes de tentar efetuar 
novamente a sondagem 
ao dispositivo.  

 0 - 
65535 

5 

 

Tipo de Controlo 

Atualmente, existem 5 tipos diferentes de Controlos que o Modbus-III cliente pode ser 
configurado. São as seguintes: 

 User Defined (definida pelo usuário): O usuário pode especificar o Control ON ou 
OFF para registar valores, bem como ON e OFF para registar endereços. Códigos 
de Função 5, 6 e 16 são suportados. Deve ser notado que os valores de Controlo 
ON e OFF para a Função 5 não estão presentes e usão os valores de Controlo ON e 
OFF especificados nos campos ControlOnVals e ControlOffVals. 
 

 Type 001: O usuário pode especificar ON e OFF para registar endereços. Os 
valores ON e OFF estão presentes e em conformidade com SCADA Controlled 
Tagging Relay 704-100. Apenas Código de Função 6 é permitido. 
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 Type 002: Este é um controlo do tipo SBO. O usuário pode especificar SELECT, ON 
e OFF para registar endereços. Os valores registados SELECT, ON e OFF estão no 
entanto predefinidos. Apenas Código de Função 6 é suportado. 

 

 Type 003: O usuário pode especificar ON e OFF para registar endereços. Os 
valores registados ON e OFF estão no entanto predefinidos. Apenas Código de 
Função 5 é suportado. 
 

 Type 004: Este tipo de controlo suporta o SBO. O usuário pode especificar SELECT, 
ON e OFF para registar valores bem como registar endereços. The user can specify 
SELECT, ON and OFF register values as well as register addresses.  Códigos de 
Função 6 e 16 são suportados. 
 

Analógicos 

 

 
Nome do Campo Descrição Entradas 

selecionáveis  
Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

IED / Comp. Desc Mostrar o nome 
introduzido no campo 
Point_Desc na tabela de 
filtragem de analógicos  

   

AnalogFullScale Introduzir o valor de 
escala complete do ponto 
analógico. (-1 desabilita) 

 -32768 
to+32767 

-1 

AnologOffset Introduzir o valor offset 
usado para a escala 
analógica caso 
necessário. Por exemplo, 
para a escala de sinais de 
4-20mA onde o valor de 0 

 -32768 
to+32767 

0 
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Nome do Campo Descrição Entradas 
selecionáveis  

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

não corresponde a um 
valor de sinal de 0. 

 

 

Controlo 

 

 
Nome do Campo Descrição Entradas 

selecionáveis  
Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

IED / Comp. Desc Mostrar o nome 
introduzido no campo 
Point_Desc na tabela de 
filtragem de controlos. 

   

ControlOnRegs Registo de endereço do 
dispositivo para o controlo 
ON (Fechar) 

 0 to 65535 0 

ControlOffRegs Registo de endereço do 
dispositivo para o controlo 
OFF (Abrir) 

 0 to 65535 0 

ControlFuncCodes Selecionar o código de 
função para realizar a 
operação desejada.5 
Force Coil para tornar uma 
bobina on/off. 6 PresetReg 
para escrever um valor 
num registador ou 16 
PresetMultiRegs para 
escrever um valor em 

5 ForceCoil 

6 PresetReg 

16 Preset 
MultiRegs 

Da Lista 5 
ForceCoil 
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Nome do Campo Descrição Entradas 
selecionáveis  

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

múltiplos registadores. 

ControlOnVals Valor de saída para o 
registador para tornar o 
controlo ON. O valor 
padrão é um valor típico 
quando se usa o código 
de função 5 (0xFF00 ou 
65280). Valor apenas 
usado quando o tipo de 
control é definido como 
User Defined ou Type 004.  

 0 to 65535 65280 

ControlOffVals Valor de saída para o 
registador para tornar o 
controlo OFF. O valor 
padrão é um valor típico 
quando se usa o código 
de função 5 (0x0000 ou 0). 
Valor apenas usado 
quando o tipo de control é 
definido como User 
Defined ou Type 004. 

 0 to 65535 0 

SelectReg Apenas para os controlos 
Type002 e Type004. 
Introduzir o endereço  
registado do registador de 
dispositivo selecionado. 

 0 to 65535 0 

 

Setpoint 
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Nome do Campo Descrição Entradas 
selecionáveis  

Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

IED / Comp. Desc Mostra o nome introduzido 
no campo Point_Desc na 
tabela de filtragem dos 
SetPoint. 

   

SPRegs Endereço do registador de 
Set Point do dispositivo  

 0 to 65535 0 

 

 

Polling, Polling2 & Polling3 

 

 
Nome do 
Campo 

Descrição Entradas selecionáveis  Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

FuncCode(n) 

(n=1,2,3,4…) 

Selecionar 
apropriadamente 
o código de 
função para 
solicitar os dados 
do endereço 
desejado. 

1 Read Coil 

2 Read Input Status 

3 Read Holding Register 

4 Read Input Register 

Da Lista 3 – Read 
Holding 
Register 

RegAddress(n) 

(n=1,2,3,4…) 

Introduzir o 
primeiro 
endereço 
desejado a ser 
sondado. O valor 

 0 to 65535 0 
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Nome do 
Campo 

Descrição Entradas selecionáveis  Entradas 
válidas 

Valores 
Padrão  

pode ser 
introduzido como 
offset ou 
endereço 
completo. 

RegCount(n) 

(n=1,2,3,4…) 

Introduzir o 
número de 
endereços 
consecutivos 
para leitura, 
começando pelo 
endereço do 
RegAddress.  

 1 to 125 1 

RegType(n) 

(n=1,2,3,4…) 

Selecionar o tipo 
de dados 
contidos no 
respetivo 
registador. 
Selecionar Do 
not poll, se o 
grupo não é 
necessário. 

Do not poll; 
16 bit Integer; 

16 bit status; 8 bit status; 
1 bit status (lsb); 

Accumulator; 
+- 2047full scale; 

Numeric code, Float, 
Float(32 bit Reg),2-4 
Status,  Float 16(rev), 

Acc16 Absolute 

,Float32(Rev), 32 bit 
Fixed Point 

Da Lista Do not 
poll 

FirstPoint(n) 

(n=1,2,3,4…) 

Introduzir o 
primeiro ponto do 
IED da 
sondagem de 
grupo. O primeiro 
registo sondado 
será escrito aqui, 
procedido pelos 
outros registos 
sondados. Se 
estado de grupo, 
Comm Fail é 
ponto de estado 
0 para o grupo 1.  

 0 to 65535 1 

 

 

NOTA 
Quando introduzido o valor do parâmetro FirstPoint, o usuário deve permitir o 
primeiro ponto de estado a atuar como estado de falha de comunicação do IED 
(ponto 0). Começar o Estado do IED com o ponto 1. Todos os outros pontos 

começam com zero. 

 

As opções do RegType (Grupos de Tipos de Registadores) são as seguintes: 
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 Do not poll. Selecionar esta opção quando as entradas deste grupo não são 
necessárias. 

 16-bit integer.  Selecionar esta opção se o registador a ser lido tiver valores 
inteiros com sinal em formato binário de 16-bit. 16-bit integer requer um ponto 
analógico para cada registador quando se determinar o tamanho dos analógicos. 

 16-bit status. Selecionar esta opção se o registador a ser lido tiver 16 pontos de 
estado individuais. 16-bit status requer 16 pontos de estado para cada 
registador quando se determinar o tamanho dos estados.  

 8-Bit status. Selecionar esta opção se o registador a ser lido tiver 8 pontos de 
estado individuais. Os 8 bits estão no bit menos significativo (LSB) do registador. 
8-bit status requer 8 pontos de estado para cada registador quando se 
determinar o tamanho dos estados  

 1-bit status.  Selecionar esta opção se o registador a ser lido tiver um ponto de 
estado no bit menos significativo do registador. Requer um ponto de estado para 
cada registador quando se determinar o tamanho dos estados 

 Accumulator.  Selecionar esta opção se o registador tiver um valor inteiro 
acumulador (sem sinal) de 16-bit em formato binário. Accumulator requer um 
ponto acumulador para cada registador quando se determinar o tamanho dos 
acumuladores. 

 +- 2047 full scale.  Selecionar esta opção se o registador tiver um valor 
analógico com sinal de 12-bit em formato binário. O valor será normalizado para 
16 bits. +- 2047 requer um ponto analógico para cada registador quando se 
determinar o tamanho dos analógicos. 

 Numeric code.  Selecionar esta opção se o registador tiver um valor em 
qualquer formato até 16 bits. O valor será passado para os servidores ou PLCC 
em estado “como é” (normalização não será aplicada). Se o valor usa mais de 
12 bits, os servidores de 12-bit irão limitá-lo a valor máximo de +- 2047. PLCC 
poderá lidar com os 16 bits fornecidos desde que as fórmulas corretas sejam 
inseridas para o tamanho dos dados. Numeric code requer um ponto analógico 
para cada registador quando se determinar o tamanho dos analógicos.   

 Float.   Selecionar esta opção se o dispositivo devolve números de pontos 
flutuantes de 32-bit IEEE-754 como dois registadores separados. O registador 
menos significativo é o primeiro, seguido pelo registador mais significativo. 
Todos os valores de pontos flutuantes são mudados num valor inteiro de 32-bit. 
O valor de 32-bit é devolvido como dois valores analógicos de 16-bit onde a 
palavra menos significativa é o primeiro ponto analógico (n) e a palavra mais 
significativa é o segundo ponto analógico (n + 1). Se o ponto é escalado então o 
resultado do valor escalado é devolvido no primeiro ponto analógico (n) e o 
segundo ponto analógico (n + 1) é configurado a 0.  

 

Por Exemplo: 

 O fabricante de um dispositivo em Modbus define dois números de pontos 
flutuantes em quatro registadores sequenciais. Um valor é a Corrente e o outro a 
Tensão. 

 

Registador Nome  Tipo de Dados  

 40001 Corrente IEEE Ponto Flutuante (Menos Significativo 16-bits) 
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 40002 Corrente IEEE Ponto Flutuante (Mais Significativo 16-bits) 

 40003 Tensão  IEEE Ponto Flutuante (Menos Significativo 16-bits) 

 40004 Tensão  IEEE Ponto Flutuante (Mais Significativo 16-bits) 

 

 No driver defina: 

Função código (FunCde1) como 4 (Read Holding Registers). 

 RegAddress1 é configurado para 40001 ou 0000. 

 RegCount1 como 4. 

 Tamanho para 4 pontos analógicos (RegCount1). 

 RegType1 a partir da Lista como Float 16. 

 

 Float 16(Rev).  Esta opção é exatamente a mesma que o tipo Float 16 com a 
exceção que o registador mais significativo é o primeiro, seguido pelo registador 
menos significativo (Word Swap – Troca de Palavras). 

 

 Float 32-bit Register.  Selecionar esta opção se o dispositivo devolve números 
de pontos flutuantes de 32-bit como apenas um registador de 32-bit. Todos os 
valores de pontos flutuantes são mudados num valor de 32-bit. O valor de 32-bit 
é devolvido como dois valores analógicos de 16-bit onde a palavra menos 
significativa é o primeiro ponto analógico (n) e a palavra mais significativa é o 
segundo ponto analógico (n + 1). Se o ponto é escalado então o resultado do 
valor escalado é devolvido no primeiro ponto analógico (n) e o segundo ponto 
analógico (n + 1) é configurado a 0 

 

Exemplo: 

O fabricante de um dispositivo em Modbus define dois números de pontos 
flutuantes em dois registadores de 32-bit sequenciais. Um valor é a Corrente e o 
outro a Tensão  

 

 Registador Nome  Tipo de Dados  

 40001 Corrente 32-bit IEEE Ponto Flutuante  

 40002 Tensão  32-bit IEEE Ponto Flutuante  

 

No driver defina: 

Função código (FunCde1) como 4 (Read Holding Registers). 

 RegAddress1 é configurado para 40001 ou 0000. 

 RegCount1 como 2. 

 Tamanho para 4 pontos analógicos (RegCount1). 

RegType1 a partir da Lista como Float 32. 
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 2-4 Bit Status.  Traduz o estado de 2-bit num conjunto discrete de 4-bits. 
Confirme que dimensionou o IED para bits de estado extra. Para cada dois bits 
devolvidos pelo IED deve dimensionar o cliente para 4 bits. O seguinte 
demonstra a relação entre os dois tipos: 

00 ->0001 

01 ->0010 

10 ->0100 

11 ->1000 

 Float32(Rev). Esta opção é exatamente a mesma que o tipo Float32 com a 
exceção que a palavra mais significativa é a primeira, seguida pela palavra 
menos significativa (Word Swap – Troca de Palavras) 

 32 bit Fixed Point. Selecionar esta opção se o dispositivo devolve um número 
fixo de 32-bit como apenas um registador de 32-bit. O registador é lido com oum 
inteiro de 32 bit e depois escalado por um fator de 1/65536. Os quatro bytes A, 
B, C e D são exibidos como AB.CD. 


