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Tutorial de Teste 
 

 

 

Tipo de Equipamento: Relé de Proteção 
 
 
Marca: SCHWEITZER (SEL) 
 
 
Modelo: 411L 
 
 
Funções: 87L ou PDIF proteção diferencial de linha COM 
transformador. 
 
 
Ferramenta Utilizada: CE-6006, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024 
 
 
Objetivo: Realizar testes na função diferencial de linha utilizando 
o software Master para comprovar a sua funcionalidade. 
 
Controle de Versão: 
 

Versão Descrições Data Autor Revisor 

1.0 Versão inicial 28/08/2017 A.C.S. M.R.C. 
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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. 
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Sequência para testes do relé SEL 411L no software Master 

 

1. Conexão com o CE-6006 

 

No apêndice A-1 mostram-se as designações dos terminais do relé. 

 

1.1 Fonte Auxiliar 

 

Ligue o positivo (borne vermelho) da Fonte Aux. Vdc ao pino “Z29 (Power +)” do 

relé ligue o negativo (borne preto) da Fonte Aux Vdc ao pino “Z30 (Power -)” do 

relé. 

 

 
Figura 1 

 

1.2 Bobinas de corrente e tensão 

 

Para estabelecer a conexão das bobinas de corrente do relé LOCAL, ligue os canais 

de tensão I1 e I2, I3 aos pinos Z01, Z03 e Z05 do terminal Z do relé LOCAL e 

conecte os comuns dos canais de tensão aos pinos Z02, Z04 e Z06 do terminal do relé 

LOCAL. Para estabelecer a conexão das bobinas de corrente do relé REMOTO, ligue 

os canais de corrente I4 e I5, I6 aos pinos Z01, Z03 e Z05 do terminal Z do relé 

REMOTO e conecte os comuns dos canais de corrente aos pinos Z02, Z04 e Z06 do 

terminal Z do relé REMOTO, conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 2 

 

OBS.: O USUÁRIO É LIVRE PRA ESCOLHER QUAL É O RELÉ LOCAL E 

O RELÉ REMOTO PARA O TESTE.  



 

 
 

 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 -  Bairro Custódio Pereira - Uberlândia – MG -  CEP 38405-202 
Fone (34) 3218-6800            Fax (34) 3218-6810  

Home Page: www.conprove.com.br      -      E-mail: conprove@conprove.com.br 

5 
 

 

OBS2.: O USUÁRIO NÃO DEVE SE ESQUECER DE REALIZAR A 

COMUNICAÇÃO ENTRE OS RELÉS ATRAVÉS DA FIBRA ÓTICA.  

 

1.3 Entradas Binárias 

 

Ligue as entradas binárias do CE-6006 às saídas binárias do relé.  

 

 BI1 ao pino B01 e seu comum ao pino B02 do relé LOCAL. 

 BI2 ao pino B01 e seu comum ao pino B02 do relé REMOTO. 

 BI3 ao pino B03 e seu comum ao pino B04 do relé LOCAL. 

 BI4 ao pino B03 e seu comum ao pino B04 do relé REMOTO. 

 

A figura a seguir mostra os detalhes dessas ligações. 

 

 
Figura 3 

 

2. Comunicação com o relé 411L 

 

Primeiramente abre-se o “AcSELerator QuickSet” e liga-se um cabo serial (ou 

ethernet) do notebook com o relé. Em seguida clica-se duas vezes no ícone do 

software. 

 

 
Figura 4 

 

Clique no ícone destacado abaixo para ajustar a comunicação. 
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Figura 5 

 

Este relé permite três opções de comunicação através do cabo serial, cabo ethernet ou 

fibra ótica e através de modem. Neste tutorial foi utilizada a comunicação via cabo 

serial, nesse caso primeiramente visualizou-se no painel frontal do relé através do 

caminho “SET/Show > Port > F > Communications Settings” os ajustes “SPEED, 

DATABIT, PARITY, STOPBIT e RTSCTS”. Após visualizar retorne a tela inicial do 

painel frontal. 

 

 
Figura 6 
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Para realizar a leitura dos ajustes do relé clique no ícone destacado a seguir.   

 

 
Figura 7 

 

3. Parametrização do relé SEL 411L LOCAL/REMOTO 

 

3.1. General Global Settings 

 

Após ter sido estabelecida a conexão clique ao lado de “Global” e em “General 

Global Settings” e ajuste o valor da sequência de fase e da frequência. 

 

 
Figura 8 
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3.2. 87 Channel Enable 

 

Clique em “Port 87”, e em seguida “87 Channel Enable”. Com esse ajuste é 

possível habilitar um canal de comunicação exclusivo para a troca de informações 

entre os relés na função 87L. Também é possível parametrizar se o esquema é de 

dois ou três terminais. Nesse caso, parametriza-se a opção “2SS”, conforme figura 

abaixo: 

 

 
Figura 9 

 

3.3. 87 Channel Configuration 

 

Clique em “Port 87”, e em seguida “87 Channel Configuration”. Aqui parametriza-

se o endereço de envio de dados (medições e lógicas) do relé “LOCAL” e o endereço 

de recebimento de dados do relé “REMOTO”. Vale ressaltar que a endereçamento 

feito aqui no relé LOCAL deve ser invertido no relé “REMOTO”. ESSA É UMA 

DAS DIFERENÇAS DE AJUSTE ENTRE O RELÉ REMOTO E O LOCAL E 

DEVE SER REALIZADA DE MANEIRA CORRETA PARA QUE O TESTE 

FUNCIONE. 

 

 
Figura 10 
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3.4. 87 Channel Monitoring 

 

Clique em “Port 87”, e em seguida “87 Channel Monitoring”. Aqui parametriza-se 

qual será a fonte de sincronismo, se ela é interna (C), utilizando o método “Ping-

Pong” ou se ela é externa (T) através de uma fonte de tempo (por exemplo, um 

GPS). No caso de se utilizar a fonte externa, o relé calcula a assimetria na 

comunicação (diferença entre os atrasos em ambos os sentidos), alem do tempo de 

ida e volta da mensagem e a latência do canal de transmissão e recepção. Observe 

que os alarmes de atraso de “Round Trip” (tempo de ida e volta), máximo tempo de 

mudança de nível e máxima assimetria estão desligados. 

 

 
Figura 11 

 

3.5. Line Configuration 

 

Clique em “Group 1”, em seguida “Set 1” e por fim selecione “Line Configuration”. 

Na figura abaixo, configuram-se todas as características do alimentador ou linha que 

esse relé protege. Observe que é parametrizado as relações de transformação de 

tensão e corrente das duas entradas do relé (W e X para corrente, Y e Z para tensão), 

as impedâncias de sequência positiva em módulo e ângulo, bem como as de 

sequência zero, também em módulo e ângulo e por fim o comprimento da linha. 
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Figura 12 

 

3.6. Relay Configuration Enables 

 

Clique em “Group 1”, em seguida “Set 1” e por fim selecione “Relay 

Configuration” (não abra a arvore de ajustes). Caso haja possibilidade, para aumentar 

a confiabilidade dos testes, recomenda-se deixar habilitada somente a função que 

será testada. Na figura abaixo, está destacado a função “E87L” e a função 

“E87XFMR”. Observe que os outros diferenciais (87 com corrente de carregamento 

da linha) também estão desabilitados.  

 

 
Figura 13 
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3.7. 87 Current Differential Protection 

 

Clique em “Group 1”, em seguida “Set 1”, “Relay configuration” e por fim clique 

em “87 Current Differential Protection”. Os ajustes “87CTWL” e “87CTXL” tratam 

especificamente de condições lógicas nas quais se atendidas irão incluir na função 87 

as fontes de corrente W e X. Já “87CTPWL”, e “87CTPXL” tratam da polaridade dos 

bancos de TCs W e X, no qual P significa que o fechamento do TC está voltado para 

o objeto protegido (linha). Como está se usando somente uma fonte de corrente, 

adotou-se que a fonte “X” sempre estará incluída na função 87 e a fonte “W” estará 

excluída, já a polarização será “P” para a fonte “X”. O ajuste “87CTP1R” deve 

informar qual a corrente em primário do relé remoto e o ajuste “87LINEV” habilita a 

verificação de tensão de sequência positiva, negativa e zero para atender as condições 

lógicas de “Weak Infeed”. 

 

 
Figura 14 
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“ESTUB” é a condição lógica que se for satisfeita habilita a proteção “STUB”, 

“87BLOCK” é a condição lógica que se for satisfeita bloqueia a função 87 e 

“87TMSUP” é a condição lógica que se for satisfeita, habilita o modo de teste da 

função 87. 

 

 
Figura 15 

 

Para que o relé inicie os cálculos dentro do plano alfa é necessário que um pickup 

diferencial seja vencido, o limiar é parametrizado no ajuste “87LPP”. A região de 

restrição do plano alfa é delimitada por dois ajustes, o primeiro estabelece um semi-

circulo de raio “87LPR”, e o segundo permite a abertura desse semi-circulo até um 

ângulo “87LPA”, conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 16 
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Figura 17 

 

Os ajustes destacados são os mesmos ajustes do plano alfa (pickup, raio e ângulo) e 

podem ser usados em condições onde o usuário deseja aumentar ainda mais a região 

de restrição, por default, todos os ajustes do modo seguro são resultados da 

multiplicação dos ajustes normais por 1,2. Só estão disponíveis para edição quando 

“EADVS” está habilitado. Os elementos de sequência negativa e zero não serão 

testados, porém a metodologia é a mesma, mudando somente as grandezas.  

 

3.8. 87 In line transformer LOCAL 

 

Nessa sessão é possível para parametrizar os dados do transformador que pertence ao 

arranjo diferencial. É necessário parametrizar a potência do transformador 

(“87MVA”), o grupo vetor do enrolamento no qual o relé está conectado 

(“87CTCWL”), a tensão do enrolamento no qual o relé está conectado (“87VTWL”). 

Os ajustes descritos anteriormente são para um único banco de TCs (Banco W) 

conectado ao relé. É possível conectar um segundo banco que poderia pertencer ao 

mesmo enrolamento ou a outro enrolamento com nível de tensão diferente. O ajuste 

87XFMRM especifica a relação mais baixa entre a corrente de carga total do 

enrolamento do transformador associada ao terminal de entrada da corrente do relé e 
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a corrente primária do TC do mesmo terminal de entrada de corrente, entre todas as 

correntes da zona 87L. “87TTAPX” seria a compensação do mismatch de corrente, 

ele é um ajuste apenas de visualização e, portanto não pode ser alterado. A 

metodologia adotada pelo fabricante segue abaixo: 

 

 
 

O teste de restrição por harmônicos será abordado no apêndice C, portanto nessa 

etapa estará desativado. 

 

 
Figura 18 
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3.9. 87 In line transformer REMOTO 

 

Alguns ajustes no relé remoto são diferentes dos ajustes feitos no relé local, eles 

devem ser parametrizados de maneira correta, para que o teste funcione 

coerentemente. 

 

 
Figura 19 

 

Observe que a relação de transformação é diferente do relé local, de maneira que o 

fator de correção de mismatch também ficará diferente (destaque em verde acima): 

 

 
Figura 20 
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4. Ajustes das Saídas Binárias 

 

4.1. Interface Board Output 

 

Clique ao lado de “Output” e em seguida selecione a opção “Interface Board 

Output” e faça os seguintes ajustes: Na saída 201 ajuste o trip da função 87L através 

do sinal “87LP”. 

 

 
Figura 21 

 

4.2. Enviando os Ajustes 

 

Clique no ícone selecionado e envie pelo menos os seguintes ajustes. 

 

 
Figura 22 
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5. Ajustes do software Master 

 

5.1 Abrindo o Master 

 

Clique no ícone do gerenciador de aplicativos “CTC”. 

 

 
Figura 23 

 

Efetue um clique no ícone do software “Master”. 

 

 
Figura 24 
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Figura 25 

 

5.2 Configurando os Ajustes 

 

Ao abrir o software a tela de “Ajustes” abrirá automaticamente (desde que a opção 

“Abrir Ajustes ao Iniciar” encontrado no menu “Opções Software” esteja 

selecionada). Caso contrário clique diretamente no ícone “Ajustes”. 

 

 
Figura 26 

 

Dentro da tela de “Ajustes” preencha a aba “Inform. Gerais” com dados do 

dispositivo testado, local da instalação e o responsável. Isso facilita a elaboração do 

relatório sendo que essa aba será a primeira a ser mostrada. 
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Figura 27 

 

5.3 Sistema 

 

Na tela a seguir dentro da sub aba “Nominais” são configurados os valores de 

frequência, sequencia de fase, tensões primárias e secundárias, correntes primárias e 

secundárias, relações de transformação de TPs e TCs. Existe ainda duas sub abas 

“Impedância” e “Fonte” cujos dados não são relevantes para esse teste. 

 

 
Figura 28 

 

Existem outras abas onde o usuário pode inserir notas e observações, figuras 

explicativas, pode criar um “check list” dos procedimentos para realização de teste e 

ainda criar um esquema com toda a pinagem das ligações entre mala de teste e o 

equipamento de teste. 
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6. Direcionamento de Canais 

 

Clique no ícone destacado de verde para associar os canais criados com os nós de 

modo automático. Escolha para isso a opção “Avançado” destacado de vermelho. Na 

aba “Saída: Anag. e SV” crie dois nós e os nomeie de “LOCAL” e “REMOTO”.  Crie 

seis canais virtuais de corrente (Clicando no “+” verde destacado de roxo). Associe 

os três primeiros com os 3 hardwares de corrente (“I1”, “I2” e “I3”), com o nó 

criado (“NO01”) e com os pontos “Ia”, “Ib” e “Ic”. Associe os três últimos com os 

3 hardwares de corrente (“I1”, “I2” e “I3”), com o nó criado (“NO02”) e com os 

pontos “Ia”, “Ib” e “Ic”. Clique no botão confirmar, conforme destacado abaixo.  

 

 
Figura 29 

 

Em seguida, configure o hardware, clicando no botão destacado de azul. 

 

7. Configurações de Hardware 

 

No menu “Início” clique no botão “Config Hrd.” para configurar a fonte de 

alimentação, estipular a configuração dos canais de gerações e o método de parada 

das binárias de entrada. 
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Figura 30  

 

8. Restauração do Layout 

 

Devido a grande flexibilidade que o software apresenta permitindo que o usuário 

escolha quais janelas sejam apresentadas e em qual posição utiliza-se o comando para 

restaurar as configurações padrões. Clique no botão “Layout” e em seguida em 

“Recriar Gráficos” repita o processo clicando em “Layout” e em “Restaurar 

Layout”. No decorrer do teste são excluídas as janelas que não sejam relevantes. 

 

 
Figura 31 
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  A seguir é mostrada a estrutura padrão após os comandos anteriores. 

 

 
Figura 32 

 

9. Estrutura para o teste da função 87L 

 

Pelo fato do fabricante trabalhar com uma metodologia diferente, utilizando o plano 

alfa, a estrutura do teste irá se basear em aplicar 1 conjunto de 4 sequências. As duas 

primeiras contemplam uma condição de pré falta (condição de carga) e falta externa 

(ângulos opostos e com um valor de corrente mais elevado. As duas últimas 

contemplam uma condição de pré falta (condição de carga) e falta interna (ângulos 

iguais e com valores nos quais a corrente diferencial gera internamente supere o 

pickup parametrizado). Vale ressaltar que para qualquer condição de módulo de 

corrente na entrada do relé, o SEL 411L sempre irá alocar o k no plano alfa entre 0 e 

1 (situação que difere no 311L onde o k dependendo das correntes poderia alcançar 

valores maiores do que 1). Com isso em mente, o único teste de  busca possível a se 

fazer seria a busca do limite angular, esse teste está localizado no apêndice.  

 

9.1 Criando as sequências de pré-falta, falta externa, pré-falta e falta interna. 

 

Adicione quatro sequências clicando no botão destacado a seguir e depois de um 

duplo clique na aba “Sequência”. 

 

 
Figura 33 
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Figura 34 

 

A mala deve simular as correntes secundárias dos TCs em ambos os lados do 

transformador, tanto em módulo, quanto em ângulo. Clique nas opções “LOCAL” 

e “REMOTA” destacado em vermelho da figura anterior e maximize o tamanho da 

janela para facilitar a visualização. Mude o nome “Seq. 001” para “Pré-falta REG. 

CARGA”. Insira valores equilibrados de corrente de 2,51 A no nó LOCAL e 4,18 A 

no nó REMOTO (deve-se lembrar de que o teste é com um transformador de 200 

MVA, 230 kV/69 kV e RTCLOCAL = 200, RTCREMOTA = 400). Para o nó “LOCAL” 

insira um ângulo de 0° e para o nó “REMOTO” insira um ângulo de 150° pois o 

transformador possui uma defasagem “dy1”. Ajuste um tempo de 5 segundos. Altere 

o nome “Seq. 002” para “Falta Externa”. Insira valores equilibrados de corrente de 

7,53 A para o nó LOCAL e 12,54 A para o nó REMOTO. Para o nó “LOCAL” insira 

um ângulo de 0° e para o nó “REMOTO” insira um ângulo de 150° simulando uma 

condição de falta externa. Ajuste um tempo de 0,2 segundos. Altere o nome “Seq. 

003” para “Pré falta REG. CARGA”. Insira os mesmos valores da primeira “pré-

falta REG. CARGA”. Ajuste um tempo de 5 segundos. Altere o nome “Seq. 004” 

para “Falta Interna”. Insira valores equilibrados de corrente de 15A em ambos os 

nós, porém para o nó “LOCAL” insira um ângulo de 0° e para o nó “REMOTO” 

insira um ângulo de 0° simulando uma condição de falta interna. Ajuste um tempo de 

0,2 segundos. 

 

 
Figura 35  
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9.2 Ajustando gráficos 

 

Efetue um duplo clique na opção “Forma de Onda” da janela do meio e maximize a 

tela para que escolher os sinais relevantes e inserir marcações para análise do tempo. 

 

 
Figura 36 

  

Selecione o gráfico da saída binária e clique na tecla “Delete”. 

 

 
Figura 37 
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Clique com o botão direito e aumente a altura dos gráficos. O próximo passo é 

selecionar apenas a binária “BI01” e “BI02”, deletando as outras. 

 

 
Figura 38 

 

Restaure o “Layout” conforme descrito no item 7. 

 

 
Figura 39 
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9.3 Ajustes da avaliação do tempo 

 

Duas avaliações são necessárias, as duas irão avaliar o tempo de atuação no relé. Dê 

um duplo clique na aba avaliações destacado na figura anterior. Para adicionar as 

avaliações de tempo, clique no botão destacado em verde a seguir, dentro da aba 

avaliações. Observe na figura a seleção de sinais nas colunas “Ignorar Antes”, 

“Iniciar”, “Fim”, “Tnominal” e “Tdesvio”. Note que todas as avaliações têm inicio 

quando se entra na sequência de falta interna e termina quando a BI1 (relé local) e 

BI2 (relé remoto) estão altas. 

 

 
Figura 40  

 

Restaure o “Layout” conforme descrito no item 7. 

 

Utilize o comando “Alt + G” para iniciar a geração. A próxima figura mostra o 

resultado com os valores encontrados de tempo. 

 

 
Figura 41 

 

Pela figura acima podemos perceber que o tempo de atuação foi de 0,00983 no local e 

0,00983 no remoto, porém esse valor esta dentro das tolerâncias do relé, descritas no 

apêndice A. 
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10. Relatório 

 

Após finalizar o teste clique no ícone destacado na figura anterior ou através do 

comando “Ctrl +R” para chamar a tela de pré-configuração do relatório. Escolha a 

língua desejada assim como as opções que devem fazer parte do relatório. 

 

 
Figura 42 

 

 
Figura 43 
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APÊNDICE A 

 

A.1 Designações de terminais 

 

 
Figura 44 
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A.2 Dados Técnicos 
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APÊNDICE B 

 

Teste de busca do limiar angular no plano alfa. 
 

Nessa sessão será realizado o teste de busca do limiar angular do plano alfa. Observe 

a figura abaixo, considerando que o plano alfa possui um  raio (“87LPR”) igual a 6 e 

o ângulo (“87LPA”) igual a 195°. 
 

 
Figura 45 

 

A ideia do teste é iniciar a rampa de busca dentro da região de restrição, para isso 

será necessário injetar correntes de maneira que o ângulo de k no plano alfa seja 85°, 

por exemplo. A partir desse ponto, o ângulo de um dos lados (remoto ou local) será 

decrementado, de maneira que o ângulo de k também decremente até que saia da 

região de restrição e entre na região de operação. O mesmo raciocínio vale para a 

porção inferior, só que nesse caso, o ponto de partida é injetar correntes de maneira 

que o k no plano alfa possua um ângulo de -85°. A partir desse ponto, o ângulo de 

um dos lados (remoto ou local) será incrementado, de maneira que o ângulo de k 

também incremente até que saia da região de restrição e entre na região de operação.  

Insira três sequências. A primeira será uma sequência de rampa no lado remoto que 

irá varrer a porção positiva do limiar angular do plano alfa, ela receberá o nome de 

“87LPA RAMPA POSITIVA”, já no lado local a primeira sequência será direta. A 

segunda sequência será direta e com os valores zerados no lado local e remoto. A 

terceira sequência será uma rampa no lado remoto que irá varrer a porção negativa 

do limiar angular do plano alfa, ela receberá o nome de “87LPA RAMPA 

NEGATIVA”, já no lado local a terceira sequência será direta. Na figura abaixo é 

mostrado o conjunto de três sequências adicionadas e já com os nomes alterados, 

observe que a sequência de pré-falta possui um tempo de 10 segundos. 
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OBS.: ACIMA FOI EXPLICADO O LIMIAR ANGULAR DENTRO DO 

PLANO ALFA, PORÉM COMO ESTAMOS LIDANDO COM 

TRANSFORMADORES, OS VALORES DE ÂNGULO DAS CORRENTES 

DEVERÁ POSSUIR VALORES DIFERENTES DO QUE O IMAGINADO  

PARA QUE SE ALCANCE O LIMIAR DESEJADO (0° NO RELÉ LOCAL E 

82,5° NO RELÉ REMOTO). DEVE-SE FRISAR QUE EXISTE UMA 

DESAFAGEM ÂNGULAR NO PARÂMETRO AJUSTADO, OU SEJA, NO 

ENROLAMENTO 1 (LADO LOCAL) A MATRIZ DE COMPENSAÇÃO É A 0 

E NO ENROLAMENTO 2 (LADO REMOTO) A MATRIZ DE 

COMPENSAÇÃO É 1. NESSE CASO AS CORRENTES DO 

ENROLAMENTO 1 ESTÃO ADIANTANDAS DE 30° DO ENROLAMENTO 2 

OU AS CORRENTES DO ENROLAMENTO 2 ESTÃO ATRASADAS DE 

30°DO ENROLAMENTO 1. FOI ADOTADO QUE AS CORRENTES DO 

ENROLAMENTO 2 ESTARÃO ATRASADAS DE 30° EM RELAÇÃO AO 

ENROLAMENTO 1. Crie um conjunto de três sequências, conforme descrito 

anteriormente. Expanda a aba sequência e troque o nome de cada uma, conforme 

destacado abaixo: 

 
Figura 46 
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O módulo do nó local é de 2,51 A e o ângulo de 0°, respeitando a geração emulando 

o enrolamento 1 do transformador. Para acessar a parametrização das rampas, clique 

no botão destacado de verde. Abaixo está parametrizado a rampa da sequência 

“87LPA RAMPA POSITIVA”.  

 

 
Figura 47 

 

Observe que o ângulo inicial é de 55° (55° -30°), decrementando de 1° até o limite 

final de 50°. O módulo é de 4,18 A tanto no valor inicial quanto no valor de reset, 

respeitando a geração emulando o enrolamento 2 do transformador. Vale frisar que é 

necessário realizar essa rampa de modo pulsado, resetando em uma condição de 

carga nominal. Os tempos de geração e reset são respectivamente 0,1 seg. e 5 seg. 

Observe que o passo da rampa é menor do que a tolerância informada pelo fabricante 

e exposto no apêndice A. Abaixo está parametrizado a rampa da sequência “87LPA 

RAMPA NEGATIVA”. Nesse caso o ângulo inicial é de -115° (-85°-30°) indo até um 

valor de -110°.  
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Figura 48 

 

Crie duas avaliações de “RAMPA” com o intuito de avaliar o limiar do ângulo, 

observe que as tolerâncias foram tiradas do manual e estão disponíveis no 

APÊNDICE A. 
 

 
Figura 49 

 

Restaure o “Layout” conforme descrito no item 7. 

 

Utilize o comando “Alt + G” para iniciar a geração. A próxima figura mostra o 

resultado com os valores encontrados de tempo. 
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Figura 50 

 

OBS.: Durante o teste pode ocorrer o bloqueio da comunicação (“87 LOST”) e 

também dos cálculos do plano alfa devido a um recurso de monitoramento de 

“Watchdog” que o equipamento possui. Dependendo do firmware, esse recurso pode 

ser bloqueado, basta zerar o “Relay Word Bit” “EWDSEC”. 
 

 
Figura 51 

 

 Em versões mais antigas esse ajuste não está presente, sendo necessário o usuário 

zerar os contadores do “watchdog”. Para isso ele deve ir no terminal no nível 2 

(“2AC”) e digitar o código “COM 87L WD C” em seguida confirmar com o 

comando “Y”. 

 

 
Figura 52 
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APÊNDICE C 

 

Teste do bloqueio por harmônicos 

 

Nessa sessão será realizado o teste do bloqueio de restrição por harmônicos. A ideia 

é criar um conjunto de sequências onde somente correntes no nó local são geradas. 

Nesse caso uma parte das sequências irá possuir conteúdo de segundo e quinta 

harmônica abaixo do ajustado, onde o esperado é que o relé atue pela proteção 

diferencial. Outra parte das sequências irá contemplar a mesma situação, porém com 

um conteúdo de segunda e quinta harmônica acima do ajustado no relé, onde o 

esperado é que o relé sinalize bloqueio por harmônicos e o trip da função diferencial 

não ocorra. Para isso habilite a restrição por harmônicos: 

 

 
Figura 53 

 

 

Observe que o ajuste para quarto harmônico está bloqueado, porém os procedimentos 

descritos aqui servem como base para o teste, caso o usuário necessite testar. 
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Além do sinal de trip da função 87L já direcionado para uma saída binária do relé, 

parametrize uma segunda saída associando o bloqueio por harmônicas, ele engloba 

tanto o de segunda, quarta e quinta harmônica. Observe que esse sinal de bloqueio é 

por fase, por tanto, será feita uma lógica OU das três fases. 

 

 
Figura 54 

 

Crie um conjunto de três sequências, conforme descrito anteriormente. Expanda a 

aba sequência, troque o nome de cada uma (destaque em vermelho) e parametrize os 

valores abaixo utilizando o modo “Harmônicas/DC” (destaque em azul), conforme 

destacado abaixo (observe que o nó “REMOTO” está com zero de corrente): 

 

 
Figura 55 
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Clique no botão destacado de verde na figura acima. Nele é possível estipular o nível 

de harmônicas (destaque em vermelho) em percentual da fundamental (destaque em 

verde). Observe que o ajuste para o bloqueio de segundo harmônico parametrizado 

no relé é de 20% ou seja, na sequência “2° HARM. ABAIXO”, o nível deverá ser de 

19%, já na sequência “2° HARM. ACIMA” o nível será de 21%. 

 

 
Figura 56 

 

 
Figura 57 
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Crie mais três sequências iguais às anteriores (“PRÉ FALTA”, “5° HARM. 

ABAIXO”, “5° HARM. ACIMA”), porém gerando a quinta harmônica, tanto abaixo, 

quanto acima do ajuste de 35%. 
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Após restaurar o layout e ajustar os gráficos: 

 

 
Figura 58 
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Dê um duplo clique na aba avaliações (destacado de vermelho na figura anterior). 

Caso o usuário queira, é possível avaliar somente se houve a atuação esperada de 

cada binária em cada sequência. Para isso clique na a aba “Nível” (destacado de 

verde na próxima figura), observe os destaques de verde (provável status de cada 

binária) e azul (tolerância). Caso a binária fique no estado esperado dentro do tempo 

de tolerância (CONTADO A PARTIR DO INÍCIO DA SEQUÊNCIA), ocorrerá a 

aprovação.  

 

 
Figura 59 

 

 
Figura 60 

 

Observa-se que em todas as sequências onde o conteúdo harmônico foi abaixo do 

ajustado, houve o trip da função 87L sem o bloqueio por harmônicos e em todas as 

sequências onde o conteúdo harmônico foi acima do ajustado não houve o trip da 

função 87L e o bloqueio por harmônicos ficou setado. 
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APÊNDICE D 

 

Equivalência de parâmetros do software e o relé em teste. 
 

 

Tabela 1 

Software Master 
 

Relé SEL 411L 

Parâmetro Figura Parâmetro Figura 

87LPA(+)/87LPA(-) 47 87LPA 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


