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Resumo  
 
Este trabalho apresenta os resultados de um trabalho de P&D que foi 
incentivado visando desenvolver tecnologia nacional para que as equipes de 
manutenção da Escelsa e conseqüentemente de outras empresas do país, 
pudessem dispor de uma alternativa de baixo custo para auxiliar nas análises 
transitórias e permanentes dos relés de proteção.  
 
Os elevados custos dos instrumentos importados têm dificultado a aquisição 
desses instrumentos pelas equipes de manutenção. Desta forma, a Escelsa 
decidiu investir em um projeto de pesquisa e desenvolvimento que pudesse 
incentivar alguma empresa brasileira de base tecnológica para desenvolver um 
protótipo, e que o fruto da experiência pudesse avançar a fim de ofertar este 
produto ao mercado.  
 
Serão descritas as especificações básicas para o projeto dos amplificadores e  
será dada ênfase aos aspectos inovadores das técnicas de realimentação. 
Testes em relés foram incluídos para demonstrar a excelente performance dos 
amplificadores durante trabalhos reais.  
 
 
1- Introdução 
 
Este trabalho iniciar0á descrevendo a especificação básica que norteou o 
projeto dos amplificadores incluindo: a precisão de amplitude e de ângulo de 
fase, potência mínima a ser gerada por cada amplificador, e a resposta em 
freqüência desejada, de modo a reproduzir os transitórios do sistema. 
  
A seguir serão apresentadas as técnicas de projeto dos amplificadores.  A 
técnica desenvolvida pelos pesquisadores permitiu obter precisão melhor que 
0,1% em toda a gama de trabalho. Tal técnica considerada inovadora 
necessitou agregar recursos de hardware e software, para poder atingir a 
precisão desejada. 
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O circuito de proteção implementado apresentou excelentes resultados, 
protegendo os amplificadores em 100% dos testes realizados. Os 
amplificadores de tensão foram submetidos a sobrecargas e curtos circuitos, e 
os amplificadores de corrente a circuito aberto e sobrecargas. A proteção 
contra sobrecarga e esforços térmicos foi otimizada recorrendo-se a um 
sistema de medição em tempo real, que atua no controle da fonte conversora 
chaveada de modo a garantir que os esforços não ultrapassem a curva de 
capacidade térmica do circuito integrado operacional de potência. Resultados 
de testes automáticos e reprodução de transitórios em relés de proteção, 
demonstraram a excelente performance dos amplificadores desenvolvidos. 
 
2- Especificação Básica dos Amplificadores 
 
Os simuladores para testes em relés de proteção são equipamentos trifásicos e 
deverão conter 3 amplificadores de corrente e 3 amplificadores de tensão com 
as seguintes características: 
 
2.1- Amplificador de Corrente 
 
Saída de Corrente: Reproduzir 15 Ampéres, com potência de 75W por fase. 
Estruturamos o amplificador com 2 gamas de correntes limites (TAP’s), uma 
até 1,5 Ampéres e outra até 15 Ampéres, de modo a permitir melhor precisão 
de ajustes e menores erros de quantização, quando os sinais são gerados por 
placas de aquisição de dados (sinais digitais convertidos a analógicos). Esta 
definição foi feita considerando uma pesquisa feita na gama de correntes que 
são reproduzidas pelos instrumentos ofertados no mercado por fabricantes 
Norte Americanos e Europeus. O erro de fase foi assumido em 0,1 grau. 
Exatidão: melhor que 0,1 % do final da escala de modo a obtermos um 
instrumento que esteja no mesmo padrão dos produtos consagrados no 
mercado internacional. 
 
A resposta em freqüência dos instrumentos ofertados no mercado varia entre 
2000 e 3000 Hz. Assim, optamos por 3000 Hz, para conduzir o projeto.  
Com relação à proteção, definimos que os amplificadores de corrente deveriam 
ter proteção para circuito aberto, com altíssima velocidade e contra as 
sobrecargas. Idealizamos um sistema de controle da fonte para realizar o 
controle da tensão quando a impedância da carga é baixa, reduzindo o esforço 
térmico em cima do amplificador. 
 
2.2- Amplificador de Tensão 
 
Os produtos ofertados internacionalmente pelos fabricantes Europeus e Norte- 
Americanos definem uma gama de valores que varia entre 115 e 300 volts. 
Considerando-se que os TP’s definidos pela ABNT possuem 115 volts no 
secundário e as conexões fase-fase atingem cerca de 199 volts, a 
especificação de 200 volts preliminarmente atenderia a realidade Brasileira. No 
entanto, temos conhecimento de algumas instalações especiais que trabalham 
com 220 Volts. Assim, optamos por 300 volts para que o produto desenvolvido 
na pesquisa pudesse ser competitivo com todos os instrumentos ofertados 
comercialmente.   



Analogamente a potência de 75 W foi definida como a meta da pesquisa para 
os amplificadores de tensão. O ângulo de fase deveria também ter precisão de 
0,1 grau. A resposta em freqüência dos instrumentos ofertados no mercado 
varia entre 2000 e 3000Hz. Assim optamos por 3000 Hz, para conduzir o 
projeto.  
 
Com relação à proteção, definimos que os amplificadores deveriam ter 
proteção ao curto com altíssima velocidade e as sobrecargas térmicas com 
uma característica de tempo inversa. Esta proteção foi introduzida através de 
hardware e software.  
 
3- Projeto do Amplificador de corrente e detalhes das realimentações 
 
O projeto previu dois TAP´s de corrente de saída e assim o usuário deve, ao 
iniciar o trabalho, selecionar a gama limite de corrente que ele irá necessitar, 
realizando a comutação das saídas de tape alto e tape baixo. Para tal existe 
um chaveamento das fontes que alimentam os amplificadores. Essas fontes 
são compostas de conversores DC/DC, do tipo chaveados para viabilizar maior 
compactação na dimensão do instrumento. Quando se trabalha com 1,5 
Ampéres as fontes são comutadas em série para aumentar a tensão de modo 
que se possa retirar do amplificador a potência desejada. Os conversores 
DC/DC são alimentados a partir de circuitos retificadores de entrada 
denominados FARM, que possui potência para alimentar o conjunto. Os 
conversores DC/DC são de 24 Volts com 500W e 48V com 150W. Foram 
montados dois conjuntos, um para o lado positivo e outro para o lado negativo, 
de modo que se obtenha uma tensão de saída maior (50V) com o tap baixo 
(1,5 A) e uma  tensão  de saída menor (5V) com o tap alto (15 A). O esquema 
das fontes e suas comutações pode ser percebido nas figuras (I) e (II). 
 

 
Figura I - Esquema das Fontes que alimentam os amplificadores 
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Figura II - Circuito de chaveamento para controlar fontes e realimentações de 

acordo com o Tap selecionado 
 
Os conversores DC/DC utilizados permitem que a tensão de saída seja 
controlada variando-se a resistência entre os pinos de controle (SC e -). Assim, 
um circuito foi projetado (CIRCUITO DE CONTROLE DA FONTE), que varia a 
resistência nos pinos de controle, permitindo que a tensão das saídas das 
fontes seja automaticamente ajustada de acordo com a potência que a carga 
necessita. Esta é uma metodologia inovadora e permite que se obtenha o 
máximo de potência do amplificador. 
 
É importante lembrar que em um amplificador de corrente, a condição que 
define o limite máximo de potência que pode ser gerada com um determinado 
nível de tensão de fonte, é a sua capacidade de dissipação interna do 
amplificador quando submetido à impedância zero e à máxima corrente, pois 
nesta condição de funcionamento toda a potência fornecida pela fonte fica 
dissipada internamente no amplificador.  
 
O circuito de controle da fonte foi idealizado para trabalhar monitorando a 
tensão que o amplificador fornece à carga, e a partir dessa informação, este 
circuito atua reduzindo ou aumentando o nível de tensão da fonte, conforme a 
necessidade definida pela carga. Com esta metodologia, a condição da carga 
em curto deixa de ser extremista, visto que o circuito, ao reduzir a tensão da 
fonte, controla a potência dissipada internamente no amplificador. Este novo 
método que foi implementado tornou possível chegar aos valores máximos de 
corrente e potência definidos na especificação preliminar do nosso projeto, com 
um projeto compacto. Os detalhes deste circuito de controle da fonte estão na 
figura (III). 
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Figura III - Circuito de controle da Fonte 

 
No projeto do AMPLIFICADOR DE CORRENTE (1 e 2), a corrente de saída é 
imposta pela técnica de realimentação negativa para assegurar os valores 
desejados. A esta realimentação denominamos neste trabalho de primeira 
realimentação. Durante a pesquisa percebeu-se que os ruídos provocados 
pelos conversores chaveados estavam afetando a precisão da reprodução do 
sinal gerado. Para atenuação da interferência introduzimos filtros R-C na 
primeira realimentação. Como a utilização dos filtros poderia prejudicar o ganho 
nas altas freqüências, os valores foram estudados experimentalmente para 
viabilizar a resposta em freqüência desejada. Ainda no sentido de melhorar a 
qualidade do sinal de saída do amplificador, idealizamos também uma segunda 
realimentação para eliminar ruídos, fazendo-se a diferença entre o valor a ser 
gerado e o sinal de saída. Essa diferença representa os ruídos que estavam 
sendo amplificados. A realimentação deste sinal com a polaridade adequada foi 
feita e, assim, conseguimos melhorar ainda mais a resposta do amplificador.  
 
Esta técnica proporcionou um excelente resultado assegurando linearidade e 
precisão em toda a gama de trabalho. Deve-se observar ainda que os sinais de 
corrente que caracterizam a primeira realimentação acontecem através de 
resistores Shunt que são instalados em série com a saída do amplificador. Para 
minimizar o efeito de ruídos recorreu-se a amplificadores diferenciais de alta 
Slew Rate para realizar a medição, permitindo atingir precisão melhor que 
0,5%, todavia, como a meta era 0,1 %, introduzimos um sistema de 
realimentação por software, comparando-se os valores de saída com os 
valores desejados e incrementando a excitação para atingir a precisão 
desejada.  
 
O projeto do CIRCUITO DE PROTEÇÃO do amplificador foi elaborado visando 
garantir a proteção contra sobrecarga e a proteção térmica do amplificador. 
Para a proteção térmica foi utilizado um NTC. A resposta do NTC foi levantada 
em várias temperaturas com o auxílio de uma estufa. Com base nos valores 
levantados, o circuito de proteção térmica foi projetado para ativar o shut-down 
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do circuito integrado operacional de potência, quando sua temperatura atingir 
aproximadamente 80o C, e desativar apenas quando a temperatura cair abaixo 
de 45º C. Já o circuito de proteção contra sobrecarga e sobretensão foi 
composto de comparadores que possuem pré-ajuste para esta tarefa. A figura 
(IV) ilustra o circuito com controle pelo NTC e a figura (V) ilustra o amplificador 
com as realimentações.  
 

 
Figura IV –Sistema de medição de temperatura usando NTC. 

 



 
Figura V - Projeto do amplificador, com as realimentações 



4- Projeto do Amplificador de Tensão e Detalhes das Técnicas de 
Realimentação 
 
Iniciamos procurando na literatura circuitos integrados operacionais de potência 
que trabalhassem com tensões de fonte acima de ± 450 Volts, visando gerar 
diretamente a tensão de 300 Volts (RMS). A pesquisa indicou alguns CI ’s que 
durante os testes apresentaram limitação de potência e, sobretudo uma grande 
fragilidade aos aspectos de curto circuito. Após um grande trabalho 
experimental com montagens, testes e insucessos o grupo de pesquisa decidiu 
que deveríamos adotar como alternativa a utilização do CI amplificador 
operacional de potência utilizado no amplificador de corrente, que possui maior 
potência, todavia, com tensão menor, e utilizar um pequeno transformador (TP) 
para ampliar a tensão ao nível necessário.  O que nos levou a esta decisão foi 
a robustez do circuito integrado adotado, pois isto traria grande confiabilidade 
ao amplificador.  
 
Assim, projetamos o amplificador utilizando resistores de entrada e de 
realimentação de modo a atender o ganho necessário para excitar o 
transformador. Com a utilização do TP, os principais problemas encontrados 
estão relacionados com a regulação e ao fato de não poder gerar níveis DC na 
saída. 
 
Para solucionar o problema da regulação, implementamos uma segunda 
realimentação que depende da corrente e, assim, obtivemos êxito melhorando 
a regulação. Esta realimentação, com base na corrente de saída e circuitos de 
realimentação devidamente ajustados para modelar a queda na impedância do 
transformador (TP) mais shunt, garantiu regulação melhor que 0,5 % na 
freqüência nominal. Como a especificação era de 0,1 %, utilizamos uma 
realimentação por software, fazendo-se a medição no valor de saída e 
comparando com a entrada, e reajustando o erro de modo a garantir a precisão 
necessária.  
 
Já com relação à geração de sinais DC, foi idealizado que quando o sinal de 
saída fosse DC, o transformador seria excitado por uma alta freqüência, que no 
caso foi 3000 Hz, e o sinal de saída de 3000 Hz seria então retificado e filtrado 
para produzir o nível DC necessário. A técnica de realimentação por software 
também foi usada. A técnica garantiu a precisão de 0,1 % desejada.  
 
O circuito de proteção do amplificador de tensão previu a proteção térmica 
similar à descrita para o amplificador de corrente. Foram também incorporadas 
proteções contra sobretensão e contra sobrecorrente. As duas últimas 
detectam níveis máximos de tensão e corrente de saídas, atuando no shut-
down do amplificador. Foi previsto também que o reset das proteções deveria 
ocorrer manualmente pelo usuário através de um push-botton instalado no 
painel do equipamento. A figura (VI) ilustra os principais blocos do projeto do 
amplificador de tensão.  
 



 
FiguraVI - Diagrama de Blocos do Amplificador de Tensão 

 
 
5- Utilização de uma Placa de aquisição de dados para gerar sinais 
transitórios utilizando um notebook 
 
Como o software apenas produz sinais digitais e a entrada dos amplificadores 
deve ser analógica, uma placa de aquisição foi escolhida para transformar os 
sinais desenvolvidos no micro em sinais analógicos. Optou-se por uma Placa 
da National Instruments, modelo 6062 (3, 4 e 5), que permite acoplamento com 
o notebook, e a geração de sinais analógicos produzidos por equações 
matemáticas (sinais digitais) pelo notebook. Um detalhe da placa é visto na 
figura (VII). A placa trabalha diretamente no barramento PCMCIA do notebook, 
possui alta taxa de transferência e permite a geração dos sinais analógicos 
atendendo às necessidades do projeto. Assim, todos os sinais produzidos 
matematicamente são reproduzidos analogicamente pela placa, e a saída da 
placa é a excitação aos amplificadores projetados.  
 

 
Figura VII - A placa de aquisição de dados utilizada. 

 



 
6- Resultados de Testes Automáticos em Relés com os amplificadores 
desenvolvidos 
 
Para realizar testes automáticos em relés foram desenvolvidos softwares 
específicos. Esses softwares foram desenvolvidos em Visual Basic (6), e várias 
telas foram criadas para facilitar o trabalho do usuário. 
 
6.1- Testes em Relés de Distância 
 
A Escelsa possui em seu sistema vários modelos de relés de distância, entre 
eles, Relés Siemens 7AS 513, Relés Areva P442 e ZIV ZLSI. A figura (VIII) 
abaixo ilustra o uso dos amplificadores em testes automáticos para 
levantamento da característica de um relé da Siemens 7SA 513. O resultado 
ilustra que os amplificadores funcionaram perfeitamente. 
 

 
Figura VIII - Resultado de testes em relés de distância 7SA 513 

 
 
 
 
 



6.2- Testes em relés Diferenciais 
 
A experiência foi obtida com testes em relés numéricos com relés Siemens 
7UT 51 e 7UT 61 e eletromecânicos 12BDD15B13A da GE. Em todos os testes 
os amplificadores funcionaram perfeitamente. As tabelas (I), (II), (III), (IV), (V) e 
(VI) e a figura (IX) ilustram o resultado do teste em um relé BDD da GE. 
 
 
AJUSTES DO RELÉ: 
 
Tap Enrolamento 01: 4,20 
Tap Enrolamento. 02: 3,50 
Pick-up Dif [% do Tap]: 30,00 % do Tap 
Slope: 40,00 % 
Inst. [Multip. do Tap]: 3,90 
RPH 2º Harm: 20,00 % 
RPH 5º Harm: 20,00 % 
 
RESULTADOS

 
Pick-up Enrolamento 01 Teórico [A] 1,26  
Pick-up Enrolamento 01 Medido [A] 1,30  

Erro Pick-up Enrolamento 01 [%] -2,98  
Pick-up Enrolamento 02 Teórico [A] 1,05  
Pick-up Enrolamento 02 Medido [A] 1,06  

Erro Pick-up Enrolamento 02 [%] -0,97  
Tabela I – PICKUP para cada entrada de corrente 

 
 

Pick-up Teórico [A] 1,15 
Pick-up Medido [A] 1,19 

Erro Pick-up [%] -3,51 
Tabela II – PICKUP pelo elemento diferencial 

 
 

Pick-up Teórico [A] 14,89 
Pick-up Medido [A] 13,34 

Erro Pick-up [%] 10,42 
Tabela III – Resultados do Instantâneo 

 
 

Restr. Teórica [%] 20,00 
Restr. Enrolamento 01 Medida [%] 22,02 

Erro Restr. Enrolamento 01 [%] -10,11 
Restr. Enrolamento 02 Medida [%] 18,69 

Erro Restr. Enr. 02 [%] 6,57 
Tabela IV – Restrição de 2ª Harmônica 

 
 

Restr. Teórica [%]  20,00 



Restr. Enrolamento 01 Medida [%] 22,76 
Erro Restr. Enrolamento 01 [%]  -13,82  

Restr. Enrolamento 02 Medida [%] 18,91  
Erro Restr. Enrolamento 02 [%] 5,47 

Tabela V – Restrição de 5ª Harmônica 
 
 
 

Múltiplo Slope Medido [%] 
1,12 32,68 
2,29 33,84 
3,45 35,01 
4,62 35,89 
5,77 35,75 

Tabela VI – Resultados do Teste de Slope 
 
 

Figura IX -Resultados de Testes em Relés diferenciais modelo BDD- GE 
 
 
6.3- Relés de Tensão, Corrente e Direcionais 
 
Foram realizados testes em diversos relés, entre eles, os relés Areva P 921, 
SEL 351 e ZIV 74 DB, Inepar Ini, e PVI. Em todos os testes os amplificadores 
responderam com confiabilidade e precisão. A tabela (VII) e a figura (X) 
ilustram o teste em um relé INI, e a figura (XI) ilustra o teste em um relé PVI. 
 



AJUSTES DA UNIDADE DE FASE PARA O RELÉ INI 
 
TAP: 1,00 
 
UNIDADE TEMPORIZADA 
 
Multpl. do Tap: 2,00      
Dial de Tempo: 0,60 
Curva: Normal Inversa      
Norma: IEC 
 
UNIDADE. INSTANTÂNEA 
 
Multpl. do Tap: 12,00      
Tempo [ms]: 30,00 
 
 
RESULTADO - FASE A 
 

 Unidade Temporizada Unidade Instantânea 
Pick-up/Dropout Teórico 

[A] 
2,00 12,00 

Pick-up Medido [A] 2,08 12,55 
Erro Pick-up [%] -3,79 -4,58 

Dropout Medido [A] 1,93 11,58 
Erro Dropout [%] 3,27 3,50 

Tempo Op Teórico [ms] - 30,00 
Tempo Op Medido [ms] - 25,25 

Tabela VII – Resultados do teste feito no relé de sobrecorrente INI - Inepar
 

 

 
Figura X - Caso do teste de um relé de sobrecorrente INI –Inepar 



 
 

 
Figura XI - Teste em um relé direcional PVI.-Inepar 

 
7- Reprodução de Sinais Transitórios 
 
Com a estrutura do notebook e com a placa de aquisição de dados, 
desenvolvemos um software para realizar a leitura de arquivos produzidos em 
formato COMTRADE e ATP.  
 
As figuras (XII) e (XIII) abaixo ilustram os sinais reproduzidos pelos 
amplificadores correspondentes a alguns transitórios. 
 

 
Figura XII - Reprodução de transitórios em formato COMTRADE 



 
Figura XIII - Reprodução de sinais transitórios em FORMATO ATP 

 
8- Conclusões 
 
O projeto e o desenvolvimento de amplificadores de corrente e tensão, com 
tecnologia nacional, foi relatado. O uso em simuladores para testes em relés foi 
exaustivamente testado demonstrando robustez e confiabilidade. O trabalho 
reportado incluiu resultados de testes transitórios e automáticos, além de 
evidenciar que os investimentos em pesquisa e tecnologia podem alavancar as 
empresas de base tecnológica, no sentido de reduzir importações, gerar 
empregos e impostos e, possivelmente em um novo futuro, passar a exportar 
competitivamente produtos de alto agregado tecnológico. A experiência do 
projeto foi construtiva e apresentou resultados imediatos ao investimento da 
Escelsa.  
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