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1. OBJETIVO 

  

 O objetivo deste documento é fornecer orientação básica de como programar o módulo 

QJ71MB91 (serial MODBUS RS-232 e RS422/485). A configuração será feita através do GX 

Works 2, utilizando a função de Intelligent Function Module. 

 

 

2. CONCEITO 

 

 Modbus é um Protocolo de comunicação de dados utilizado em sistemas de automação 

industrial. Criado originalmente na década de 1970, mais especificamente em 1979, pela 

fabricante de equipamentos Modicon. É um dos mais antigos e até hoje mais 

utilizados protocolos em redes de Controladores lógicos programáveis (PLC) para aquisição de 

sinais de instrumentos e comandar atuadores. A Schneider Electric (atual controladora da 

Modicon) transferiu os direitos do protocolo para a Modbus Organization (Organização Modbus) 

em 2004 e a utilização é livre de taxas de licenciamento. Por esta razão, e também por se 

adequar facilmente a diversos meios físicos, é utilizado em milhares de equipamentos 

existentes e é uma das soluções de rede mais baratas a serem utilizadas em Automação 

Industrial. 

 Neste documento, será explicado como fazer uma rede MODBUS via RS-485 com um 

inversor da linha FR-A700 da Mitsubishi. 

 

3. HARDWARE 

 

1   Conjunto de CLP + Rack de série Q; 

 

1   Módulo QJ71MB91; 

 

1   Inversor de frequência FR-A700 (ou qualquer outro da série FR-x700) 

 

 

4. PREPARAÇÃO 

 

4.1. Itens a preparar 

 

a) Preparar um PC com o GX Works 2 (ou GX Developer + GX Configurator-MB) para 

programação do CLP série Q; 

 

b) Preparar o esquema de ligação da rede RS-485 de acordo com a Figura 1. Se necessário, 

colocar resistores de terminação. 
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4.2. Parâmetros no Inversor 

Os parâmetros necessários para realizar a configuração de escravo Modbus com o 

conector RJ45 são descritos a seguir (Figura 2) e os parâmetros do Terminal RS485 são os 

da (Figura 3) e devem ser configurados conforme indicação (círculos vermelhos): 

Figura 1 - Ligação dos cabos usando o conector RJ45 ou RS485 

Inversor QJ71MB91 
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Figura 2 - Parâmetros do Inversor para Terminal RJ45 

 

Figura 3 - Parâmetros do Inversor para Terminal RS485 

 
Após a parametrização, o inversor deve ser resetado (desligar e ligar novamente) para 

que alguns parâmetros sejam atualizados. 
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4.3. Configuração do QJ71MB91 via GX Works2 

 

Primeiramente, deve-se criar um novo projeto novo no GX Works 2 (ou modificar um 

existente) e atualizar a aba de I/O Assignment na parte de PLC Paramiters conforme a Figura 

3. 

 

 

 

 

 

A seguir, devemos inserir o módulo QJ71MB91 dentro do Intelligent Function Module, 

de acordo com a Figura 4. 

 

Figura 4 - Configuração do Rack 
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Figura 5 - Inserir módulo QJ71MB91 



                                                                                 MEB  

O próximo passo é configurar os Switch Settings, que determinam as configurações do 

canal seria, (mestre ou escravo, velocidade de rede, data bits e etc). A configuração do Canal 2 

(RS-485) deve ser feita conforme a Figura 5. 

 

 

O próximo passo é tomar nota dos endereços Modbus que são necessários para operar o 

inversor. Neste documento, será abordado apenas dois:  

 40009: Registrador que estão alocados alguns bits de controle que precisamos, 

(como giro no sentido horário e anti-horário, multispeed, comando de stop e 

etc.); 

 40014: Registrador que aloca a frequência de giro do motor (velocidade). 

 40201: Registrador que aloca a frequência real do giro do motor (Hz) 
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 Outros registradores com outras funções (acima apontados) também estão disponíveis 

nos endereços Modbus, porem este documento não irá abordar. 

 

 A seguir, é necessário configurar a aba de Automatic_Communication_Paramiter. 
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Neste local são definidos os endereços de escrita e leitura dos escravos da rede 

Modbus, sendo que até 32 parâmetros de comunicação automática podem ser 

configurados. A configuração deve ser feita como no exemplo a seguir: 

 

Na configuração acima foram utilizados dois campos de comunicação automática. No 

campo 1, o endereço 40014 (frequência do motor) do inversor foi mapeado no buffer memory 

4000h do QJ71MB91 e o endereço 40009  no buffer memory 4001h. 

 

Esses endereços aqui mapeados serão espelhados em registradores tipo D do CLP e 

serão atualizados de maneira automática a cada atualização da rede. Para isso, deve-se 

configurar a aba Auto_Refresh do módulo QJ71MB91 como na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Habilita a comunicação 

automática 

Endereço do escravo 

Tipo de comando 

desejado (ex. escrita de 

holding registers) 

Endereço do primeiro 

Buffer memory  do 

QJ71MB91 que irá 

escrever nos endereços 

Modbus desejados do 

escravo (a partir do 

4000h para escrita e 

2000h para leitura  

através do canal  2). 

Primeiro endereço 

Modbus desejado do 

encravo. O endereço 

deve ser colocado com 

o decréscimo de 1. Ex:   

 

- Endereço desejado: 

             40014 

- Valor a ser 

configurado: 

00013 

Quantidade de 

endereços consecutivos 

a serem escritos/lidos. 
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 Na configuração acima, o endereço 4000h do QJ71MB91 ficou espelhado no D1000 do 

PLC, o endereço 4001h no D1001 e o 2000h no D2000. 

 Desta forma, a configuração básica para um inversor de frequência ficou da seguinte 

maneira: 

 

Função desejada 
Endereço 

Modbus no 
Inversor 

Endereço do 
Buffer Memory 
no QJ71MB91 

Endereço no CLP 
(pronto para 

acesso) 

Ajuste de Frequência 40014 4000h D1000 

Registro com Bits de 
controle 

40009 4001h D1001 

Saída de 
Frequência/Velocidade 

40201 2000h D2000 

 

  

Primeiro endereço que 

os buffers memories 

4000h em diante serão 

espelhados no PLC. 

Quantidade de endereços 

consecutivos a serem 

espelhados. 
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4.4. Exemplo de Ladder 

 

Para finalizar, exemplo de ladder controlando o inversor de frequência: 

 

 


