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RESUMO 

O trabalho discorre sobre a proteção de sobreexcitação demonstrando a sua importância para o 

sistema elétrico e apresentar metodologias capazes de averiguar o correto funcionamento da função. 

Para possibilitar os testes nesse tipo de proteção, foi desenvolvido um sistema capaz de variar 

tensões e frequências simultaneamente, acoplando-o à amplificadores de tensão de forma a produzir 

sinais compatíveis com os relés. 

Através do sistema desenvolvido, foram avaliados três relés de fabricantes distintos de tal forma a 

demonstrar o funcionamento das metodologias de teste desenvolvidas e dos diferentes algoritmos 

dos relés. Os resultados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos para a melhor 

compreensão nas comparações. 

 

1.0 - INTRODUÇÃO 

Os equipamentos mais importantes presentes nos sistemas elétricos (geradores, transformadores e 

motores) possuem um circuito magnético projetado com ferro silício laminado, e o seu perfeito 

funcionamento está condicionado a operação com valores nominais de projeto, definidos conforme a 

indução magnética. A corrente de excitação nesses equipamentos normalmente visa suprir as perdas 

no ferro além da reprodução do fluxo (indução magnética). 

Da característica B x H do ferro, sabe-se que existe uma relação não linear entre a indução e o 

campo magnético. A curva B x H é caracterizada por um ponto definido na literatura como ponto de 

joelho, pois a partir deste ponto, um pequeno aumento da indução magnética implica em um grande 

aumento no campo. Quando se trabalha com os equipamentos é usual falar na característica V x 

Iexc, e considera-se que a partir do ponto de joelho um pequeno aumento na tensão provoca um 

grande aumento na corrente de excitação, ou seja, a partir deste ponto considera-se que entramos na 

região de saturação do núcleo. Nos projetos dos equipamentos os núcleos magnéticos são 

dimensionados com área suficiente para produzir o fluxo necessário a sua operação nominal, pois 

quanto maior a área do núcleo maior o seu custo, no entanto o dimensionamento do núcleo não se 

restringe a apenas fornecer a área suficiente para suportar o fluxo nominal, mas também a garantir o 

menor aquecimento possível que é causado principalmente pelas correntes parasitas (Foucault) e 

perdas por histerese. 



Situações de operação podem provocar sobretensões e variações na frequência da rede que levem a 

um aumento no fluxo magnético alem da sua condição nominal desejável. O aumento da densidade 

de fluxo magnético capaz de saturar o núcleo caracteriza o que é denominado de sobreexcitação do 

equipamento, condição na qual o fluxo supera o seu valor máximo de trabalho, podendo provocar 

sobreaquecimento e até danos ao equipamento. Por esta razão são instaladas as proteções 

Vots/Hertz (Ansi 24) ou PVPH de acordo com a norma IEC 61850. 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema composto de hardware e software 

para testar esta função de proteção em condições extremas e analisar o desempenho de vários relés 

comerciais. 

2.0 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

As formulações de Faraday e Lenz concluíram que a força eletromotriz induzida em um circuito se 

opõe a variação do fluxo e é igual à razão entre a variação do fluxo magnético nesse circuito e o 

intervalo de tempo de ocorrência da mesma, desta maneira, podemos definir a força eletromotriz 

como: 

    
  

  
 

(Eq. 1) 

Se o fluxo no núcleo for puramente senoidal, a relação entre tensão RMS (    ), número de espiras 

(N), frequência de alimentação (f), área transversal (S) e densidade de fluxo magnético (     ) pode 

ser vista na dedução abaixo: 
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Como o valor máximo de         é 1, o 

módulo do valor máximo da força 

eletromotriz induzida é, 
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Como todos os termos da equação 4 são constantes, exceto      e  , pode-se garantir que a 

densidade de fluxo magnético é diretamente proporcional a tensão e inversamente proporcional 

a frequência. 

 

 
              

 

 
 

(Eq. 5) 

Qualquer variação na tensão ou na frequência nominal causa uma variação no fluxo 

magnético. O aumento da densidade de fluxo magnético proveniente dessas ocorrências pode 

ser suficiente para saturarar o núcleo e provocar uma sobreexcitação. 

 

3.0 - CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS DA SOBREEXCITAÇÃO 

Diante do fato de que o fluxo magnético é proporcional a relação entre tensão e frequência, é 

possível concluir que altas densidades de fluxo magnético são provenientes de sobretensões, 

subfrequências ou a combinação de ambos. Os níveis de fluxo oriundos dessas situações 

podem ser grandes o suficiente para saturar o núcleo ferromagnético, provocando: 

a) Aumento significativo das correntes parasitas nas partes não laminadas do núcleo que 

podem rapidamente produzir fugas térmicas e danos ao equipamento.  

b) Aparecimento de correntes induzidas nas partes laminadas do núcleo que podem criar 

gradientes de tensão suficientes para quebrar a isolação entre lâminas, provocando um 

dano permanente ao núcleo, que se torna incapaz de conduzir até mesmo o fluxo 

nominal sem a presença de arcos elétricos. 

Além disso, o fluxo saturado possui natureza não senoidal e suas correntes induzidas são ricas 

em harmônicos, os quais amplificam os efeitos do aquecimento, pois as correntes parasitas e 

as perdas por histerese aumentam com a frequência. 

Conclui-se então que a sobreexcitação se reflete nos equipamentos por mudanças na 

temperatura, através de um aquecimento excessivo nos enrolamentos, conectores, cabos e 

elementos estruturais, além provocar ruído e vibração. Apresentadas algumas conseqüências 

da exposição dos equipamentos a sobreexcitação, conclui-se sobre a real necessidade de se 

prevenir danos dessa natureza, de tal forma a mensurar a densidade de fluxo. As proteções de 

sobreexcitação monitoram, portanto, a relação entre tensão e frequência que é proporcional a 

densidade do fluxo. 

 

4.0 - AJUSTES DA PROTEÇÃO CONTRA SOBREEXCITAÇÕES 

A função de proteção contra as sobreexcitações, comumente denominada Volts/Hertz (ANSI 

24), mensura a tensão na proporção da frequência (V/f) em relação aos seus valores nominais 

para identificar a presença da sobreexcitação. De acordo com as normas ANSI / IEEE C50.13 

e C57.12 para geradores e transformadores são estabelecidos limites para a relação V/Hz em 

condição de operação contínua: 

Geradores:   1.05 pu (base do gerador) 

Transformadores: 1.05 pu (base do transformador) à plena carga ou FP >= 0.8 

          1.00 pu (base do transformador) em vazio 



Quando o limite V/Hz for excedido, ocorre a saturação do núcleo magnético. Caso o fabricante 

não especifique explicitamente outros limites, aplicam-se os definidos por norma. 

Os danos por sobreexcitação tipicamente acontecem durante os períodos de operação fora da 

freqüência, ou seja, na partida e na parada do sistema que proporcionam níveis da relação 

V/Hz da ordem de 1.05 pu. Outras situações de sobreexcitação são comumente verificadas 

durante as rejeições de carga, onde as sobretensões podem produzir níveis na relação 

Vots/Herts maiores que 1.25 pu. 

 

5.0 - CARACTERÍSTICAS DE PARAMETRIZAÇÃO DOS RELÉS 

Apesar da função de sobreexcitação possuir um conjunto de ajustes relativamente simples, os 

IED’s (Inteligent Eletronic Device) apresentam diferenças em relação as suas definições de 

parâmetros. Visando enaltecer as semelhanças e diferenças entre os relés utilizados nos 

testes, os dados necessários ao ajuste de cada equipamento testado neste documento serão 

apresentados a seguir. 

5.1 Siemens - 7UM 

O Relé 7UM admite dois estágios de tempo definido e uma característica térmica visando 

aproximar a modelagem de aquecimento do objeto protegido devido à sobreexcitação. A 

característica térmica é especificada através de 8 pares de múltiplos de Vn/fn e tempo. Os 

múltiplos são pré-definidos entre 1.05 (Vn/fn) e 1.4 (Vn/fn), variando de 0.5 em 0.5, bastando 

ao usuário definir os tempos de atuação para cada ponto, sendo que os valores intermediários 

da curva são determinados pela interpolação linear dentro do dispositivo. Caso algum valor 

medido de múltiplo Vn/fn esteja acima do último múltiplo (1.4 Vn/fn) o tempo de atuação deste 

será adotado, ou seja, a partir do múltiplo 1.4 Vn/fn existe um estágio de tempo definido 

inerente ao relé, cujo tempo é parametrizável através do último múltiplo da curva. O fabricante 

garante que a proteção funcionará corretamente com frequências de 10Hz a 70Hz e tensões 

de 0V a 200V. 

5.2 Areva (Schneider) - P632 

No IED da Areva (Schneider) a sobreexcitação é passível de ser monitorada por três estágios, 

sendo um deles utilizado apenas para alarme. Um dos dois estágios de trip é uma curva de 

tempo inverso, definida através de 12 pares de pontos. Assim como o IED da Siemens os 

múltiplos são pré-definidos, os valores intermediários da curva são obtidos por interpolação e a 

partir do último múltiplo da curva (1.6 Vn/fn), aplica-se um estágio de tempo definido com o 

mesmo tempo ajustado para esse múltiplo. A diferença de ajuste da curva do P632 em relação 

ao 7UM encontra-se no intervalo de múltiplos que é fixo entre 1.05 (Vn/fn) a 1.6 (Vn/fn), 

também variando de 0.5 em 0.5. Os limites de frequência amissível vão de 40Hz a 70Hz e 

tensões de 0V a 150V. 

5.3 Schweitzer - 300G 

Um estágio com característica de tempo inverso e um estágio de tempo definido são oferecidos 

ao usuário no 300G, sendo possível ajustar o relé para operar como um elemento de tempo 

inverso, uma composição de tempo inverso com tempo definido ou com dois estágios de tempo 

definido em cascata. A grande diferença deste relé em relação aos outros dois IED’s 

abordados neste trabalho está na definição da curva inversa, uma vez que o relé da SEL 

possui uma função própria definida por: 
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O IED da Schweitzer assim como os outros fabricantes mencionados, assume um estágio de 

tempo definido após o último múltiplo possível para a curva, que nesse caso é definido como 

1.5 (Vn/fn). O 300G limita a proteção para frequências no intervalo de 20Hz a 70Hz e tensões 

de 0V a 300V. 

5.4 Comparativo entre relés 

Como foi possível perceber, os IED’s não diferem muito com relação a característica de 

trabalho, ficando apenas evidenciadas diferenças nos limites de operação/medição e definição 

das curvas de tempo inverso. Essas diferenças foram resumidas na tabela 1 para melhor 

entendimento. 

Relés Estágios de Trip 
Definição 
da curva 
inversa 

Múltiplo 
Máximo 
da curva 

Limites 

Tensão Frequência 

Mín Máx Mín Máx 

7UM Estágio de tempo 
inverso e de tempo 

definido 

08 Pontos 1.4 Vn/fn 0 V 200 V 10 Hz 70 Hz 

P632 12 Pontos 1.6 Vn/fn 0 V 150 V 40 Hz 70 Hz 

300G Equação 1.5 Vn/fn 0 V 300 V 20 Hz 70 Hz 

Tabela 1 

 

6.0 - SISTEMA DESENVOLVIDO 

Diante do exposto sobre os efeitos e causas da sobreexcitação nos equipamentos, verifica-se a 

necessidade de uma proteção que consiga mensurar a densidade de fluxo no núcleo. Os IED’s 

comerciais utilizam a medição da relação entre tensão e frequência para quantificar o fluxo 

magnético. Tona-se, portanto, necessário um sistema de testes que de forma fácil e simples 

permita simular diversas condições a fim de avaliar o desempenho dos IED’s frente a 

alterações de tensão e frequência. Um sistema composto de hardware e software com essas 

características foi desenvolvido e para validar a metodologia foram utilizados relés de três 

grandes fabricantes: Siemens-7UM, Schweitzer-300G e Areva(Schneider)-P632. 

Como as sobreexcitações são eventos transitórios, para o teste das funções relacionadas às 

mesmas, são necessárias gerações de formas de onda que representem alterações 

simultâneas na tensão e na frequência dos sinais. Para a realização dos testes completos da 

proteção V/Hz, foi desenvolvido pela Conprove três metodologias de teste capazes de 

averiguar os limites operacionais dos IED’s e são caracterizadas pela geração da relação entre 

tensão e frequência conforme descrito abaixo: 



6.1 Teste de Ponto 

A primeira metodologia de teste visa averiguar o desempenho dos IED’s em relação ao tempo 

de atuação da proteção simulando-se pontos na característica, como indicado na figura abaixo. 

A característica possui no eixo das abscissas os múltiplos da relação volts/Hz e nas ordenadas 

o tempo de operação para esses múltiplos, podendo ser expressa por uma função inversa ou 

de tempo definido. A curva de operação é definida de acordo com os múltiplos da relação V/f 

(tensão nominal por frequência nominal). A parametrização da curva de atuação responsável 

por proteger o equipamento depende do limite térmico fornecido pelo fabricante. Quando esse 

limite não é fornecido utilizam-se os limites estabelecidos por norma conforme citados 

anteriormente. 

O teste consiste em fixar a razão entre tensão e frequência através de um múltiplo definido 

pelo usuário, que também é responsável por escolher se a geração desse ponto será com 

frequência constante ou tensão constante. Neste tipo de teste, a fixação de uma grandeza não 

significa variação da outra, e sim que o software irá calcular a grandeza não fixada para chegar 

ao múltiplo V/f desejado. Definido o múltiplo a ser testado, o teste consiste em gerá-lo até a 

atuação para que o tempo encontrado seja confrontado com o ajustado. 

 
Figura 1 

6.2 Teste de Busca do Pick-up 

O teste de busca possui como objetivo a identificação do pick-up de sobreexcitação que é 

definido em função dos valores nominais de tensão e frequência. O pick-up é o ponto de 

partida ou sensibilização da proteção que é ativado assim que o valor ajustado é alcançado, 

não se importando com o tempo que não é avaliado nesse teste. Para a realização do teste o 

usuário poderá inserir uma linha ou uma sequência de linhas definidas como tensão constante 

ou frequência constante. Diferentemente do teste de ponto descrito anteriormente (item 5.1) os 

múltiplos de V/f não são fixos, pois nesta metodologia a grandeza não definida será variada até 

que a relação V/f ajustada para o pick-up seja alcançada. 

A realização do teste, assim como todo teste de pick-up, se baseia em sair de uma região de 

não atuação (V/f < pick-up) e incrementar a relação V/f deixando fixa uma das duas grandezas 

até que ocorra a atuação. Para realização do teste foi criado um plano linear onde a frequência 

foi alocada no eixo das abscissas e a tensão no eixo das ordenadas de modo que a relação V/f 

torna-se uma reta no plano cuja inclinação é o próprio ajuste de pick-up. Quando a tensão for 

mantida constante, estaremos fazendo uma busca do pick-up através de uma linha horizontal 



enquanto que os testes por linhas verticais são caracterizados por frequência constante. A 

figura 2 ilustra a característica do teste. 

Figura 2 

 

6.3 Teste de Percurso 

O teste de percurso, assim como o teste de busca do pick-up explicado anteriormente também 

avalia a partida da função (pick-up), com a diferença de possibilitar a variação simultânea de 

tensão e frequência de tal forma a permitir, por exemplo, simulações de partida de motores. 

Neste tipo de teste cabe ao usuário definir a trajetória da relação V/f. A trajetória é definida 

através de parametrização de seus pontos inicial e final, além da definição do tempo de 

duração do percurso que pode ser ajustado de três maneiras: taxa de variação de tensão no 

tempo (dV/dt), taxa de variação de frequência no tempo (df/dt) ou pelo próprio intervalo de 

simulação. 

 
Figura 3 

 



6.4 Recursos Disponibilizados ao Sistema de Teste 

Em todas as metodologias de teste é possível verificar a forma de onda injetada, além das 

respostas binárias do relé. As saídas binárias do IED são oscilografadas e o seu 

comportamento é apresentado ao usuário após a realização do teste. Além desses gráficos 

analógicos, é possível visualizar gráficos dos valores RMS, frequência no tempo, harmônicas e 

fasores. 

 
Figura 4 

 

7.0 - TESTES 

Para a realização dos testes foi utilizado o software denominado VoltsPHz que posteriormente 

foi incorporada a mala de teste modelo CE6006 de fabricação da Conprove. A CE6006 é uma 

mala hexafásica com saídas de tensões e correntes, permitindo o controle da amplitude e do 

ângulo de fase nas gerações até a 50ª ordem harmônica com frequências fundamentais de 50 

ou 60 Hz. A mala foi utilizada na geração de uma tensão com frequência variável. 

 

Figura 5 

 



Todos os relés foram ajustados com tensão nominal entre fases de 115V e frequência nominal 

de 60Hz. O valor do pick-up para a função 24 foi ajustado como 1.05 Vn/fn e a atuação foi 

definida com dois estágios, sendo o primeiro através de uma curva tempo inverso e o segundo 

parametrizado com o tempo definido de 1s a partir de 1.4 Vn/fn. A curva inversa do SEL-300G 

foi parametrizada com IDT=4 e IC=1, configurando assim a curva base para os outros IED’s. 

Os pontos ajustados no 7UM e no P632 foram obtidos a partir da curva inversa do SEL-300G 

através de uma ferramenta de digitalização de figuras desenvolvida pela Conprove. 

A digitalização da curva é obtida através de uma imagem importada pelo software e permite ao 

usuário capturar os pontos de qualquer curva contida na mesma, independente se a mesma 

esteja definida em escala logarítmica ou linear. Como relés de outros fabricantes também 

possuem equacionamento para a curva de tempo inverso, foram desenvolvidas algumas 

máscaras de ajustes, além da entrada por pontos e por digitalização de figuras como pode ser 

observado na imagem abaixo. 

Figura 6 

Os IED’s foram avaliados por todas as metodologias de teste descritas neste documento. É 

importante salientar que como de praxe em testes que envolvem medição de frequência, foi 

utilizada uma pré-falta antes de todos os testes a fim de garantir que o IED esteja mensurando 

corretamente a frequência quando do início do teste. A pré-falta foi configurada com tensão e 

frequência nominal. Para a exposição dos resultados, os relés foram identificados como A, B e 

C de maneira aleatória não representando nenhuma ordem ou classificação. 



7.1 Resultados dos Testes de Ponto 

Foram testados dezesseis múltiplos da curva no teste de ponto, sendo metade destes pontos 

testados como frequência constante, ajustada para 60Hz e a outra metade como tensão 

constante, ajustada para  115V. Os pontos testados se iniciaram a partir do múltiplo 1.15 Vn/fn 

até 1.5 Vn/fn variando com um passo de 0.5 Vn/fn. 

Figura 7 

7.2 Resultados dos Testes de Busca 

Na segunda metodologia de teste, o pick-up foi procurado através de linhas de busca 

igualmente espaçadas entre os limites de medição de frequência de cada relé. Para cada 

frequência testada, foram realizadas buscas considerando ora tensão constante (buscas 

horizontais) ora frequência constante (buscas verticais).  

Figura 8 

Para os pontos próximos aos limites da medição de frequência foram realizados testes 

estatísticos, tendo em vista que por serem pontos críticos, o percentual de erro da atuação 

acaba sendo um pouco maior apesar de estarem dentro da faixa de tolerância definida pelo 

IED - B 
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IED - C 
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IED - B 

 

IED - C 

 



fabricante como foi apresentado acima. Com o teste estatístico podemos aproximar as 

resultados de uma distribuição normal e a partir desta, obter a probabilidade de ocorrência de 

um teste que apresente erro maior que o tolerável. 

Os pontos testados foram definidos com uma tolerância de 5Hz a partir dos limites de medição 

de frequência, ou seja, para o 7UM cujos limites são 10Hz e 70Hz, foi buscado estatisticamente 

o valor de pick-up considerando os pontos 15Hz e 65Hz. Para cada frequência, foram definidas 

quarenta buscas sendo vinte delas realizadas com tensão constante e vinte delas com 

frequência constante, totalizando, portanto, oitenta pontos testados por IED. Os resultados 

finais foram resumidos na tabela abaixo. 

IED - A 
 

IED - B 
 

IED – C 

Máximo Abs: 5,65569920% 
 

Máximo Abs: 5,76513148% 
 

Máximo Abs: 1,04721480% 

Mínimo Abs: 0,20151829% 
 

Mínimo Abs: 0,35631379% 
 

Mínimo Abs: 0,20627323% 

Média: -2,24475491% 
 

Média: -1,68515481% 
 

Média: -0,25896927% 

Desvio Padrão: 1,82622552% 
 

Desvio Padrão: 2,68122087% 
 

Desvio Padrão: 0,64949400% 

Tolerância Máx: 6,00% 
 

Tolerância Máx: 7,00% 
 

Tolerância Máx: 3,00% 

Prob Erro > Tol: 1,9877396515% 
 

Prob Erro > Tol: 2,3725735210% 
 

Prob Erro > Tol: 0,0012201272% 
 

Tabela 2 

A Prob Erro > Tol é a probabilidade de que um ponto testado apresente erro maior que a 

tolerância máxima definida pelo IED (Tolerância Máx). 

A distribuição gaussiana dos erros de cada IED foi representada graficamente em um intervalo 

compreendido entre mais e menos três vezes o desvio padrão em relação à média. Foi 

realizado um histograma de frequência para os erros encontrados na prática seguindo os 

mesmos limites estipulados para a representação da distribuição normal, desta forma, os dois 

gráficos puderam ser apresentados juntos para efeitos comparativos. De acordo com a figura 9 

percebe-se que é possível a aproximação da distribuição dos erros a uma distribuição 

gaussiana, possibilitando a determinação da probabilidade de falha do IED. 

Figura 9 
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7.3 Resultados dos Testes de Percurso 

O teste de percurso nos IED’s foi ajustado para que as trajetórias definidas supram todas as 

combinações de variação incremental entre tensão e frequência, ou seja, foram definidos 

percursos com tensão crescente e decrescente sendo que para cada um desses a frequência 

foi definida ora crescente, ora decrescente, totalizando quatro trajetórias distintas. Para esse 

grupo de trajetórias foram realizados três testes: o primeiro com as retas localizadas 

inteiramente na região de não atuação, ou seja, abaixo do pick-up; o segundo alocou as 

trajetórias cruzando a reta de pick-up, sempre partindo da região de não atuação para a região 

de atuação; o último definiu os percursos todos na região de atuação, ou seja, acima da reta de 

pick-up. 

A figura 10 apresenta apenas uma amostra com três dos doze percursos avaliados e definidos 

através de variação de frequência, variação de tensão e por tempo. Um dos percursos localiza-

se inteiramente na região abaixo do valor de pick-up onde não se espera atuação do IED, 

enquanto os outros iniciam na região de não atuação até cruzarem a reta que define o pick-up, 

caracterizando um percurso em que o IED deve atuar.  

 
Figura 10 

8.0 - CONCLUSÃO 

Com este trabalho verificamos muitas semelhanças entre os IED’s, além de verificar que para a 

identificação da sobreexcitação não foi observado nenhum algoritmo diferente, pois a medição 

da tensão na proporção da frequência é uma excelente aproximação para mensurar a 

densidade de fluxo magnético nos equipamentos, sendo utilizada por todos os fabricantes 

observados. 

O SEL-300G apresentou uma maneira diferente de definição da curva de tempo inverso, pois a 

mesma é ajustada através de uma fórmula definida pelo fabricante, enquanto que para os relés 

da Siemens e da Areva(Schneider) a curva é definida através de pontos caracterizados por 
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múltiplos do pick-up e tempos, sendo que a quantidade de pontos é definida por cada 

fabricante e a curva é linearizada para os pontos não definidos. 

O estudo apresentou os resultados dos testes conduzidos em todos os IED’s e comprovou a 

eficiência dos mesmos dentro das tolerâncias definidas por cada fabricante. Foram realizados 

testes estatísticos em pontos críticos de medição de frequência e verificou-se que mesmo 

nesses pontos, a probabilidade de que um desses relés possa apresentar erros acima dos 

toleráveis é mínima. Com as estatísticas identificamos dentre os equipamentos que a maior 

probabilidade de erro atingida foi de 2,37%, que representa um valor baixo, uma vez que a 

probabilidade de um defeito nas condições testadas já é mínima. 

Com o artigo, evidenciou-se a real necessidade de sistemas capazes de reproduzir sinais 

transitórios para testes da proteção de sobreexcitação (Voltz/Hertz, ANSI 24). Com a evolução 

das funções de proteção, ensaios transitórios são cada vez mais desejados e o sistema 

desenvolvido mostrou-se capaz de realizar tais testes. Os resultados demonstraram o 

excelente desempenho dos IED’s avaliados. 

Para trabalhos futuros a sugestão é identificar as diferenças nos algoritmos de medição de 

frequência e a realizar testes visando investigar o comportamento dos IED’s sob janelas de 

dados que misturem transitórios. 
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