
Tutorial: Importar pontos de arquivo .icd para inclusão em SOE (Sequence of Events) no 

Elipse E3 

 

1. Inicialmente deve-se abrir o domínio e projeto correspondente no Elipse E3 (no nosso caso, 
arquivo D:\HandsOn\scada.dom). 

 

2. Após aberto o projeto, deve-se selecionar, na parte esquerda da tela, a aba “Organizer”, e 
buscar, dentro de “Objetos de servidor”, o objeto “Driver”. 

 
 



3. Para inserir os IEDs, juntamente com seus endereços IP e demais parâmetros de comunicação, 
basta abrir os arquivos *.icd de dentro do projeto, como descrito a seguir. 
Na aba de Design referente ao Driver, deve-se selecionar a opção “Configurar Driver”. 

 



4. Na janela aberta em seguida, selecionar a aba “IEC 61850 Device Config”, e depois clicar o 
botão “Browse SCL Files”. 

 

5. Selecionar o arquivo *.icd desejado e depois clicar em “Open”. 

 

6. Os parâmetros de comunicação já serão lidos do arquivo, conforme figura a seguir. Caso 
outros IEDs devam ser inseridos, deve-se clicar novamente em “Browse SCL Files” e buscar os 
outros arquivos *.icd. Ao final, deve-se clicar em “Ok”. 

 



7. Para adicionar os tags dos diversos IEDs, deve-se, na aba de Design referente ao Driver, 
selecionar a opção “Tag Browser”. 

 

7.1. Será dada a opção de fazer a busca de forma online ou offline. A busca offline costuma ser 
mais rápida. 

 

8. Selecione o IED correspondente ao(s) tag(s) que deseja acrescentar e busque a estrutura que 
dados em questão. É possível também selecionar uma estrutura inteira para ser inserida na 
lista de pontos do Elipse E3. Após selecionar o tag individual (ou a estrutura), basta arrastar 
para o lado esquerdo da janela (“Tags do projeto corrente”). 

 



9. Após repetir o passo anterior para os tags de interesse e clicar em “Fechar”, os tags já estarão 
disponíveis dentro do “Driver". 
Observação: Caso a tag seja buscada individualmente no IED, será importada com o nome do 
DataAttribute da norma IEC 61850 (por exemplo, “stVal”) e será preciso renomear vários tags 
para não haver duplicidade, já que elas estarão da estrutura raiz do “Driver”. A vantagem de 
buscar uma estrutura completa de tags é que, no “Driver”, haverá uma estrutura de pastas 
para os tags, evitando duplicidade sem a necessidade de renomeação. 

 

 

10. Para selecionar os tags que serão registrados no SOE, basta escolher a tag em questão no 
“Driver”, selecionar, à esquerda, a aba “Propriedades” e alterar duas propriedades: 

• EnableDriverEvent deve ficar em True; 
• DocString deve conter um texto suficientemente explicativo. Todos os tags IEC 61850 

importados tem o mesmo DocString por padrão (“IEC 61850 Data or Data Attribute”), 
e é preciso ser possível identificar o tag pelo seu DocString. 

 
 



11. Salve o projeto, inicie o domínio E3 e, em seguida, o aplicativo E3 

 
  

12. Inevitavelmente, o ponto que será registrado no SOE gerará uma linha de registro ao se 
iniciar o aplicativo, em decorrência da leitura inicial do driver (general interrogation). Porém, 
isso não gerará problemas de interpretação dos dados, já que o TimeStamp é o valor 
verdadeiro, informado pelo IED, da última variação desse ponto. A general interrogation, 
portanto, gera linhas redundantes. 

 

13. Novas atualizações desse tag, em decorrência do funcionamento dos blocos lógicos do IED, 
ocasionarão registro da tela de SOE. 

 

14. Para melhor organização e desempenho da aplicação, os registros são separados por dia. Para 
visualizar os dados de dias anteriores, basta seleciona as setas ao lado do texto “Dia: ../../..”. 

 



 

15. Ao clicar no botão “Salva *.txt”, é possível salvar os resultados do dia escolhido em um 
arquivo texto. 

 

16. Deve-se escolher o nome e o caminho onde o arquivo será salvo e clica-se em “Save”. 

 

17. Deverá ser retornada a mensagem de confirmação da criação do arquivo. 
 

 



18. A seguir é apresentado um exemplo de conteúdo do arquivo *.txt gerado, que exibe, 
separados por vírgulas, os registros do banco de dados, na mesma formatação da tabela 
armazenada no SQL Server que o Elipse E3 alimenta e acessa. 

 
Registro Elipse 
E3,TimeStamp,TimeStamp_Quality,DocString,DocString_Quality,Value,Value_Quality,TimeStampms,TimeStampms_Quality,PathName,PathName_Quality 
7/27/2016 8:29:06 AM,7/27/2016 11:29:05 AM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,0,1,8.00925772637129E-

06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:29:24 PM,7/27/2016 4:27:40 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,1,1,5.1157403504476E-
06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:30:59 PM,7/27/2016 4:30:57 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,0,1,7.80092523200437E-
06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:31:01 PM,7/27/2016 4:30:59 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,1,1,9.73379792412743E-
06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:32:20 PM,7/27/2016 4:32:01 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,0,1,6.26157270744443E-

06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:33:00 PM,7/27/2016 4:32:58 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,1,1,1.12731504486874E-
05,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:33:04 PM,7/27/2016 4:33:02 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,0,1,4.74537955597043E-
07,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:33:06 PM,7/27/2016 4:33:03 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,1,1,1.04976861621253E-
05,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:33:07 PM,7/27/2016 4:33:05 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,0,1,7.41898838896304E-
06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:35:07 PM,7/27/2016 4:35:05 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,1,1,9.72222187556326E-
06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:35:12 PM,7/27/2016 4:35:10 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,0,1,8.56481347000226E-
06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 
7/27/2016 1:42:14 PM,7/27/2016 4:35:10 PM,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1,0,1,8.56481347000226E-
06,1,Driver.IED5142TLDInst.GGIO1.ST.Ind1.stVal,1 

19. Opcional: configuração de objetos gráficos dinâmicos simples no Elipse E3. 

Já estão disponíveis dois indicadores (similares a lâmpadas) e duas caixas de texto dinâmicas, 
que deverão ser animados em tempo real com propriedades de tags específicos 

 

 
 



20. Para definir quais as propriedades irão animar os objetos, basta selecionar o objeto e clicar o 
botão direito do mouse 

 

21. Deve ser selecionada a aba “Associações”. Devem ser escolhidas as propriedades do objeto 
que serão afetadas. Nesse exemplo, será a cor principal do objeto (poderiam ser as cores de 
fundo, borda entre outras). Na coluna “Conexões” dessa linha, deve ser selecionada a 
“Conexão digital”, e escolhidas as cores correspondentes ao status “Ligado” (1) e “Desligado” 
(0). 

 



22. Em seguida, ao clicar na coluna “Fonte”, dessa linha, deve-se escolher o tag e a sua 
propriedade que afetará, neste caso, a ForeGround Color desse objeto e em seguida clicar em 
“Colar”. 

 



23. O mesmo pode ser feito para a caixa de texto, cuja propriedade “Caption” irá indicar o 
DocString do tag. Dessa forma, eventuais alterações nos referidos tag já serão refletidas na 
tela do Elipse. 

 

 
  

 



24. A variação dos tags escolhidos deverá refletir a cor exibida nas lâmpadas. Para criar mais 
objetos similares, pode-se usar o recurso de copiar e colar, alterando-se os tags que animan os 
objetos. 

 
 


