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TUTORIAL DE TESTE 

EQUIPAMENTO: Relé de Proteção. 

MARCA: Siemens. 

MODELO: Versão 9.70. 

FERRAMENTA: Reydisp Evolution. 

OBJETIVO: Obtenção de oscilografia através do software Reydisp Evolution da 
Siemens. 

CONTROLE DE VERSÃO: 

Versão Descrições Data Autor Revisor 
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Termo de Responsabilidade 

As informações contidas nesse tutorial são constantemente verificadas. Entretanto, 
diferenças na descrição não podem ser completamente excluídas; desta forma, a CONPROVE 
se exime de qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissões contidos nas 
informações transmitidas. 

Sugestões para aperfeiçoamento desse material são bem vindas, bastando o usuário 
entrar em contato através do email suporte@conprove.com.br.  

O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento 
em que foi escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alterações nesse 
documento sem aviso prévio. 

Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, o manual do equipamento a 
ser testado deve ser sempre consultado. 

  
ATENÇÃO!  

O equipamento gera valores de correntes e tensões elevadas durante sua operação. O 
uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e físicos. 

Somente pessoas com qualificação adequada devem manusear o instrumento. 
Observa-se que o usuário deve possuir treinamento satisfatório quanto aos procedimentos 
de manutenção, um bom conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente 
das normas e regulamentos de segurança. 

Copyright 

Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgação, reprodução total 
ou parcial do seu conteúdo, não está autorizada, a não ser que sejam expressamente 
permitidos. As violações são passíveis de sansões por leis. 

mailto:suporte@conprove.com.br
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PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE OSCILOGRAFIA 
NO SOFTWARE REYDISP EVOLUTION 

1. Primeiros Passos 

Inicie o software Reydisp Evolution, clicando no ícone apresentado a seguir. 

 
Figura 1 – Software Reydisp Evolution. 

1.1. Projeto e comunicação 

Crie um novo projeto clicando no ícone “New From Template” presente na barra 
principal, conforme destaca a figura a seguir. 

 
Figura 2 – Criando um novo projeto. 

Em seguida, na nova janela, selecione o modelo do relé que está sendo utilizado e 
clique em “OK”, conforme destaca a figura a baixo. 
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Figura 3 – Seleção do modelo do relé. 

Para obtenção dos ajustes do relé é necessário que seja estabelecida a comunicação 
com o equipamento, portanto, certifique-se de que o computador esteja conectado com o 
relé através do cabo USB. 

Clique no ícone “Connect”, destacado em círculo na figura a seguir, e faça a conexão 
selecionando a opção de conexão via “Serial Com Port”. 

 
Figura 4 – Conexão com o relé de proteção. 
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1.2. Obtenção dos ajustes do relé 

Estabelecida a conexão com o IED, clique no botão “Get Settings” e selecione o 
“Settings Group” que contém os ajustes desejados. A figura a seguir procura detalhar este 
procedimento. 

 

 
Figura 5 – Obtenção dos ajustes do relé. 

2. Configuração Oscilografia 

Acesse a área “WAVEFORM STORAG” dentro de “DATA STORAGE”. Nesta seção, são 
disponibilizados a seleção dos elementos de fase, neutro/terra e outros que farão o disparo 
da gravação da oscilografia (“Gn P/F Trig Storage”, “Gn E/F Trig Storage” e “Gn Misc Current 
Storage”), a porcentagem do tempo que deve medir o sistema antes da ocorrência do 
trigger (“Pre-trigger Storage”) e o tempo total de gravação da oscilografia (“Record 
Duration”). A figura a seguir apresenta um exemplo de parametrização desta área. 

 
Figura 6 – Parametrização da oscilografia. 
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Feitas as configurações da oscilografia, envie os novos ajustes para o relé através do 
botão “Send All Settings”, destacado em círculo na figura acima, e selecionando o “Settings 
Group” que deve receber o novo ajuste. 

3. Obtenção da Oscilografia 

Mediante uma situação onde o relé já tenha armazenado uma oscilografia devido ao 
trip de uma função, é possível coletar esta gravação e exporta-la em formato Comtrade. 

Primeiramente, para obtenção da oscilografia, clique no botão “Get Waveform Record” 
e selecione a respectiva gravação a ser analisada, conforme destaca a figura a seguir. 

 

 
Figura 7 – Abertura  de uma oscilografia para análise. 

Terminado o carregamento, a tela a seguir será exibida. Além da própria análise, neste 
ambiente é possível manipular as variáveis analógicas e digitais que devem ser expostas na 
oscilografia através do botão “Configure View”, recurso este em destaque na figura a seguir. 
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Figura 8 – Tela de análise de oscilografia. 

Por fim, para geração do arquivo Comtrade, o qual pode ser utilizado, por exemplo, no 
software TRANSIENT da Conprove para avaliação e reprodução da oscilografia, acesse o 
menu “File” e clique em “Save as”. Na janela de seleção do diretório, selecione a extensão do 
arquivo a ser salvado. A figura a seguir destaca os pontos supracitados. 

 
Figura 9 – Gerando arquivo Comtrade. 
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Em seguida, o software permitirá configurar o arquivo Comtrade em termos de 
“Revision” e “Data Format”, conforme destaca a figura a baixo.  

Para uso deste arquivo no software TRANSIENT da Conprove, é preciso que o mesmo 
esteja configurado para formato ASCII, não importado o ano da revisão. 

 
Figura 10 – Opções de exportação do Comtrade. 

4. Soluções Conprove: TRANSIENT e TRANSIENT VIEW 

Os softwares TRANSIENT e TRANSIENT VIEW (figura a baixo) da Conprove permitem 
não só a abertura e análise do arquivo Comtrade gerado, mas também a reprodução dos 
sinais analógicos e digitais contidos neste (no caso do TRANSIENT). É possível acessar estes 
softwares através da plataforma Conprove Test Center (CTC), disponível gratuitamente para 
todos os clientes da Conprove.  

 
Figura 11 – Software TRANSIENT da Conprove. 


