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1 ConfigWiz® 2.0 Introdução 

1.1 Sobre o ConfigWiz® 2.0 

Durante a última década, os sistemas de Supervisão Controlo e Aquisição de Dados 
(SCADA) evoluirám para um importante subsistema no que diz respeito à rede de informação 
de empresas, proporcionando maior funcionalidade além das suas tradicionais funções de 
monitorização remota, telemetria e controlo. Esta melhoria, combinada com um rápido 
desenvolvimento dos requisitos da automação, faz com que a configuração dos 
componentes do sistema SCADA uma tarefa complexa. 

O ConfigWiz 2.0 combina uma interface gráfica de usuário (GUI) “user-friendly” com uma 
organização específica da aplicação que reduz a possibilidade de erros de configuração. 
Também fornece um conjunto de definições por defeito, cuidadosamente seleccionados que 
deve ser suficiente para a operação inicial da maioria dos sistemas. No entanto, para usar de 
forma eficaz o ConfigWiz 2.0, o usuário deve possuir um conhecimento profundo de sistemas 
SCADA. Particularmente, o usuário deve entender os requisitos de sistema da interligação de 
dispositivos de campo ou Dispositivos Eletrónicos Inteligente (IEDs) com uma Unidade 
Remota de Telecomando (RTU). O usuário deve também ter um plano de configuração bem 
organizado em relcao aos requisitos de funcionalidade, transferência de informação e 
desempenho. Com este plano, bem como todos os diagramas de blocos e lista de dados, o 
usuário estara preparado para determinar e seleccionar os parâmetros correctos para a 
configuração do sistema. 

Os IEDs são a fonte mais comum de informação em tempo real em subestações porque são 
capazes de disponibilizar um vasta quantidade de dados. Infelizmente, o link de comunicação 
tipica entre as centrais de controlo e as subestações e ainda muito limitado em largura de 
banda e capacidade de transmissão de dados. O tempo de resposta de um sistema SCADA 
e inversamente proporcional à quantidade de dados a serem transmitidos pelos canais de 
comunicação. Isto significa que a resposta do sistema diminui a medida que o volume de 
dados aumenta. Este potencial “funil” exige muito cuidado na determincação da configuração 
mais eficiente para garantir a transferência de dados vitais sem desperdicar largura de banda 

 

NOTA:  ConfigWiz 2.0 e compatível com os processadores da QEI ePAQ-9410, 9420, e Exp-
9430.  Para configurar o 6CPP6, 6ACP5, 6DIO1, ou DIO-91xx, será necessário usar 
o software de configuração ConfigWiz 1. 

1.2 SCADA Visão Global 

Os sistemas SCADA permitem três funções essenciais:  

 Função autonoma dos equipamentos a jusante 

 Aquisição de dados automática 

 Control de equipamentos a jusante 

Através de projecto, os sistemas SCADA oferecem a aquisição de dados e controlo 
remotamente. Os sistemas SCADA geralmente possuem uma central de controlo para  
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disponibilizar e adquirir dados das subestações. A subestação, por sua vez, comunica e pode 
controlar IEDs e outros dispositivos de campo. Esta interligação de dispositivos de campo e 
IEDs com subestações, fácilita as três principais funções dos sistemas SCADA. Na 
subestação, a comunicação e controlo dos dispositivos de campo e IEDs é processado 
através da RTU. 

A RTU possui os designados “master station servers”, servidores da central de controlo, que 
comunicam com as centrais de controlo. A RTU também possui dispositivos que comunicam 
com os dispositivos de campo e com os IEDs. Estes dispositivos da RTU interpretam os 
protocolos dos diversos dispositivos de campo usando drivers e transmitem a informação 
para as centrais de controlo (master stations). 

 

 

NOTA:  Este exemplo de uma configuração de comunicações apresenta duas centrais de 
controlo. A maioria das configurações de comunicação terá apenas uma central de 
controlo, mas algumas podem ter mais que uma. 

 

ConfigWiz 2.0 permite a configuração personalizada de comunicação dos pontos de dados 
dos dispositivos de campo e IEDs para os dispositivos da RTU que interpretam essa mesma 
informação. Estes dispositivos, podem ser configurados para comunicar os pontos de dados 
seleccionados para os “master station servers” que comunicarão os mesmos pontos de 
dados para as centrais de controlo. Todos os parâmetros de comunicação dos dispositivos 
de campo para as centrais de controlo podem ser cuidadosamente configurados através do 
ConfigWiz 2.0 para melhor desempenho. 

 



 

6  • Pacote ConfigWiz 2.0 Copyright © 2015 QEI  

UM-2018 

ConfigWiz® 2.0 Manual do Usuário Manual do Usuário 

1.3 Pacote ConfigWiz 2.0  

Existem três principais components do ConfigWiz 2.0: 

 Programa de Software 

 Arquivo de Licença 

 Arquivo modelo 

 Arquivo RTU 

O programa de software é chamado de ConfigWiz2.0.exe e utiliza um Arquivo modelo padrão 
para permitir que o usuário configure os Arquivos RTU. Um Arquivo de modelo padrão é 
fornecido com o programa de software. Os Arquivos modelos podem ser actualizados com o 
programa assim que se tornem disponiveis. 

O Arquivo de licença personaliza tanto o hardware como o software com informações 
específicas para o usuário, bem como os protocolos que o usuário tem o direito de usar. O 
Arquivo de licença é fornecido pela QEI e vem separado do software (que pode ser em CD 
ou descarregado eletronicamente). A licença deve ser carregada antes da escolha do 
modelo. 

Ao iniciar uma sessão no ConfigWiz 2.0, o usuário é solicitado a escolher um Arquivo 
modelo. O modelo define a plataforma do hardware e também enumera os protocolos, 
opções e campos associados a cada um. É importante para o usuário ter conhecimento 
sobre os sistema e as suas necessidades de comunicação. Sem conhecer os dispositivos de 
campo que estão presentes no sistema ou quais os protocolos que usam para comunicar, é 
dificil configurar um Arquivo RTU usando o ConfigWiz 2.0. 

1.4 Conceito de Comunicação por Camadas 

O conceito de comunicação por camadas apresenta uma visão da arquitectura do software 
de comunicação através de definições funcionais. Cada camada apresenta uma visão 
diferente da mesma configuração de comunicação através da sua função. As camadas de 
comunicação são: 

 Camada de Aplicação  

 Camada de Ligação 

 Camada Fisica  

 

1.4.1 Camada de Aplicação 

A camada de aplicação define a informação que é comunicada a partir dos dispositivos de 
campo para as centrais de controlo, e define os protocolos utilizados. Na camada de 
aplicação são escolhidos os drivers dos clientes de dispositivos de campo na RTU para os 
dispositivos de campo específicos, e que é determinado pelo respectivo protocolo. Depois os  
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pontos de dados são escolhidos a partir dos dispositivos de campo tendo em conta os 
detalhes de informação que eles transmitem. 

 Por exemplo, suponha uma variedade de leituras de tensão a ser monitorizadas nos 
dispositivos de campo que usam o mesmo protocolo de comunicação. O usuário seleciona 
na RTU o driver que comunica com o dispositivo de campo e interpreta o mesmo protocolo. 
Depois, o usuário seleciona todos os pontos de dados necessários a partir dos pontos de 
dados disponiveis para comunicar com o servidor, aplicando o filtro de dados quando esta 
opção estiver disponivel. É essencial que o usuário apenas selecione os pontos de dados 
fundamentais de modo a garantir um rendimento mais eficiente de informação. 

 

 

NOTA:  Este exemplo de uma configuração de comunicações apresenta duas centrais de 
control. A maioria das configurações de comunicação terá apenas uma central de 
control, mas algumas podem ter mais que uma. 
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1.4.2 Camada de Ligação 

A camada de ligação define o caminho que o software de comunicação usa para direcionar a 
informação desde os dispositivos de campo até as centrais de controlo. Na camada de 
ligação o usuário mapeia o caminho que a RTU usa para direcionar o fluxo de comunicação 
desde os dispositivos de campo até a RTU e desta até à(s) central(ais) de controlo. 

Por exemplo, suponha que os pontos de dados de leitura de tensão precisam de ser 
disponibilizados em duas centrais de controlo. O usuário tem de mapear todos os pontos 
para dois servidores diferentes. Ao mapear todos os pontos de dados, o usuário está a definir 
o caminho que a RTU irá utilizar para direcionar o fluxo de informação. 

  

 

 

NOTE:  Este exemplo de uma configuração de comunicações apresenta duas centrais de 
control. A maioria das configurações de comunicação terá apenas uma central de 
control, mas algumas podem ter mais que uma. 
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1.4.3 Camada Fisica  

A camada fisica define a configuração do aparelho fisico que a RTU usa para comunicar 
desde os dispositivos de campo para a(s) central (ais) de controlo. Na camada fisica o 
usuário confirgura as portas de comunicação (Port Assignment) na placa de processamento 
e seleciona o tipo de ligações (Connection Type) usadas e a velocidade de ligação 
(Connection Speed). 

Por exemplo, suponha agora que os clientes dos dispositivos de campo da RTU que 
comunicam com os dispositivos de campo foram selecionados e estão de acordo com o seu 
protocolo e que os pontos de dados que o usuário considerou como essenciais estão 
mapeados nos servidores. O usuário necessita de configurar as portas, o tipo de ligação e 
velocidade de ligação que são usados para transmitir a informação para e desde a RTU 

  

 

NOTE:  Este exemplo de uma configuração de comunicações apresenta duas centrais de 
control. A maioria das configurações de comunicação terá apenas uma central de 
control, mas algumas podem ter mais que uma. 
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1.5 Antes de Começar 

O ConfigWiz 2.0 é uma ferramenta de configuração fácil de usar com uma Interface Gráfica 
de Usuário bastante amigável. No entanto, é muito importante que o usuário planeie o 
trabalho a ser desempenhado antes de usar o ConfigWiz 2.0 para que a configuração 
prossiga de forma suave e eficientemente. Sem um bom conhecimento do sistema a 
configurar, conhecimento do equipamento usado no sistema e sem conhecimento sobre a 
transferência necessária para obter a maxima eficiencia, não é aconselhavem tentar 
qualquer configuração do sistema. As pessoas mais adequadas para a configuração inicial 
dos sistemas deverão estar envolvidos com a avaliação das necessidades, projecto e 
implementacao do sistema. As pessoas que possuam este tipo de envolvimento com o 
sistema irá fácilitar na rapidez e precisão das configurações iniciais. 

É importante que o usuário compreenda o papel do ConfigWiz 2.0 como uma ferramenta. 
Esta ferramenta permite que o usuário selecione de uma forma fácil os parâmetros de 
entrada do sistema e a sua configuração, mas esta ferramenta não realiza qualquer análise 
das necessidades do sistema. Por esta razao, torna-se evidente a importancia do 
planeamento e coordenacao antes de usar o ConfigWiz 2.0. Não deve haver duvidas quanto 
a informação específica que deve ser introduzida nos vários campos do software. O 
ConfigWiz 2.0 não faz sugestoes para os parâmetros de configuração do sistema, no entanto 
existem sistemas padrão, mas estes poderão não ser os mais eficientes para cada sistema. 
A configuração do sistema mais eficiente deverá ser do conhecimento do próprio projetista. 

Este manual abrange todos os campos, janelas e commando necessários para configurar 
qualquer sistema, mas a informação específica necessária para o seu sistema em particular 
não está abragida por este manual, uma vez que todos os sistemas são diferentes. Alguns 
dos items comuns que deverão estar disponiveis ou conhecidos antes e durante a 
configuração do sistema estão listados abaixo.  

1.6 Requisitos de Configuração do Sistema 

Os usuários deverão estar familiarizados com todos os items dos requisitos de configuração 
do sistema antes de tentar qualquer configuração do sistema. É também importante ter 
preparado todos os parâmetros de configuração dos sistema antes de qualquer tentativa na 
configuração do mesmo. 

  

 Experiência em Sistemas SCADA – usuários devem possuir um bom conhecimento em relação 
ao seu sistema e a sua funcionalidade, incluindo: 

- Compreender os IEDs ou dispositivos de campo e as suas capacidades de 
aquisição de dados 

- Compreender as relações de cliente/servidor  

- Compreender as conexões de fornecedores de servicos 

- Compreender as RTUs como processadores de comunicação e de aquisição 
de dados das subestações 

 Diagrama de blocos do sistema – mostra o layout dos dispositivos de campo do sistema, e as 
específicações actuais do equipamento no local. O diagrama de blocos deve ser preparado antes 
de qualquer equipamento ser colocado e antes do ConfigWiz 2.0 ser utilizado. É necessário ter o  
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diagrama de blocos durante a configuração porque pode descrever nomes personalizados 
atribuidos a dispositivos de campo que devem ser reflectidas na configuração da RTU. 

 Diagrama de blocos da subestação – retrata as atribuições previstas de portas de 
comunicação, taxas de transferência, tipo de ligação com o fornecedor de servicos e a 
interligação da RTU com os dispositivos de campo e/ou IEDs. O diagrama de blocos deve ser 
preparado antes de qualquer equipamento ser colocado e antes do ConfigWiz 2.0 ser utilizado. É 
necessário ter o diagrama de blocos da subestação durante a configuração porque fornece todas 
as específicacões de interligação. 

 Plano Mapeamento de Pontos de Dados – lista todos os pontos de dados a serem transmitidos 
desde os dispositivos de campo até à central de controlo. O plano de mapeamento de pontos de 
dados deve ser preparado antes da utilização do ConfigWiz 2.0. é necessário ter este plano 
disponivel durante a configuração do sistema. 

 Requisitos de Desempenho do Sistema – Específicações para as taxas de transferência de 
informação que são necessárias para o otimo desempenho do sistema. Os requisitos de 
desempenho do sistema devem ser preparados antes de qualquer equipamento ser colocado e 
antes do ConfigWiz 2.0 ser utilizado. É necessário ter estes requisitos documentados e 
disponiveis durante a configuração do sistema. 

 Windows® XP e superior (Dot.NET Framework 2.0 necessário) – sitema operativo necessário 
para instalar e utilizar o ConfigWiz 2.0. O usuário deve estar familiarizado com o ambiente 
Windows e ser capaz de usar um rato, selecionar botões de função, arrastar e soltar icones. 

 ConfigWiz 2.0 – ferramenta utilizada para configuração de comunicação de dados entre 
dispositivos de campo e centrais de controlo.  

 Arquivo modelo – Deve ser utilizado o Arquivo modelo mais recente para a plataforma de 
hardware escolhida. 

1.7 Sobre este Manual 

Este manual esta elaborado de forma a permitir a que o usuário progrida rapidamente desde 
a instalação do software até ficar familiarizado com as ferramentas disponiveis e finalmente a 
configuração de uma RTU.  

Inclui as seguintes secções: 

 Visão geral dos sistemas SCADA e teoria de configuração de sistemas. 

 Informacões importantes que o usuário deve possuir antes de tentar qualquer 
tentativa de configuração do sistema. 

 Requisitos minimos para instalação do software e instrucões de instalação. 

 Ferramentas disponiveis no ConfigWiz 2.0 e instrucões para iniciar uma 
configuração do sistema. 

 Passos para a adicionar components de comunicação. 

 Configuração de portas. 

 Filtro de pontos de dados. 

 Mapeamento de pontos de dados.  

 Configuração de RTU. 

 

 Ferramentas de configuração. 
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 Escrita de Arquivo RTU para a plataforma 

 Termos e Definições. 

 

NOTA: Este manual deve ser lido na sua totalidade antes de tentar qualquer configuração de 
uma RTU.   

NOTA: As ilustrações utilizadas neste manual podem reflector uma versão diferente da 
actual versão do ConfigWiz 2.0.  

2 Instalação ConfigWiz 2.0 

2.1 Sobre a instalação 

O ConfigWiz 2.0 é projectado para operar numa plataforma Microsoft Windows. O software 
consiste em um CD que contem o programa e modelos. 

2.2 Requisitos Minimos de Sistema 

O ConfigWiz 2.0 requer o seguinte hardware e software para PC: 

 Windows® XP e superior 

 Hardware apropriado para o sistema operacional instalado 

 10 MB de espaço livre em disco 

 Unidade de CD 

 Microsoft .Net Framework 2.0 e superior 

Para instalar o ConfigWiz 2.0, proceda da seguinte forma: 

1. Obter a licença aplicável antes da instalação. 

2. Fechar todos os aplicativos Windows e desactivar qualquer software automático de 
detecao de virus. 

3. Inserir o CD ConfigWiz 2.0 na unidade de CD. 

4. Aparecerá uma janela com várias opções, selecione a opção ConfigWiz 2.0 no ecrã 
e siga as instruções. 

 

NOTA:  Caso o CD não exiba automaticamente um menu, clique duas vezes no Arquivo 
“autorun.exe” na raiz do CD. 

 

3 Utilizar ConfigWiz 2.0 

Este capítulo fornece informação sobre como usar o ConfigWiz 2.0. A secção Visão Geral 
Funcional descreve comandos e actividades que são habitualmente desempenhadas. A 
secção Sequência de Acções fornece instruções detalhadas para as tarefas mais comuns do 
ConfigWiz 2.0.  
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3.1 Visão Geral Funcional 

Os usuários do ConfigWiz 2.0 irão geralmente executar algumas, se não todas, as atividades 
deste capítulo e dos capítulos que se seguem. Recomenda-se que os usuários se 
familiarizem com as funções e comando da GUI antes de iniciar a configuração do sistema 

3.2 Menus Pull-Down  

Os menus pull-down contêm as ferramentas funcionais usadas para realizar tarefas no 
ConfigWiz 2.0. É importante estar familiarizado com a lógica e a organização dos menus. A 

barra de menu da janela do ConfigWiz 2.0 contém os seguintes menus Pull-Down: Arquivo, 

Vista, Portas, No, Ferramentas, Janela e Ajuda. 

 

3.2.1 Menu Arquivo 
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RTU Nova Começa a configuração de uma nova RTU. 

De Carga Rápida 

Carga RTU 

Abre um arquivo RTU existente no computador.  NOTA: Carga Rápida irá 
abrir a última RTU guardada sem necessidade de navegar para procurar um 
arquivo RTU 

Gravação Rápida 

Gravação RTU 

Guarda o arquivo RTU no computador. NOTA: Gravação rápida irá guardar 
a última RTU sem a necessidade de navegar para procurar um arquivo RTU.  
Carga/Gravação Rápida não pede um nome de arquivo. 

Modelo de Carga Carrega um arquivo de modelo de plataforma como uma modelo para a 
base de um arquivo RTU 

Ler RTU Lê o arquivo RTU actualmente em uso através da placa processadora 
ligada.  

Enviar RTU Grava o arquivo RTU na placa processadora ligada. 

Adicionar Licença Carrega um arquivo de licença. 

Saida Fecha ConfigWiz 2.0. 

 

3.2.2 View Menu 

 

Elementos 

Biblioteca 

Apresenta ou a nova lista de elementos ou uma lista guardada da 
biblioteca.  

Paineis 

Horizontais 

Paineis Verticais 

Apresenta os paineis ou na horizontal ou na vertical. 

3.2.3 Menu Portas 

 

Redefinir Todas 

as Portas 

Redefine todas as atribuições de porta dentro da RTU 

Redefinir 

Dispositivos 

Selecionados 

So reinicia a atribuição de porta do dispositivo selecionado  
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3.2.4 Menu No 

 

Excluir Apaga o elemento selecionado 

Clone IED Clona o IED selecionado  

  

3.2.5 Menu Ferramentas 

 

Notas Abre o editor de notas para obter informações do cliente que está 
relacionado com o RTU específico  

Importação RTU  Importa um arquivo RTU previamente guardado, criado no ConfigWiz 1 

Importação IED Importa um arquivo IED previamente guardado, criado no ConfigWiz 1 

Extract SEL IED Executa o utilitário de extração SEL, que é usado para criar IEDs SEL 

Extracto Template Extrai um modelo a partir do arquivo RTU e guarda no directorio local 

FlashLoad Grava o arquivo de programa firmware para o processador RTU 

Preferencias do 

Usuário 

Opções específicas para cada usuário 

Preferencias de 

Exibição      

Opções específicas de exibição 
 

3.2.6 Menu Janela 

 

Redifinir Exibir Limpa (fecha) exibição da janela 

Redefinir RTU Limpa todos os dados RTU existentes  
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3.2.7 Menu Ajuda 

 

Manual do 

Usuário 

Exibe este manual 

Adendo Exibe uma lista específica de adendas Servidor/Cliente 

Sobre Exibe a versão ConfigWiz 2.0 

3.3 Menus Pull-Down Botão Direito 

Ao selecionar nós da árvore na janela do ConfigWiz 2.0 e clicando sobre eles com o botão 
direito do rato, aparece um menu pull-down. O menu pull-down exibido contém comandos 
que variam de acordo com o dispositivo que está selecionado. Alguns exemplos destes 
menus são mostrados abaixo. 

3.3.1 Menu Pull-Down Dispositivo de Campo (Cliente) 

 

Filtering Display Exibe o filtro para um IED. 

Property Display Exibe a janela “Property Display” para os dispositivos de campo. 

Delete Remove os dispositivos selecionados da configuração do sistema. 

Clone Clona os dispositivos selecionados. 

Cancel Cancela o menu Pull-Down. 

 

3.3.2 Menu Pull-Down dos Servidores das Centrais de Controlo 
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Map Display Exibe a janela com o mapeamento de pontos da RTU para a Central de 
Controlo. 

Property Display Exibe a janela “Property Display” para os servidores das centrais de 
controlo. 

Delete Remove os servidores da central de controlo da configuração do sistema.  

Reset Device’s 

Port 

Redefine a porta do elemento selecionado. 

Cancel Cancela o menu Pull-Down. 

4  Sequência de Ações 

4.1 Sobre esta secção 

Esta seção descreve as etapas para abrir o ConfigWiz 2.0 e começar uma configuração. 
Para começar a usar o ConfigWiz 2.0, faça o seguinte: 

1. Na área de trabalho, clique em Iniciar, Programas, QEI, ConfigWiz 2.0. A janela 

principal do ConfigWiz 2.0 - Plus é exibida. 

2. Se o arquivo de licença nunca tiver sido previamente selecionado, os usuários 
devem selecionar o item de menu Adicionar Licença. Selecione a licença apropriada, 

e selecione Abrir.  

3. Se um modelo nunca foi previamente selecionado, os usuários devem selecionar o 

item de menu de Modelo de Carga. Selecione um modelo na lista e selecione Abrir. 

4. Comece a configurar um novo arquivo de RTU, ou selecione Abrir RTU a partir do 

Arquivo do menu pull-down para exibir a janela Abrir RTU e selecione um arquivo * 

gzrtu. existente para trabalhar, ou, selecione Ler RTU para carregar o atual arquivo 
RTU armazenado na plataforma. 

4.2 Flash Loader 

 

O Flash Loader descarrega arquivos de firmware do PC do usuário para a plataforma. 
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ATÉNCAO:  O Flash Loader é para ser usado apenas por pessoas treinadas ou sob a 
supervisão direta de pessoal treinado da QEI. Não seguir esta orientação pode causar uma 
indevida programação da plataforma, resultando em uma operação errônea 

Ao escrever um novo arquivo para uma RTU activa, recomenda-se desativar os controles e 
estar ciente de que a RTU não se irá comunicar com a central de controlo durante o período 
de descarregamento. Após um download bem sucedido, a RTU irá reiniciar e começar a 
executar o novo arquivo de ligação. Quaisquer falhas durante o download pode fazer com 
que a RTU fique no modo de manutenção até que o arquivo completo possa ser 
descarregado 

 

Para Flashload, faça o seguinte: 

1. No menu Ferramentas, selecione Flashload. A janela Flashloader é exibida. 

2. Selecione um endereço IP apropriado. 

3. Procure o arquivo a ser carregado no flashload. 

4. Digite o nome de usuário e senha. 

5. Clique no botão Flashload. 
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4.3 Notas Especiais em Arquivos RTU  

O planeamento é fundamental para configurações de RTU eficientes e eficazes. Em 
sistemas que utilizam vários RTUs, os usuários devem catégorizar RTUs por clientes e 
servidores que serão usados nelas. Então, para cada categoria, crie arquivos RTU genéricos 
que contenham o tamanho máximo de pontos de dados de forma a acomodar todos os 
cenários possíveis. Mais tarde, quando o arquivo RTU genérico para a categoria for usado, 
os pontos podem ser filtrados de acordo com as necessidades particulares de cada 
configuração RTU. 

Os seguintes pontos devem ser considerados: 

 O sistema SCADA tem inúmeras RTUs que podem ser categorizados? 
Se houver muitos RTUs com necessidades diferentes, catégorize os RTUs por 
necessidades, por tamanho, ou por acordos de cliente / servidor. 

 Será que as categorias precisam ser divididos em sub-classes de RTUs genéricas? 
Subdivida as categorias das RTUs em classes genéricas para preencher 
determinadas gamas de parâmetros. 

 Quais são os parâmetros para cada uma das RTUs em cada categoria? 
Atribua intervalos de parâmetros para cada RTU genérica na sua sub-classe. 

 O uso da Lógica Programável de Controle e Comunicação (PLCC) é o pretendido? 
Se assim for, leia o manual PLCC para mais informações. 

Por exemplo, os usuários devem criar um arquivo RTU genérico para cada categoria que 
compõem as RTUs usadas no seu sistema. Uma categoria de arquivo RTU pode conter dois 
servidores de um determinado tipo e 20 clientes do mesmo tipo. Outra categoria de arquivo 
RTU pode conter um servidor de um certo tipo, três clientes de um determinado tipo, e mais 
três clientes de um outro tipo. Em cada categoria, cada um dos clientes no arquivo RTU 
generic, deve ser dimensionado para os pontos de dados mais disponíveis. Quando o ficheiro 
RTU é específicamente usado, os pontos de dados para cada cliente podem ser filtrados 
para aquela RTU específica. 
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A criação de arquivos RTU genéricos por categoria, a sua duplicação e depois a sua 
configurcao específica para cada RTU diferente, é muito mais eficiente do que a 
configuração de um novo arquivo de RTU para cada uma das RTU no sistema. Usando o 
exemplo dado acima, aplicam-se os arquivos genéricos RTU para as necessidades 
específicas de cada RTU. Por exemplo, suponha que há 15 RTUs no sistema que precisam 
ser configurados. Use as RTUs genéricas no exemplo dado e aplique o arquivo RTU 
genérico mais adequado para cada RTU em particular. 

Em primeiro lugar, agrupe as RTUs nas categorias de acordo com suas necessidades gerais. 
(necessidades podem ser definidas como a quantidade necessária de clientes, servidores e 
pontos disponíveis para o mapeamento.) Isto implica que os clientes devem ser 
dimensionados com uma estimativa para a maior quantidade de pontos de dados 
necessários para qualquer cliente nesse tipo de RTU. Veja a imagem abaixo. 
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Depois de categorizar as RTUs, classifique-as de acordo com critérios mais específicos. Por 
exemplo, a RTU Nº 8 neste cenário precisa ser configurado com dois clientes de cada tipo e 
110 pontos de dados. Uma vez que o arquivo da "RTU genérica Nº 3" encontra-se mais 
próximo das necessidades da RTU Nº 8, esta é a escolha certa. 

 
 

A figura acima ilustra como encontrar o arquivo genérico que melhor de adequa as restantes 
14 RTUs. Ao produzir os arquivos genérico da RTU, poupa-se tempo porque todos os  
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cenários possíveis do sistema estão disponíveis como um molde em, pelo menos, uma das 
categorias. Futuras RTUs podem precisar de um novo arquivo genérico RTU criado para 
elas, porque são maiores ou porque possuem parâmetros especiais que não estão atribuidos 
em qualquer um dos arquivos disponíveis, mas é sempre mais fácil trabalhar a partir do 
genérico para o específico. 
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4.4 Próximos Passos 

Agora que um arquivo RTU está aberto, é possível começar a adicionar e configurar clientes 
dos dispositivos de campo e servidores das centrais de controlo. A sequência deve seguir 
este padrão: 

 Adicionar clientes de dispositivos de campo e servidores das centrais de controlo.  

 Adicionar componentes (NetConfig, etc). 

 Modificar propriedades para clientes dos dispositivo de campo. 

 Modificar propriedades para servidores das centrais de controlo. 

 Modificar propriedades dos componentes. 

 Filtrar pontos de dados para os clientes dos dispositivos de campo, adicionando nomes e 
descricões se desejar. 

 Mapear pontos de dados para os servidores das centrais de controlo. 

 Configurar as portas de comunicação. 

 Configurar a RTU. 

 

NOTA: As exibiçoes de ecrã ilustradas neste manual são típicas para o modelo usado para 
configurar RTUs com placa de processamento ePAQ-94xx. As exibições para outras 
plataformas são diferentes em muitos casos. 

5 Adicionar Componentes RTU  

Os componentes da RTU podem ser adicionados arrastando e largando a partir da lista “New 
Componentes” (Novos Componentes) ou clicando duas vezes num elemento. Esses 
componentes, que juntos compõem a RTU, incluem servidores da central de controlo, 
clientes dos dispositivos de campo e componentes de comunicação (NetConfig, hora, etc). 

NOTA: Selecionar RTU Nova apaga a configuração atual. Apenas selecione RTU Nova para 
apagar a configuração atual e começar uma nova configuração.  

 



 

24  • Adicionar um Servidor da Central de Controlo Copyright © 2015 QEI  

UM-2018 

ConfigWiz® 2.0 Manual do Usuário Manual do Usuário 

5.1 Adicionar um Servidor da Central de Controlo 

Para adicionar um servidor da Central de Controlo: 

1. Na lista de “New Components” (Novos Componentes), faça duplo clique ou arraste e 

largue para adicionar. 

 

O número máximo de servidores da central de controlo, de qualquer tipo está listado na 
coluna "max". Se um servidor estiver acizentado significa que você atingiu o número máximo 
de elementos ou você não tem licença para este protocolo 

 

5.2 Remover um servidor da Central de Controlo 

Se um servidor da central de control for removido, todas as informações de mapeamento e 
configuração do servidor serão perdidas. Para remover um servidor: 

1. Selecione o nó da árvore do servidor da central de controlo. 

2. Botão direito do rato e selecione “Node->Delete” (Nó->Apagar). 

5.3 Análise Servidor 

 Os servidores das centrais de controlo podem ser adicionados em qualquer ordem. 

Quando um servidor é adicionado, um ícone aparece na janela do ConfigWiz 2.0. 

 Os limites sobre o número de servidores das centrais de controlo são controlados 
automaticamente e não podem ser substituídos/alterados. 
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5.4 Adicionar um Cliente do Dispositivo de Campo 

Para adicionar um Cliente do Dispositivo de Campo: 

1. Na lista de “New Components” (Novos Componentes), faça duplo clique ou arraste e 

largue para adicionar.. 

A janela de dimensionamento pode ser exibida para os clientes que necessitam de 
dimensionamento. Digite novos valores ou aceite os valores padrão selecionando 

OK. Consulte o dimensionamento de um dliente do dispositivo de campo para obter 
mais informações 

 

 

DICA: Ao adicionar vários clientes de dispositivos de campo do mesmo tipo, recomenda-se 
mudar os nomes e descrições por defeito dos pontos de para nomes e descrições 
personalizados (ver secção 7.1 filtragem IED). Os nomes personalizados devem 
descrever a informação trasmitida pelos pontos de dados. O cliente do dispositivo de 
campo pode ser duplicado para criar clientes do dispositivo de campo semelhantes. 

Não existe um número máximo de clientes de dispositivo de campo que pode ser adicionado 

no ConfigWiz 2.0. A barra de deslocamento aparecerá automaticamente na janela do 

ConfigWiz 2.0 se o número de clientes de dispositivos de campo exceder o número que 

pode ser exibido. A janela do ConfigWiz 2.0 pode ser redimensionada para permitir que mais 
(ou menos) clientes do dispositivo de campo possam ser exibidos. 

5.5 Remover um Cliente de Dispositivo de Campo 

Se um cliente de um dispositivo de campo for removido, toda a configuração (filtro e 
mapeamento) será perdida. Para remover um cliente de um dispositivo de campo: 

 



 

26  • Análise Cliente Copyright © 2015 QEI  

UM-2018 

ConfigWiz® 2.0 Manual do Usuário Manual do Usuário 

1. Selecione o Nó da árvore do Cliente. 

2. Botão direito do rato e selecione “Node->Delete” (Nó->Apagar). 

5.6 Análise Cliente 

 Para adicionar clientes de dispositivos de campo, arraste e solte ou faça duplo clique 
na lista novos elementos 

 Alguns clientes de dispositivo de campo podem ser dimensionadas e, re-
dimensionados posteriormente. 

 Os limites do número de clientes do dispositivo de campo são controlados 
automaticamente e não podem ser substituídos/alterádos. 

 Os clientes de dispositivo de campo podem ser removidos clicando com o botão 
direito do rato sobre o nó de árvore e selecionar “Node-> Delete” (Nó->Apagar). 

 

5.7 Dimensionar um Cliente de Dispositivo de Campo  

Alguns clientes de dispositivos de campo colocam diretamente um ícone do dispositivo na 

janela do ConfigWiz 2.0 enquanto outros clientes de dispositivos de campo levam a uma 

janela de dimensionamento. A janela de dimensionamento permite que o usuário aumente 
ou diminua a quantidade de pontos de dados disponíveis nas áreas indicadas a seguir: 

 Analógicos 

 Estados 

 Somatorios 

 Controlos 

 Pontos de Ajuste 

NOTA: Alguns tipos de pontos podem não ser suportados por alguns clientes e deve ser 
ajustado para zero. O número de pontos de dados que estão disponíveis para o 
servidor central de controlo pode ser modificado após o dimensionamento, usando o 
filtro de ponto. Consulte “Filtering Data Points that Map to the Master Station”(Filtro 
de Pontos de Dados de Mapeamento para Centrais de Controlo) para mais 
informações. É importante selecionar um pré-determinado número de pontos de 
dados antes de fazer qualquer mapeamento de servidor, para evitar fazer o 
mapeamento do servidor manualmente. 

Para dimensionar um cliente de dispositivo de campo: 

1. Na janela de Dimensionamento, verifique se os valores padrão precisam de ser 
alterádos.  
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2. Caso não sejam necessárias alterações, selecione OK. 

3. Se for necessário alterár, selecione o tipo pretendido de ponto de dado e digite os 
novos valores. 

4. Selecione OK quando terminar. Um icone do cliente de dispositivo de campo é 

adicionado na janela do ConfigWiz 2.0. 

5.8 Modificar o tamanho do cliente do dispositivo de campo 

Alteracões ao tamanho dos clientes dos dispositivos de campo devem ser executadas antes 
de fazer o filtro dos pontos de dados ou do mapeamento. Para redimensionar um cliente de 
dispositivo de campo: 

1. Posicione o cursor sobre o nó da árvore do cliente dispositivo de campo para ser 
redimensionado. 

2. Clique com o botão direito do rato no ícone para exibir o menu pull-down. 

3. Selecione “Resize” (Redimensionar) a partir da lista de comandos. A janela de 

redimensionamento é exibida. 

4. Selecione e modifique os dados conforme necessário.  

5. Selecione OK para aplicar as alteracoes, ou selecione Cancel para cancelar. 

5.9 Análise de Dimensionamento 

 O dimensionamento não é uma etapa obrigatória para todos os clientes do 

dispositivo de campo. A janela de dimensionamento so é exibida quando um cliente 
de dispositivo de campo é adicionado e permite o seu dimensionamento. 

 O dimensionamento permite que o utilizador aumenta ou diminua o número de 
pontos de dados disponíveis para o mapeamento para a central de controlo. 

 O dimensionamento pode ser reajustado clicando com o botão direito do rato no 

ícone de cliente dispositivo de campo e selecionando “Resize” 
(Redimensionamento) no menu pull-down. 
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5.10 Modificar Propriedades  

As propriedades dos servidores das centrais de controlo ou dos clientes de dispositivo de 

campo podem ser modificadas a partir do separador “Properties” (Propriedades). Para 
exibir esta janela, clique num nó de um servidor da central de controlo ou de um cliente de 
dispositivo de campo e selecione Property Display (Exibir Propriedades). Selecione o 
separador desejado e digite as propriedades nos campos fornecidos 

 

Cada servidor da central de controlo ou cliente de dispositivo de campo tem o seu próprio 
conjunto de propriedades. Algumas propriedades têm múltiplos valores e são exibidos em 
várias linhas. Para essas propriedades, são providenciados botões para ajudar a configurar 
as linhas. Os botões exibidos dependem do tipo de dados da propriedade. Os botões têm as 
seguintes funcionalidades 

 Fill With Names – Preenche as colunas com os nomes dos pontos a partir do tipo de 
ponto apropriado. 

 Fill With Desc – Preenche as linhas com as Descrições a partir do tipo de ponto 
apropriado 

 Fill With Values – Preenche as linhas com o valor encontrado na caixa de entrada 
ou no menu pull-down, localizado logo abaixo do botão. 

 Clear All Entries – Coloca em branco todas as linhas. 

 Default All Entries – Preenche as linhas com o valor padrão da propriedade. 

 Previous Values – Restaura os valores que foram configurados quando o separador 
foi selecionado pela última vez. 

NOTA: Para aceder a esta funcionalidade, clique no respectivo cabeçalho de dados no topo 
da coluna. 
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NOTA: Para entender os campos para um servidor, consulte a adenda da documentação do 
servidor ou passe o rato sobre o campo em questão e leia a “dica ". 

 

6 Configurar Componentes de Comunicações 

Componentes de comunicação são fornecidos para que a RTU se comunique com a central 
de controlo e os dispositivos de campo. Os principais componentes da comunicação são as 
portas de comunicação série. Outros componentes de comunicação incluem NetConfig, 
Segurança, Servidores Terminais e Tempo. 

6.1 Configurar Portas de Comunicação Série 

As portas de comunicação série devem ser configuradas tendo em conta o seu uso, 
velocidade e tipo de ligação. As informações de configuração devem ser preparadas antes 
da configuração da RTU e deverão estar disponíveis durante o processo de configuração da 
porta. 

Para configurar uma porta de comunicação série, faça o seguinte: 

1. Selecione “Port Display” (Exibir Porta) a partir do menu do botão direito da porta.  O 

separador “Port Configuration” (Configuração Porta) é exibido. 

 

2. Faça as alterações necessárias. Se alguma entrada não for válida, uma mensagem de 
erro é exibida e o campo toma o seu ultimo valor válido. 
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6.1.1 Parâmetros para Portas Série 

 

Nome do 

Campo 

Descrição Entradas Válidas 

BaudRate 

(Taxa de 

transmissão) 

Mostra a taxa de transmissão selecionada. Selecione 
uma conforme necessário a partir da lista de opções  

150, 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600 

Parity 

(Paridade) 

Exibe a opção Paridade / Bits. Selecione um 
conforme  necessário a partir da lista de opções. 

8/No, 8/ ímpar, 8/par, 
7/No, 7/ ímpar, 7/par 

RtsCtsDelay Mostra o atraso em milissegundos de Request To 

Send (Rts) para a transmissão de dados quando 

Clear To Send (CTS) não está disponível. Digite o 

atraso necessário. Se Push to Talk esta activo, é 
necessário um prazo apropriado. 

0 -65535 

RtsHoldTime Mostra o tempo para segurar o Request To Send 

(Rts) após a transmissão. Digite o atraso necessário. 

0 - 65535 

Timeout Exibe o tempo limite de resposta dos IEDs ou 
dispositivos de campo para as portas de Cliente 
apenas. Digite o tempo em milissegundos. 

0 – 8388607 

 

InterCharTime Exibe o tempo limite em milissegundos entre 

caracteres. InterCharTime é o atraso máximo entre 
dois caracteres numa mensagem. Digite o atraso 
necessário.  

0 - 65535 

Bit Mode Active o modo Bit se a porta suportar este modo e se 
o protocolo precisa dele. O modo padrão é o modo 
Byte. 

Não / Sim 

Port Mode Para portas partilhadas, onde a porta é RS-232 ou 
RS-485  

RS-232/RS-485 

Invert Polarity Apenas para portas de Fibra, muda as indicações de 
marca e de espaço (luz ligada = marca ou luz ligada 
= espaço). 

Não / Sim 

Loopback Apenas para portas de fibra, permite que a porta seja 
um nó no meio de um anel de fibra em série. Isso faz 
com que RX seja re-transmitido em TX. 

Não / Sim 

Backbone 

Use 

Define o uso da porta de suporte principal para definir 
qual o equipamento, uma exp-9430, uma exp-9430 
em configuração redundante ou I/O local, é 
conectada à porta. 

Commex/Redundant 
Commex/HWIO 
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6.2 Configurar EPorts 

O componente Eports (Portas Ethernet) permite configurações específicas de porta para 
cada porta Ethernet. Este componente fornece o seguinte: 

 Atribuir um servidor da central de controlo ou um cliente de dispositivo de campo 
para cada EPort. 

 Atribuir a cada EPort um cliente ou servidor. 

 Atribuir um endereço IP e uma porta TCP/IP para cada EPort. 

 Atribuir um protocolo de transporte e configuração da proteção para cada EPort. 

 

A janela de configuração EPort funciona da mesma forma que a janela de configuração de 

Portas:  

1. Selecione “Port Display” (Exibir Porta) a partir do menu de portas do botão direito do 

rato. O separador “Port Configuration” (Configuração de Porta)  é exibido. 

- Os campos modificados são destacados a amarelos, as entradas inválidas são rejeitadas 
e voltam para o último valor válido. 

6.2.1 Parâmetros para Portas Ethernet 

 

Nome do 

Campo 

Descrição Entradas Válidas 

IP Address 

(Endereco de 

IP) 

Indicar o endereço IP de destino , usado apenas para 
os clientes de dispositivos. 

Notação padrão IP 

IPPort Para as ligações de clientes, o número da porta de 
destino.  

Para as ligações de servidor, o número da porta de 
escuta. 

1-65534 

Protocol 

(Protocolo) 

Protocolo para a ligação. TCP / UDP 
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Client/Server Determina se a entrada representa uma conexão 
(servidor) de entrada (escuta) ou uma conexão de 
saída (cliente). 

Client / Server 

Security 

(Segurança) 

Aplica-se as configurações IPSEC  Open / Encrypt / Encrypt 
+ Authenticate 
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6.3 Configurar NetConfig 

O componente NetConfig no ConfigWiz 2.0 fornece os parâmetros básicos de configuração 
de rede para o adaptador de interface de rede 6NIA. 

Para informação específica sobre NetConfig, consulte a adenda NetConfig. 

7 Configurar Clientes 

7.1 Exibição de Filtro de Pontos IED  

A finalidade da filtragem de pontos do dispositivo de campo e mapeamento de pontos de 
dados da central de controlo é reduzir a carga de comunicações. O cliente de dispositivo de 
campo é dimensionado para acomodar todos os pontos de dados no dispositivo, embora 
nem todos os pontos vão ser utilizados por uma central de controlo. Depois do 
dimensionamento do cliente de dispositivo de campo, os pontos de dados que não serão 

usados são filtrados usando o Point Filtering (Ponto de filtragem). 

A filtragem permite que o usuário selecione os pontos de dados que estão disponíveis para 
um ou mais servidores da central de controlo. Há cinco caixas de selecao que são usadas 
para exibir a página para cada tipo de ponto. Todos os pontos de dados (para o tipo de ponto 
selecionado) são exibidas no painel da direita, e os pontos disponíveis para o mapeamento 
(pontos filtrados) são exibidas no painel esquerdo. O número total de pontos de dados é 
exibido acima do painel do lado direito, o número de pontos filtrados é exibido acima do 
painel do lado esquerdo. Para filtrar ou não filtrar um ponto, basta desmarcar o visto do filtro 
do ponto específico na coluna de filtro localizado no painel do lado direito 
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7.2 Filtro de Pontos de Dados para um Cliente do Dispositivo de 

Campo 

O display Point Filtering (Filto de Ponto) pode ser acedido por uma de duas formas 
possiveis: 

1. Clique no nó da árvore de um cliente de dispositivo de campo na janela do 

ConfigWiz 2.0. Botão direito do rato e selecione “Filtering Display” (Exibição de 
Filtragem). 

Seleccione um tipo de ponto e filtre / não filtre os pontos de dados, como descrito acima. 

7.3 Nome do Ponto e Descrição dos Campos 

O nome do ponto (PtName) e descrição dos campos (Desc) são utilizados para identificar os 
pontos de dados. Estes campos são também utilizados pelos recursos RTU “Plus Editors” da 
QEI para configurar pontos de SCADA na central de controlo; PtName é usado para 
configurar o campo “Point Name” (Nome do ponto) do ponto SCADA, Desc é usado para 
configurar o campo “Description” (Descrição) do ponto SCADA. 

Os campos PtName e Desc podem ser editados selecionando o campo e digitando na 
respectiva celula. Cada painel pode ser utilizado, o campo editado é imediatamente copiado 
para o outro lado. As teclas <ENTER> e / ou <TAB> podem ser utilizados para navegar entre 
as células. 

O campo PtName não pode ser repetido para qualquer ponto em todo o cliente dispositivo de 
campo. Por exemplo, um ponto de estado não pode ter o mesmo PtName que um ponto 
analógico. Os campos PtName duplicados são exibidos a vermelho e devem ser corrigidos 
antes de mudar a página ou sair da tela. 

Há uma exceção a esta regra. Um ponto de controlo pode ser associado a um ponto de 
estado na central de controlo (mesmo nome do ponto da central de controlo, diferente 
entrada de telemetria, endereços de aberto e fechado), dando ao ponto de estado e de 
controlo o mesmo PtName. Os pontos de controlo e de estados que estão associados são 
exibidos a verde. Note-se que dois pontos de controle ou dois pontos de estado não podem 
ter o mesmo PtName, apenas controlo único e pares de pontos de estado. 

O comprimento dos campos PtName e Desc é determinada pela opção "Enforce QEI Naming 
" da tela User Preferences (Preferências do Usuário) (selecione Preferências do Usuário no 
menu principal). Se esta opção estiver activa, o campo PtName é limitado a 6 caracteres e 
Desc é limitado a 24 caracteres. Se esta opção não estiver activa, os dois campos podem ter 
até 48 caracteres de comprimento 

7.4 Importar e Exportar Campos Nome do Ponto e Descrição 

Os Nomes de Ponto e Descrições podem ser importados ou exportados para um ficheiro 
excel. Este recurso pode ser usado para acelerar a configuração desses campos. 

Os campos podem ser importados ou exportados a partir do painel do lado direito (todos os 
pontos) ou do painel do lado esquerdo (pontos filtrados). Isso é feito selecionando o botão 

Export (Exportar) na parte superior direita do painel desejado. Além disso, os campos 
podem ser importados ou exportados a partir do tipo de ponto selecionado ou de todos os 
tipos de ponto no cliente dispositivo de campo. Isso é feito selecionando uma das quatro 
caixas de seleção na janela pop-up como mostra abaixo: 

 



  
 

Copyright © 2015 QEI   Análise Filtragem IED  • 35 

UM-2018  

ConfigWiz® 2.0 Manual do Usuário 
Manual do 

Usuário 

Um exemplo de uma exportação para uma folha de calculo Excel: 

 

Note as palavras-chave PtNames e DESC na linha 1. Estas palavras-chave são utilizadas 
para identificar as colunas 

Para importar, tenha aténcao ao seguinte: 

 Nomes de ponto e descrições podem ser importados separadamente ou em 
conjunto. Na folha de cálculo, os campos podem ser colocados em qualquer coluna, 
e em qualquer ordem, desde que as palavras PtNames e / ou Desc sejam usadas na 
linha 1 para a identificação dos campos. 

 Linhas em branco são permitidas. 

 Os campos existentes PtNames e/ou Desc na tela de filtragem são apagado antes 
da importação. 

 Mensagens de aviso são exibidas, se o número de linhas na folha de calculo não 
coincidir com o número de linhas no painel para onde está a ser importado. Excesso 
de linhas são descartados. 

7.5 Análise Filtragem IED  

O display Point Filtering (Filtragem de Ponto) permite ao usuário disponibilizar pontos de 
dados de clientes de dispositivos de campo para um ou mais servidores de centrais de 
controlo. 

O painel do lado direito mostra todos os pontos de dados no cliente do dispositivo de campo. 
O painel esquerdo mostra pontos de dados filtrados.  

 

Os campos Nome do Ponto e Descrição são utilizados na criação de pontos SCADA da 
central de controlo. 
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Nomes de Ponto e Descrições podem ser importados ou exportados para uma folha de 
calculo Excel 

8 Configurar Servidores  

8.1 Exibição Mapeamento 

Os pontos de dados que estão disponíveis para mapeamento podem ser mapeados para um 

servidor da central de controlo a partir do separador Data Point Mapping (Mapeamento de 

ponto de dados). Os pontos de dados são disponibilizados a partir da janela Point Filtering 
(filtragem do ponto). 

A janela de mapeamento tem cinco separadores, um para cada tipo de ponto. O painel do 
lado direito mostra todos os pontos de todos os clientes do dispositivo de campo que estão 
disponíveis para o mapeamento. O painel esquerdo mostra os pontos que são realmente 
mapeadas para o servidor da central de controlo. 

8.2 Mapeamento de Pontos de Dados para um Servidor da 

Central de Controlo 

O mapeamento de pontos de dados é diferente da filtragem dos pontos de dados. Na 
filtragem, o usuário apenas seleciona o ponto de dados para filtrar, clicando na coluna de 

filtragem na janela Point Filtering (filtragem do ponto). No mapeamento, o usuário deve 
selecionar os pontos para mapear e colocar os pontos em uma determinada posição no 
servidor da central de controlo. Isto é feito arrastantando e soltando os pontos a partir do 
painel do lado direito para o painel do lado esquerdo ou usando o recurso de mapeamento 
automático. 

O display de mapeamento pode ser acedido de duas formas: 

1. Clique em um nó do servidor na janela do ConfigWiz 2.0. A janela Properties 

(Propriedades) é exibida. Selecione Map Display (Exibir mapa) a partir do menu do 

botão direito do rato. A janela Data Point Mapping (Mapeamento de Ponto de 
Dados) é exibida. 

2. Clique duas vezes no nó do servidor para exibir as propriedades de mapeamento  
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Inicialmente, o servidor da central de controlo deve ser dimensionado, so depois, os pontos 

devem ser mapeados. Isso pode ser feito de duas maneirás, selecionando o botão Automap 

que dimensiona e mapeia os pontos ao mesmo tempo, ou selecionando o botão Size 
(Tamanho) e posteriormente mapear os pontos. 

8.3 Análise Mapeamento 

Os pontos de dados que estão disponíveis para mapeamento (pontos de dados filtrados) 

podem ser mapeados para um servidor da central de controlo a partir do display Data Point 

Mapping (Mapeamento de Ponto de Dados). Os pontos de dados ficam disponiveis a partir 

do display Point Filtering. 

Os pontos de dados podem ser mapeados manualmente, selecionando um ou mais pontos 
do painel do lado direito e arrastando e soltando-os no painel do lado esquerdo. 

Os pontos de dados mapeados podem ser reposicionados arrastando e soltando-os de um 
lado para o outro. 

8.4 Ferramentas 

O menu Ferramentas oferece utilitários para se comunicar com uma RTU através de 
Ethernet, e ferramentas para criar e trabalhar com IEDs. 
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8.4.1 Notas 

A ferramenta de Notas permite ao usuário colocar informações específicas do Cliente (que é 
separado da configuração RTU) para o arquivo de configuração. Esta informação não é 
utilizada pela plataforma, é somente para a conveniência do usuário final. 

8.4.2 Importar arquivo .RTU  

Isto permite a importação de um arquivo do ConfigWiz 1.0. So os items que estão no modelo 
atual seráo importados. 

8.4.3 Importar IED 

Isto permite importer um arquito IED do ConfigWiz 1.0 que o usuário possa ter. 

8.4.4 Extract SEL IED 

Este recurso activa o utilitário de extração automática SEL.  

 

A caixa de diálogo acima aparece para pedir as informações necessária. Uma vez que a 
extracção é feita pela plataforma e não pelo PC, fornece o IP e os dados de autenticacao 
para a plataforma (ePAQ), bem como a informação de porta (quando o IED está ligado) e a 
informação de autenticacao para o SEL IED. Por fim, fornece um nome de arquivo e um local 
para o produto final. 

 

 



  
 

Copyright © 2015 QEI   Ferramentas  • 39 

UM-2018  

ConfigWiz® 2.0 Manual do Usuário 
Manual do 

Usuário 

8.4.5 Extracto de Templaté 

Isto permite que o usuário possa recuperar o modelo que foi usado na criação original do 
arquivo RTU para visualizá-lo mesmo que o arquivo de modelo não esteja instalado no 
computador que está executando o ConfigWiz 2.0 

8.4.6 Flashload 

O Flashload abre a seguinte caixa de dialogo: 

 

Procure o caminho do novo firmware, fornece endereco e credenciais válidas, e clique em 
‘flashload’. 

8.4.7 Preferencias do Usuário 

Ao selecionar a opção de menu Preferencias do Usuário abre a seguinte caixa de dialogo: 

 

A partir daqui, o usuário pode personalizar a forma como o ConfigWiz 2.0 lida com certas 
coisas. Na inicialização permite que o usuário tenha o sistema automaticamente configurado  
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para a Carga Rápida do último arquivo RTU guardado, e, opcionalmente, abra todas as 
janelas que o usuário tinha aberto quando foi fechado pela última vez. 

Os Dados de ponto de nomenclatura permite que o sistema imponha a nomeacao compativel 
através do Plus-Editor (TDM) para fácilitar a importação de arquivos RTU para a central de 
controlo. Desmarque este opção se você não estiver a usar uma Central de Controlo da QEI. 
Também é possível solicitar a nomeação automática de pontos, e definir o seu formato. 

Os servidores podem ser automaticamente configurados para qualquer um dos tipos de 
servidores de apoio de mapeamento. Claro que o usuário pode substituir isso por uma base 
servidor-a-servidor. 

8.4.8 Preferencias de Exibição 

Ao escolher a opção do menu Preferencias de Exibição, abrirá a seguinte caixa de dialogo: 

 

O usuário pode personalizar que separadores abrem automaticamente quando se cria um 
novo IED, componente ou servidor. Como mostrado, as páginas de propriedades do servidor 
aparecerao na parte superior da área de trabalho e a página de mapeamento do servidor 
aparecerá na parte inferior. 

Claro que o usuário pode simplesmente arrastar qualquer janela a partir da parte superior 
para a parte inferior à vontade. Isto só estabelece padrões para uma utilização mais simples 
e fácil. 

8.5 Biblioteca 

Este menu exibe a janela da Biblioteca, que é usado para adicionar elementos armazenados 
na biblioteca para a configuração da RTU, e para armazenar a configuração do elemento da 
RTU na biblioteca. Assim, todos os elementos criados para uma RTU pode ser usado para 
configurar muitas outras RTUs. 

 

 



  
 

Copyright © 2015 QEI   Sobre esta Secção  • 41 

UM-2018  

ConfigWiz® 2.0 Manual do Usuário 
Manual do 

Usuário 

 

Os elementos são movidos da Biblioteca para a janela principal do ConfigWiz 2.0, e vice-
versa, utilizando uma abordagem de arrastar e largar. 

Um elemento pode ser excluído da biblioteca, selecionando o botão Excluir na parte inferior 
esquerda da lista do elementos. 

9 Gravar o arquivo RTU para a Platforma 

9.1 Sobre esta Secção 

O passo final na configuração da RTU é gravar o arquivo RTU para a plataforma. A 
plataforma é a placa processadora 6ACP5 ou 6CPP6 que vai usar o arquivo RTU 
configurado e personalizado para executar a RTU. Gravar o arquivo RTU para a plataforma é 
o processo de transferir o arquivo RTU do PC do usuário para a placa do processador. Uma 
vez que o arquivo RTU é carregado na placa processadora, a RTU usa essa configuração 
até que outro arquivo RTU o substitua. 

9.2 Gravar Arquivo RTU  

1. Selecione Arquivo. O menu pull-down do Arquivo é  exibido. 
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2. Selecione Enviar RTU. A janela Write RTU File to Platform é exibida. 

 

 

3. Digite um endereco de IP válido, e as credenciais, Nome e Senha e clique no botão 

Write. 
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10 Glossário 
 

Arquivo Uma entidade utilizada para o armazenamento de dados. Os arquivos 
são armazenados em pastas. 

Botão direito do 

rato 

Seleção de um comando ou o ícone usando o botão direito do rato 

Campo Uma área numa janela onde a informação é apresentada, digitada, ou 
modificada 

Carga de 

Comunicações 

Refere-se à quantidade de dados que são transferidos da RTU à 
central de controlo. 

Central de Controlo Local que contem a central de controlo do sistema.  

Cliente Um computador que solicita dados de um servidor através de uma 
rede. A maioria dos computadores pode executar ambas as 
capacidades como cliente / servidor.  

Comando Instrui o software para executar uma determinada função. 

Componentes Partes da RTU, os clientes de dispositivos de campo, servidores da 
central de controlo 

Configuração do 

Sistema 

Processo de coordenação de todos os requisitos para a central de 
controlo, RTUs, e meios de comunicação. 

Cursor A representacao da localizacao do rato na GUI.  

Dados Infomarcao usada e criada pelo computador e software. 

Diagrama de Blocos 

do Sistema 

Uma representação ilustrativa do sistema que mostra todo o 
equipamento, a localização do equipamento, e os parâmetros 
específicos do sistema. 

Display Representacao de um item na GUI. 

Dispositivo de 

Campo 

Equipamento fisico no sistema. 

Driver Um programa com o objective de desempenhar uma determinada 
função. 

Duplo Clique Seleção de um comando ou ícone e clicar duas vezes seguidas de 
forma rápida no botão do lado esquerdo do rato. 

Filtragem Processo de identificação e conservacao de pontos de dados 
fundamentais no fluxo de comunicação, dispensando pontos de dados 
não fundamentais para o fluxo. 

GUI Interface Gráfica do Usuário 

Hexadecimal Um sistema alfanumérico com base nos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, e as letras A, B, C, D, E, F. 

Icone Um objeto numa GUI que representa um arquivo, um programa 
executável do software, um atalho para um programa. Duplo clique 
nos ícones abre o que o ícone representa.. 

IED Dispositivo Eletronico Inteligente 

Janela Área de exibição na GUI que exibe informações e permite a interáção 
do usuário com o computador e software. 

Largura de Banda Capacidade de transferência de uma linha de comunicação. 

Mapeamento Configuração das rotas que os dados seguirão do cliente para o 
servidor e do servidor para o cliente. 
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Menu Pull-down  Um menu que exibe abaixo um comando ou ícone. Menus pull-down 
contem comandos que o usuário seleciona para manipular o programa 
de software . 

Modelo Um arquivo estruturado e personalizado que contem informação 
generic que pode ser ajustado para cada cenario  

Padrão Configurações pré-definidas que são retidas, a menos que o usuário 
os modifique. 

Painel Uma seção de uma janela. O painel é usado para distinguir as várias 
partes da janela, quando, por exemplo, existem duas ou mais secções 
numa janela. 

Parametro Variavel que requer dados de entrada do usuário de acordo com as 
necessidades do sistema. 

Pasta Pastas contem outras pastas ou arquivos. Pastas são também 
designadas de directorias. 

PC Computador pessoal. Um computador pessoal pode ser referido como 
um PC ou um computador e pode ser tanto um computador de 
secretaria ou um computador portatil. 

Placa Processadora Placa fidica que contem components eletrónicos, cartoes de memoria, 
e um chip processador para processamento, armazenamento e 
apresentacao de dados. 

Ponto de Dados Um ponto individual do conjunto de dados. 

Portas Canal Fisico de comunicação série nos processadores 6ACP5 ou 
6CPP6. 

Protocolo Metodo específico de transmissão de dados. 

Rato Ferramenta utilizada com o computador para selecionar objetos na 
GUI e realizar comandos. 

RTU Unidade Terminal Remota 

SCADA Controlo Supervisão e Aquisição de Dados 

Separador Area marcada numa janela que o usuário seleciona para exibir as 
informações contidas nessa area específica. 

Servidor Um computador que disponibiliza dados para um cliente. Os 
servidores também podem solicitar dados de outros computadores. A 
maioria dos computadores pode executar ambas as capacidades 
como cliente / servidor. 

Subestação Uma subestação/estacao que esta remotamente localizada da central 
de controlo. 

 


