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Tutorial de Teste 
 

 
Tipo de Equipamento: Relé de Proteção 

 

Marca: Siemens 

 

Modelo: 7UT613 

 

Função: Mapeamento de Mensagens GOOSE 

 

Ferramenta Utilizada: CE-6006 

 

Objetivo: Utilizar o recebimento de mensagens GOOSE (IEC-

61850) para monitorar o status das proteções Diferencial (87) e 

de Sobrecorrente (50+51) e utilizá-las para os testes destas 

funções de proteção. 
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Tutorial p/ teste de relés utilizando tecnologia IEC61850 - GOOSE 
 

Este tutorial tem como objetivo auxiliar o profissional a realizar o mapeamento de dados 

de IEC-61850 – GOOSE para levantar a característica de operação das funções de proteção 

diferencial e de sobrecorrente de um relé 7UT613 fabricado pela SIEMENS. 

Como exemplo para este tutorial será utilizado o software MANUAL. 

 

 

 
Ilustração 1: Icone Software Manual CE-600X 

 

 
Ilustração 2: Tela inicial do software Manual 
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Ilustração 3: Entrando na janela de parametrização de GOOSE 

 

 
Ilustração 4: Atalho para janela de configuração de GOOSE 
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Ilustração 5: Tela de configuração para envio e recebimento de mensagens GOOSE 

 

A tela de configuração é composta de três grandes áreas, cada uma com um objetivo 

bastante específico.  

A primeira área, mais a esquerda é a área de mapeamento do recebimento das mensagens, 

a área central é responsável pelo mapeamento dos dados a serem enviados e a área mais a direita 

mostra todos os dados contidos nos arquivos SCL: “.SCD” (Substation Configuration 

Desctription) ou “.ICD” importados para teste. 

Desta forma, para iniciar o mapeamento dos dados que indicam o status das variáveis que 

devem ser monitoradas durante o teste a primeira etapa é importar o arquivo .scd ou .icd que 

contém o IED em teste. Para isto clique no botão “Importar SCD”. 
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Ilustração 6:Procurando arquivo  para teste 

 

 
Ilustração 7: Abrindo arquivo de exemplo contido no diretório acima ilustrado 
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Ao abrir o arquivo de exemplo a tela abaixo será apresentada. Na área de Mensagens 

GOOSE irão aparecer duas linhas, cada uma contendo um dataset. Neste caso, o primeiro dataset 

pertence a um relé modelo 7UT e o segundo a um relé 7SA, ambos Siemens. 

 

 
Ilustração 8: Tela de configuração GOOSE com o arquivo .scd já importado 

 

Seguindo nosso objetivo, que é monitorar um dado booleano específico dentro do dataset 

do 7UT , clicamos no símbolo de + para visualizar os dados contidos neste dataset. 
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Ilustração 9: Zoom no conteúdo do dataset do relé 7UT 

Durante a configuração deste relé utilizando o software DIGSI, da SIEMENS, o dado 

booleano SPCS01 é responsável pelo status da proteção diferencial do transformador (função 87) 

e o booleano SPCS02 é responsável pelo status da proteção de sobrecorrente de fase (funções 50 

+ 51). Sendo assim vamos mapear o dado SPCS01 para a entrada de GOOSE 1 e o dado SPCS02 

para o GOOSE 2 a fim de monitar o status e o tempo de operação do relé em cada caso, 

levantando a característica de operação do relé para estas funções. 

Para realizar o mapeamento primeiro habilite o recebimento clicando no check box 

“Receber”. Após realizar esta etapa os oito dados de recebimento ficam liberados e aptos a 

receberam mapeamento específico. 

A segunda etapa é escolher o primeiro dado a ser mapeado na área “Mensagens GOOSE” 

clicando com o botão esquerdo do mouse na linha que contém o dado booleano SPCS01 e logo 

depois clicar em GI1 na área de recebimento. Ao realizar esta tarefa o botão “Adicionar Entrada” 

é habilitado. Clique neste botão para realizar o link entre o GI1 e o booleano SPCS01. Pronto, o 

primeiro dado já está mapeado. 

Repita o procedimento acima para mapear o booleano SPCS02 para o GI2. No final do 

processo a tela de configuração ficará assim: 
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Ilustração 10: Dados já mapeados para GI1 e GI2 

Clique em no botão “OK” para enviar a salvar as configurações. Ao finalizar este 

procedimento o hardware do CE6006 será configurado com os parâmetros definidos. Caso exista 

algum dado mapeado para envio, automaticamente o envio de mensagens irá iniciar. 

A tela principal do software MANUAL é novamente apresentada e agora a aba 

“Recebimento GOOSE” é habilitada, possibilitando a visualização do status das entradas 

GOOSE, e fica liberada a seleção de parada do cronômetro 2 pelas entradas GOOSE. 
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Ilustração 11: Tela principal do software MANUAL com o recebimento de mensagens GOOSE mapeados 

 

A partir deste ponto os testes seguem normalmente, lembrando apenas de selecionar o 

cronômetro 2 para o levantamento das características de operação do relé. 


