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Tutorial de Teste 
 

 
Tipo de Equipamento: Relé de Proteção 
 
 
Marca: Siemens 
 
 
Modelo: 7SA 
 
 
Função: 25 – Sincronismo 
 
 
Ferramenta Utilizada: CE-6003 
 
 
Objetivo: Testar quando dois sistemas podem se conectar 
respeitando limites de tensão, freqüência e ângulo (utilizando a 
ligação DELTA ABERTO), ou seja, estão em sincronismo. 
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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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Sequência para testes do relé 7SA no software Master 

 
1. Conexão do relé ao CE-6003 

 

1.1 Fonte Auxiliar 

Ligue o positivo (borne vermelho) da Fonte Aux. Vdc ao pino F1 do relé e o negativo 

(borne preto) da Fonte Aux Vdc ao pino F2 do relé. 

 

 

 
Figura 1 

 

 

1.2 Bobinas de Tensão 

A função que será testada necessita de 4 canais de tensão (três representando um 

sistema trifásico que será a referência e um quarto canal representando o segundo 

sistema que receberá o primeiro) e o teste será realizado em uma mala de testes CE-

6003 que possui somente 3 canais de tensão ou 3 de corrente (Nesse caso será 

habilitado os três canais funcionando como canais de tensão). Para conseguir realizar 

o teste, será necessário ligar 2 canais de tensão em DELTA ABERTO e o terceiro 

canal será dedicado para a quarta tensão necessária para a sincronização. A 

montagem do teste baseia-se no fato que a partir de duas tensões entre fases defasadas 

pode-se obter uma terceira, baseando-se em uma soma vetorial. A figura abaixo 

ilustra uma situação onde se tem Vab/30° e Vbc/270° a conexão entre A e C 

apresentará Vca/150° (Atenção para a não polaridade do canal 1 de tensão conectada 

à polaridade do canal 2 de tensão e para os comuns das bobinas de tensão do relé 

curto-circuitadas). 

 

 
Figura 2 
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Figura 3 

 

1.3 Entradas Binárias 

Ligue as Entradas Binárias do CE-6003 às saídas binárias do relé: 

 BI1 ao pino R1 e seu comum ao pino R4. 

 BI2 ao pino R2 e seu comum ao pino R4. 

 BI3 ao pino R3 e seu comum ao pino R4. 

 BI4 ao pino R5 e seu comum ao pino R6. 

 BI5 ao pino R7 e seu comum ao pino R8. 

 

. 

 
Figura 4 
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1.4 Saídas Binárias 

Ligue a Saída Binária do CE-6003 ao borne vermelho da fonte auxiliar. Ligue o 

comum da fonte auxiliar ao pino F10 do relé. Por último ligue o comum da Saída 

Binária ao pino F5 do relé. 

 

 
Figura 5 

2. Comunicação com o relé 7SA 

 

Primeiramente abre-se o DIGSI e liga-se um cabo ethernet (ou serial) do notebook 

com o relé. Em seguida clica-se duas vezes no ícone do software. 

 

 
Figura 6 

Ao abrir o programa, seleciona-se a subestação que contenha o relé em questão 

(7SA). Após selecionado o relé, clique com o botão direito e selecione a opção 

“Open Object” e depois selecione o modo de conexão, conforme é apresentado nas 

figuras seguintes. 

 

 
Figura 7 
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Figura 8 

 

3. Parametrização do relé 7SA 

 

3.1 Device Configurations 

Após ter sido estabelecida a conexão, acesse os ajustes gerais do relé através de um 

duplo clique com o botão esquerdo em “Settings” repita a operação para “Device 

Configurations”. 

 

 
Figura 9 

 

Na tela “Functional Scope” desabilite todas as funções deixando apenas a função 

“25 Synchronism and Voltage Check” habilitada. Isso facilita o teste de maneira a 

impedir a possibilidade de utilizar-se trips de outras funções. Após os ajustes clique 

em “OK”. 

 



 

 
 
 

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 

9 
 

 

 
Figura 10 
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3.2 Masking I/O 
O próximo passo é ajustar as saídas e entradas binárias do relé. Para acessar esses 

parâmetros efetue um duplo clique com o botão esquerdo em “Masking I/O 

(Configuration Matrix)” conforme ilustrado na próxima figura. 

 

 
Figura 11 

Para que o relé entenda que um comando manual de fechamento foi emitido habilita-

se a saída binária “25 SynStart MC” para que opere com nível alto “H”, cujo sinal 

será emitido através do fechamento da BI1. Outro ajuste importante é o “25 Sy. 

ClosedCmd” que é o sinal do trip do sincronismo cuja saída binária é a BO1. Para V 

>, V <, f > e f < utilizam-se as saídas BO2, BO3, BO4 e BO5 respectivamente. Para 

encontrar facilmente algum equivoco nos ajustes tanto da caixa de teste como do relé, 

alguns leds foram designados para o monitoramento dos principais sinais de trip. Por 

fim envie as alterações para o 7SA. 

 

 
Figura 12 

 



 

 
 
 

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 

11 
 

 

3.3 Configuração do Sistema Testado 

 

 
Figura 13 

 

Para que o tutorial fique completo simula-se um caso onde o sistema 1 (linha) possui 

115 volts de tensão secundária nominal e o sistema 2 (barra coletora) que por sua vez 

possui 115 volts de tensão secundária nominal. Neste caso o tempo para fechamento 

do disjuntor é de 60ms. 

A função de verificação de sincronismo no 7SA6 usualmente opera em conjunto com 

o religamento automático (Auto-Reclose ou AR) integrado, fechamento manual e 

funções de controle do relé. Neste tutorial aborda-se a opção onde o operador da 

subestação efetua um comando manual. 

 

3.4 Power System Data 1 

Retornando aos ajustes efetue um duplo clique em “Power System Data 1” para 

acessar os ajustes do sistema 1. 

 

 
Figura 14 

Aqueles ajustes destacados em vermelho necessitam de uma atenção especial. No 

endereço 0210 é importante habilitar a opção de que uma quarta tensão esta sendo 
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monitorada. No endereço 0212 configura-se qual tensão será utilizada como 

referência podendo ser de fase ou neutro. Como não existe diferença angular entre os 

dois sistemas devido ao transformador, o endereço 0214A deve ser ajustado com 0°. 

No endereço 0215 insere-se a relação entre as tensões entre os dois sistemas (115/115 

= 1). 

 

 
Figura 15 

 

3.5 Power System 

Na aba Power System configura-se a tensão e sequência de fase. 

 
Figura 16 
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3.6 Breaker 

Na aba “Breaker” e no endereço 0239 insere-se o tempo para o fechamento efetivo 

do disjuntor, nesse tutorial usa-se 60ms. OBS: Existe outro tutorial onde se explica 

como realizar o teste de abertura e fechamento dos pólos de um disjuntor. Sendo 

encontrado no link:  

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Disjuntor_Simultaneidade

_Oscilogafia_Digital_CE600X.pdf 

 

 
Figura 17 

3.7 Setting Group A 

Nesta opção encontram-se os ajustes do sistema dois e da função de sincronismo. 

 

 
Figura 18 
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Com um duplo clique na opção “Power System Data 2”. 

 

 
Figura 19 

 

 

3.8 Power System 

Para ajustar o sistema 2 insere-se o valor de tensão e corrente primária. 

 

 
Figura 20 
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No endereço 1134 escolhe-se a opção “Manual Close BI only” para que somente o 

sinal de fechamento manual via entrada binária seja avaliado como fechamento. Já o 

endereço 1151 configura-se a opção que verifica o sincronismo antes de efetuar o 

fechamento devido a um comando manual.  Outro ajuste é o endereço 1152 que 

precisa ser configurado como “52 Breaker”.  

 

 
Figura 21 

3.9 Trip 1-/3 pole 

Os ajustes abaixo são relevantes somente quando existe religamento. Nesse caso não 

influenciam no teste.  

 

 
Figura 22 
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3.10 25 Synchronism and Voltage Check 

O último passo é fazer os ajustes do sincronismo para isso. Entre em “Setting Group 

A” e em seguida “25 Synchronism and Voltage Check”. 

 

 
Figura 23 

3.11  General 

O endereço 3502 ativa a função de sincronismo. Para ajustar um tempo máximo para 

verificação de sincronismo insere-se esse valor em segundos no endereço 3507, onde 

neste caso foi ajustado 13s.  Outro ajuste importante é no endereço 3509 que deve ser 

ajustado como “52Breaker”. 

 

 
Figura 24 
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3.12 Man.Close +CNTRL 

 

Para encerrar os ajustes no relé ajusta-se e endereço 3530 para que considere o tempo 

de fechamento do disjuntor. Nos endereços 3531, 3532 e 3533 ajustam-se as máximas 

diferenças de tensão, freqüência e ângulo entre os dois sistemas. O ultimo ajuste é a 

opção de “YES” para o endereço 3535A, isso significa que ambos os sistemas devem 

estar energizados para que ocorra fechamento manual e sincronismo. 

 

 
Figura 25 

 

O próximo passo é enviar as alterações. Para isso clique no ícone destacado a seguir: 

 

 
Figura 26 
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Em seguida insira a senha e clique em “OK”. 

 

(Obs.: Senha padrão da Siemens para todos os relés é 000000) 

 

 
Figura 27 

 

4. Ajustes do software Master 

 

4.1 Abrindo o software 

 

Na pasta CE-600X Aplicativos dê um duplo clique ícone do Master. 

 

 
Figura 28 

 

4.2 Configurando os Ajustes 

 

Ao abrir o software a tela de "Ajustes" irá se abrir automaticamente (caso a opção 

“Abrir Parâmetros ao Inicializar” no menu Editar estiver selecionada). Caso 

contrário, basta ir ao menu editar e na opção Ajustes como é mostrado abaixo para 

acessá-la. 

 

 
Figura 29 

 

Após abrir a tela de Ajustes, preencha as “Informações Gerais” do teste 

(selecionando a opção “Geral”) como demonstra a figura abaixo. Nesta tela 

informam-se dados a respeito do dispositivo testado, local da instalação e o 

responsável.  
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Figura 30 

 

4.3 Valores de Referência 

 

Na tela abaixo são ajustados os valores de frequência, sequência de fase, tensões 

primárias e secundárias e as correntes primárias e secundárias. 

 

 
Figura 31 
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Caso o usuário perceba a necessidade pode inserir comentários na aba “Nota &Obs” e 

ainda alguma figura na aba “Figuras Explicativa”. 

 

5. Configurações de Hardware 

 

Clique no ícone ilustrado abaixo ou utilize o atalho “Ctrl + H”. 

 

 
Figura 32 

 

Clicando no ícone da figura anterior abre-se uma tela onde deve ser ajustada a 

configuração dos canais de geração e a tensão da fonte de alimentação auxiliar. 

 
Figura 33 

 

6. Estrutura do teste para a função 25 

 

O teste consiste basicamente em aplicar seis rampas, duas testando o limite superior e 

inferior de tensão, duas testando o limite superior e inferior de frequência e duas 

testando o limite superior e inferior do ângulo. Lembrando que esses limites de 

tensão, frequência e ângulo são fundamentais para o sincronismo. 
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6.1 Primeira sequência de eventos 
 

A primeira sequência será formatada de maneira que será injetado duas rampas de 

tensão, a primeira variando de um valor acima do limite superior até um valor abaixo 

e a segunda rampa variando de um valor abaixo do limite inferior até acima. Para 

adicionar a sequência, clique no ícone em destaque abaixo. 

 

 
Figura 34 

 

Altere o nome “Seq001” para “Tensão Superior” em seguida na opção “Ajuste” 

escolha “Rampa”. Clicando no botão destacado se obtém acesso aos ajustes da 

rampa. Lembrando que o botão só aparece quando o cursor do mouse está 

posicionado em cima. 

 

 
Figura 35 

 

Escolha o “Tipo” como “Módulos”, o “Modo” como “Independente”. Escolha a opção 

pulsada. V1 e V2 deverão ficar com valores nominais e equilibrado tanto em 

“Valores iniciais” e em “Valores Reset” e sem incremento. É necessário que V1 

possua um valor de 115 ângulo 30° e V2 possua um valor de 115 ângulo 270° tanto 

nos “Valores Iniciais” como em “Valores de Reset” para manter o DELTA ABERTO. 

Em V3 será setado um valor de 69,6 V e uma frequência de 60 Hz nos “Valores 

Iniciais”, em “Incr. Módulos”, já habilitado, será ajustado um limite de 69,2 com um 

incremento de 50 mV, em “Valores de Reset” será ajustado um módulo de 69,6V e 

uma frequência de 60 Hz. O tempo de geração a cada incrementação será de 2 
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segundo e o tempo de reset de 2s. Por fim ajuste na saída binária (BO1) para que ela 

feche somente na incrementação e abra no reset. A figura a seguir destaca todos esses 

ajustes. 

 

 
Figura 36 

 

Adicione mais uma sequência e mude o nome “Seq002” para “Tensão Inferior” em 

seguida na opção “Ajuste” escolha “Rampa”. Clicando no botão destacado se obtém 

acesso aos ajustes da rampa. Lembrando que o botão só aparece quando o cursor do 

mouse está posicionado em cima. 

 

 
Figura 37 

 

Escolha o “Tipo” como “Módulos”, o “Modo” como “Independente”. Escolha a opção 

pulsada. V1 e V2 deverão ficar com valores nominais e equilibrado tanto em 

“Valores iniciais” e em “Valores Reset” e sem incremento. É necessário que V1 

possua um valor de 115 ângulo 30° e V2 possua um valor de 115 ângulo 270° tanto 

nos “Valores Iniciais” como em “Valores de Reset” para manter o DELTA ABERTO. 
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Em V3 será setado um valor de 63,2 V e uma frequência de 60 Hz nos “Valores 

Iniciais”, em “Incr. Módulos”, já habilitado, será ajustado um limite de 63,6 com um 

incremento de 50 mV, em “Valores de Reset” serão ajustados um módulo de 63,2V e 

uma frequência de 60 Hz. O tempo de geração a cada incrementação será de 2 

segundo e o tempo de reset de 2s. Por fim ajuste na saída binária (BO1) para que ela 

feche somente na incrementação e abra no reset. A figura a seguir destaca todos esses 

ajustes. 

 

 
Figura 38 

 

6.2 Segunda sequência de eventos 
 

Adicione mais uma sequência e mude o nome “Seq003” para “Frequência Superior” 

em seguida na opção “Ajuste” escolha “Rampa”. Clicando no botão destacado se 

obtém acesso aos ajustes da rampa. Lembrando que o botão só aparece quando o 

cursor do mouse está posicionado em cima. 

 

 
Figura 39 
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Escolha o “Tipo” como “Frequência”, o “Modo” como “Independente”. Escolha a 

opção pulsada. V1 e V2 deverão ficar com valores nominais e equilibrado tanto em 

“Valores iniciais” e em “Valores Reset” e sem incremento. É necessário que V1 

possua um valor de 115 ângulo 30° e V2 possua um valor de 115 ângulo 270° tanto 

nos “Valores Iniciais” como em “Valores de Reset” para manter o DELTA ABERTO. 

Em V3 será setado um valor de 66,4 V e uma frequência de 62,2 Hz nos “Valores 

Iniciais”, em “Incr. Módulos”, já habilitado, será ajustado um limite de 61,8 Hz com 

um incremento de 50 mHz, em “Valores de Reset” serão ajustados um módulo de 

66,4V e uma frequência de 62,2 Hz. O tempo de geração a cada incrementação será 

de 2 segundo e o tempo de reset de 2s. Por fim ajuste na saída binária (BO1) para que 

ela feche somente na incrementação e abra no reset. A figura a seguir destaca todos 

esses ajustes. 

 

 
Figura 40 

 

Adicione mais uma sequência e mude o nome “Seq004” para “Frequência Inferior” 

em seguida na opção “Ajuste” escolha “Rampa”. Clicando no botão destacado se 

obtém acesso aos ajustes da rampa. Lembrando que o botão só aparece quando o 

cursor do mouse está posicionado em cima. 
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Figura 41 

 

Escolha o “Tipo” como “Frequência”, o “Modo” como “Independente”. Escolha a 

opção pulsada. V1 e V2 deverão ficar com valores nominais e equilibrado tanto em 

“Valores iniciais” e em “Valores Reset” e sem incremento. É necessário que V1 

possua um valor de 115 ângulo 30° e V2 possua um valor de 115 ângulo 270° tanto 

nos “Valores Iniciais” como em “Valores de Reset” para manter o DELTA ABERTO. 

Em V3 será setado um valor de 66,4 V e uma frequência de 57,8 Hz nos “Valores 

Iniciais”, em “Incr. Módulos”, já habilitado, será ajustado um limite de 58,2 Hz com 

um incremento de 50 mHz, em “Valores de Reset” serão ajustados um módulo de 

66,4V e uma frequência de 57,8 Hz. O tempo de geração a cada incrementação será 

de 2 segundo e o tempo de reset de 2s. Por fim ajuste na saída binária (BO1) para que 

ela feche somente na incrementação e abra no reset. A figura a seguir destaca todos 

esses ajustes. 

 

 
Figura 42 
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6.3 Terceira sequência de eventos 
 

Adicione mais uma sequência e mude o nome “Seq005” para “Ângulo Superior” em 

seguida na opção “Ajuste” escolha “Rampa”. Clicando no botão destacado se obtém 

acesso aos ajustes da rampa. Lembrando que o botão só aparece quando o cursor do 

mouse está posicionado em cima. 

 

 
Figura 43 

 

Escolha o “Tipo” como “Ângulo”, o “Modo” como “Independente”. Escolha a opção 

pulsada. V1 e V2 deverão ficar com valores nominais e equilibrado tanto em 

“Valores iniciais” e em “Valores Reset” e sem incremento. É necessário que V1 

possua um valor de 115 ângulo 30° e V2 possua um valor de 115 ângulo 270° tanto 

nos “Valores Iniciais” como em “Valores de Reset” para manter o DELTA ABERTO. 

Em V3 será setado um valor de 66,4 V e um ângulo de 20,2°  nos “Valores Iniciais”, 

em “Incr. Módulos”, já habilitado, será ajustado um limite de 19,8° com um 

incremento de 0,05°, em “Valores de Reset” serão ajustados um módulo de 66,4V e 

um ângulo de 20,2°. O tempo de geração a cada incrementação será de 2 segundo e o 

tempo de reset de 2s. Por fim ajuste na saída binária (BO1) para que ela feche 

somente na incrementação e abra no reset. A figura a seguir destaca todos esses 

ajustes. 
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Figura 44 

 

Adicione mais uma sequência e mude o nome “Seq006” para “Ângulo Inferior” em 

seguida na opção “Ajuste” escolha “Rampa”. Clicando no botão destacado se obtém 

acesso aos ajustes da rampa. Lembrando que o botão só aparece quando o cursor do 

mouse está posicionado em cima. 

 

 
Figura 45 

 

Escolha o “Tipo” como “Ângulo”, o “Modo” como “Independente”. Escolha a opção 

pulsada. V1 e V2 deverão ficar com valores nominais e equilibrado tanto em 

“Valores iniciais” e em “Valores Reset” e sem incremento. É necessário que V1 

possua um valor de 115 ângulo 30° e V2 possua um valor de 115 ângulo 270° tanto 

nos “Valores Iniciais” como em “Valores de Reset” para manter o DELTA ABERTO. 

Em V3 será setado um valor de 66,4 V e um ângulo de -20,2° nos “Valores Iniciais”, 

em “Incr. Módulos”, já habilitado, será ajustado um limite de -19,8° com um 
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incremento de 0,05°, em “Valores de Reset” serão ajustados um módulo de 66,4V e 

um ângulo de -20,2°. O tempo de geração a cada incrementação será de 2 segundo e o 

tempo de reset de 2s. Por fim ajuste na saída binária (BO1) para que ela feche 

somente na incrementação e abra no reset. A figura a seguir destaca todos esses 

ajustes. 

 

 
Figura 46 

 

 

6.4 Teste de pick-up da função 25 

 

O próximo passo é a avaliação do valor de pick-up da amplitude. Para isso clique no 

campo “Ampl”. Modifique o nome “Aval. 1” por “TS_ pkp”. Em “Rampa” ajuste 

“Rampa Tensão Superior”, para “Condição” ajuste “Ent. Binária > BI1 =_/ˉ ” e 

“Saída” para “V3”. Por fim a tensão em 69,4V com desvio de 100 mV. Adicione 

mais uma avaliação de amplitude clicando no ícone “+” da cor verde, conforme 

destacado na figura a seguir. Modifique o nome “Aval. 2” por “TI_ pkp”. Em 

“Rampa” ajuste “Rampa Tensão Inferior”, para “Condição” ajuste “Ent. Binária > 

BI1 =_/ˉ ” e “Saída” para “V3”. Por fim a tensão em 63,4V com desvio de 100 mV O 

valor de desvio foi retirado do apêndice A. 
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Figura 47 

 

 
Figura 48 

 

O próximo passo é a avaliação do valor de pick-up da frequência. Para isso clique no 

campo “Freq.”. Modifique o nome “Aval. 1” por “FS_ pkp”. Em “Rampa” ajuste 

“Rampa Frequência Superior”, para “Condição” ajuste “Ent. Binária > BI1 =_/ˉ ” e 

“Saída” para “V3”. Por fim a frequência em 62 Hz com desvio de 100 mHz. Adicione 

mais uma avaliação de amplitude clicando no ícone “+” da cor verde, conforme 

destacado na figura a seguir. Modifique o nome “Aval. 2” por “FI_ pkp”. Em 

“Rampa” ajuste “Rampa Frequência Inferior”, para “Condição” ajuste “Ent. Binária 

> BI1 =_/ˉ ” e “Saída” para “V3”. Por fim a frequência em 58 Hz com desvio de 100 

mHz. O valor de desvio foi retirado do apêndice A. 

 

 
Figura 49 



 

 
 
 

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 

30 
 

 

 

 
Figura 50 

 

 

O próximo passo é a avaliação do valor de pick-up do ângulo. O relé possui como 

referência a tensão da AN, porém estamos aplicando uma tensão fase-fase AB, com 

um deslocamento de 30° conforme figura abaixo. Note que os fasores pretos são 

tensões fase-fase gerados pela mala (sistema 1), fasores vermelhos são as tensões 

trifásicas equilibradas lidas pelo relé (sistema 1) e o fasor azul é a tensão fase-terra do 

sistema no qual se baseia a sincronização (sistema 2). Para fins de avaliação 

colocamos a referência em V1 (Vab do primeiro sistema), perceba que é a mesma 

referência do relé, porém é uma tensão fase-fase e está defasada de 30°, fazendo com 

que a região de sincronismo, que está compreendida entre 10° e -10° (para o relé) 

passe a ser entre -20° e -40°. Portanto na avaliação de ângulo, o valor no software 

entre -20° e – 40° é o mesmo que dizer o ângulo está entre 10° e -10° no relé. Afim 

de validar o teste para qualquer ângulo, evitando que se faça as contas acima, basta 

utilizar o recurso da aba “calculadora”, adicionando 30° na avaliação de “Ângulo 

Superior” e -330° na avaliação de “Ângulo Inferior” 

 

 
Figura 51 
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 Para isso clique no campo “Ângulo.” modifique o nome “Aval. 1” por “AS”. Em 

“Rampa” ajuste “Rampa Ângulo Superior”, para “Condição” ajuste “Ent. Binária > 

BI1 =_/ˉ ” e “Saída” para “V3”. Por fim deixe o valor de 0 para o restante dos itens. 

Adicione mais uma avaliação de amplitude clicando no ícone “+” da cor verde, 

conforme destacado na figura a seguir. Modifique o nome “Aval. 2” por “AI”. Em 

“Rampa” ajuste “Rampa Ângulo Inferior”, para “Condição” ajuste “Ent. Binária > 

BI1 =_/ˉ ” e “Saída” para “V3”. Por fim deixe o valor de 0 para o restante dos itens. 

No campo “Calculadora” modifique o nome “Calc.1” por “AS_pkp”, em”Variável 1” 

ajuste “AS”, em “operação” ajuste “+” e em “Variável 2” ajuste 30°. Adicione mais 

um cálculo clicando no ícone “+” da cor verde conforme destacado na figura a seguir. 

Modifique o nome “Calc.2” por “AI_pkp”, em”Variável 1” ajuste “AI”, em 

“operação” ajuste “+” e em “Variável 2” ajuste -330°.  O valor de desvio foi retirado 

do apêndice A. 

 

 
Figura 52 

 

 
Figura 53 

 

Para facilitar a visualização clique no ícone “RMS”, em seguida clique com o botão 

direito do mouse em cima do gráfico e deixe habilitado somente os gráficos 

destacados. Em seguida marque as opções BI1. Clique com o botão direito sobre o 

gráfico de tensão e mude a referência de ângulo para o canal V1, conforme figura 

abaixo: 

 

 
Figura 54 
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O próximo passo é iniciar a geração. Para isso utilize o atalho “Alt +G” ou clique no 

ícone ilustrado abaixo: 

 

 
Figura 55 

 

A figura abaixo mostra que o valor de pick-up encontrado é de 9,99 V. 10 mV a 

menos do que o parametrizado, porém dentro da tolerância fornecida do relé. 

 
Figura 56 

 

 

 

6.5 Teste do tempo da função 25 

 

6.6 Análise do tempo 

 

Após a realização da primeira avaliação reedite o teste clicando no botão destacado 

em verde. Em seguida podem ser inseridas marcações de modo a fazer a avaliação do 

tempo de atuação. Basicamente deve-se marcar a última subida da saída binária 

(BO1) para cada sequência. Portanto deve-se encontrar o tempo nessas situações. 

Caso seja necessário pode-se efetuar um zoom para verificar o instante de tempo onde 

se deve realizar a marcação. Para isso clique com o botão esquerdo e arraste a região 

desejada. Para retirar o zoom, basta realizar um duplo clique no gráfico. A figura a 

seguir mostra o tempo para os dois primeiros elementos. Para encontrar o valor exato 

utilize os cursores. 
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Figura 57 

 

De acordo com a figura anterior conclui-se que o tempo onde se deve ser feito a 

marcação_1 é em 34 segundos. 

 

6.7 Inserindo marcação 

 

Para inserir a marcação clique no ícone destacado na cor verde da figura anterior 

“reeditar teste”. O próximo passo é clicar com o botão direito do mouse e escolher a 

opção “Marcações”. 

 

 
Figura 58 

 

Ajustes a primeira marcação para o valore citado anteriormente. 
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Figura 59 

 

Na avaliação de tempo modifique o nome “Aval. 1” por “TS-T”. Em “Ignorar Antes” 

Ajuste “Marcações > Marc1”, em “Início” ajuste “Marcações > Marc1”, para “Fim” 

ajuste “Ent. Binária > BI1=_|ˉ”. O valor do tempo é de 0 segundo com um desvio de 

90ms dado pelo apêndice A. 

 

 
Figura 60 

 

Repita o passo anterior para as cinco rampas que restam, obtendo assim o resultado 

da figura abaixo. 

 

 
Figura 61 

 

O próximo passo é iniciar a geração. Para isso utilize o atalho “Alt +G” ou clique no 

ícone ilustrado abaixo: 

 

 
Figura 62 
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Figura 63 

 

7. Relatório 

Ao final de cada teste pode ser requerido o relatório, basta clicar no ícone ilustrado 

abaixo ou utilizar o atalho “Ctrl + R” 

 

 
Figura 64 

Ao solicitar o relatório abre-se uma tela onde o usuário escolhe as informações que 

devem ser mostradas no relatório. 

 

 
Figura 65 
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Figura 66 
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APÊNDICE A 

 

A.1 Designações de terminais

 
Figura 67 
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A.2 Dados Técnicos 
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APÊNDICE B 

Equivalência de parâmetros do software e o relé em teste. 
 

Tabela 1 

Software Sincronismo 
 

Relé Siemens 7SA 
 

Parâmetro Figura Parâmetro Figura 

Tensão Superior 35 Maximum voltage difference 24 

Tensão Inferior 37 Maximum voltage difference (sinal oposto) 24 

Freq. Superior 39 Maximum frequency difference 24 

Freq. Inferior 41 Maximum frequency difference (sinal oposto) 24 

Ângulo Superior 43  Maximum angle difference  24 

Ângulo Inferior 45 Maximum angle difference(sinal oposto) 23 

 
 


