
 

 

Novo formato de arquivo de projetos com ajustes e verificações das proteções 

 
 

• Novo formato de arquivo de projeto para otimizar e 

simplificar o compartilhamento de dados; 

• Gestão das etapas de ajuste das correntes e tempos 

das proteções e capacidade de fechamento; 

• Gerenciamento das curvas de intervenção de longo 

atraso de proteções homopolares; 

• Cálculo de correntes de curto-circuito em corrente 
contínua de acordo com IEC 61660-1, tanto 
permanentes quanto transitórias; 

• Determinação da curva aproximada da corrente de 
falta acordo com a IEC 61660-1; 

• Análise do transitório das correntes de curto-circuito 
em corrente alternada, de acordo com a IEC 60909; 

• Verificação da capacidade de fechamento das 
proteções tanto em CA quanto em DC de acordo com 
IEC 60947-2; 

• Seletividade: representação da faixa de tolerância de 
liberação em proteções eletrônicas; 

• Seletividade: gerenciamento das etapas de ajuste na 
calibração dos relés de proteção; 

• Documento da calibração de proteção com relatório 
dos parâmetros de ajuste; 

• Pré-análise e seleção de proteções com possível 
filiação de backup; 

• Atribuição múltipla de proteções com filiação de 
backup; 

• Melhorias e utilidades; 

• EGlink: parâmetros adicionais para conexão com dados 
do usuário do Ampère; 

• EGlink: revisão da interface com ribbon bar de fita e 
melhorias na velocidade de processamento 

• EGlink: integração com BIM 360 e workset. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos últimos anos, o projeto elétrico tem enfrentado elementos cada 
vez mais complexos tanto na distribuição civil quanto na análise de 
plantas industriais, com elementos de cogeração cada vez mais 
presentes. 
Com o surgimento das partidas eletrônicas, sistemas de 
armazenamento, geradores fotovoltaicos e a presença não mais 
aleatória de redes em corrente contínua, fez-se necessário revisar 
radicalmente o modelo de dados de arquivo do projeto do Ampère. 
Com isso, a adoção de uma estrutura de dados em arquivo com 
extensão .upex, baseada em banco de dados SQLite, para obter 
robustez, flexibilidade de gestão e possibilidade de futura extensão do 
modelo de dados. 
Em paralelo, também foi revisado a estrutura dos arquivos dos 
dispositivos de proteção para gerenciar aspectos específicos dos 
equipamentos, como os passos de ajuste dos limites de intervenção de 
corrente e tempo; desta forma é possível calibrar o dispositivo nos 
valores reais permitidos pelo fabricante, e neste último realizar as 
verificações elétricas do sistema. 
 

 
 
Por fim, o conjunto de dados de proteção foi ampliado com o 
gerenciamento da capacidade de fechamento da proteção de acordo 
com a IEC 60947-2, bem como a curva de intervenção de longo atraso 
da proteção diferencial/falta à terra. 
O software Ampère, na versão 2022, continua evoluindo, confirmando-
se como uma referência para o setor e um elemento insubstituível no 
desenvolvimento de projeto de sistemas elétricos. 
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Novo formato de arquivo de projeto .upex 

Até agora, um projeto criado com o software Ampère era salvo em um conjunto de arquivos e de pastas. 
Estes incluem os arquivos .upe e .ini, respectivamente contendo as informações dos circuitos e do 
fornecimento, bem como os arquivos .uqu para as definições dos quadros e arquivos .upem para interface 
com o Ampère Mobile; no total pode chegar a mais de dez elementos, considerando também os arquivos 
de índice. 
Com a nova versão 2022 da linha Ampère, todos os dados do projeto são salvos em arquivo único com 
extensão upex; na verdade, é uma estrutura de dados baseada em banco de dados SQLite, que permite 

um gerenciamento mais robusto e flexível dos dados do projeto. Os novos projetos vão então gerar um único arquivo .upex; 
dentro deste arquivo (banco de dados SQLite) é definido um conjunto de tabelas e estruturas que coletam todas as informações 
do projeto, incluindo elementos gráficos (imagens ou curvas calculadas) característicos do projeto. 
Uma vantagem óbvia está na simplicidade de gerenciamento e armazenamento de dados, bem como a transferência para 
colegas ou para o serviço de assistência. 
Projetos anteriores, ao serem abertos com a versão 2022, vão ser atualizados automaticamente para novo formato, deixando 
os arquivos antigos disponíveis na pasta original. 
Ao mesmo tempo que o lançamento da versão 2022, foi disponibilizado também a nova versão 2.1 do Ampère Mobile, que 
gerencia o novo formato .upex, para garantir a portabilidade dos dados do projeto em smartphones e tablet. 
 
Observação. Projetos gerenciados na modalidade de multiprojetos continuam a se desenvolvidos em vários arquivos distintos, 
neste caso apenas os arquivos .upex são salvos na mesma pasta.  
 

Calibrações e ajustes de proteções 

A janela Proteções do arquivo Dispositivos foi completamente revisada, com a adição de inúmeras alterações. Aqui estão as 
mais relevantes. 
 
Ajustes em passo ou passo fixo conforme catálogo do fabricante  
Agora é possível atribuir o valor exato de 
ajuste às proteções, conforme fornecido pelo 
fabricante. 
Abaixo descrevemos a guia Ajustes da janela 
de edição de dados da proteção, dedicada às 
regras de calibração para todos as faixas de 
ajustes habilitadas. 
Cada limiar de ajuste possui uma linha 
dedicada nesta aba, denominada Função, 
com informações utilizadas para calibrações e 
para a representação gráfica das curvas de 
intervenção. 
A nível gráfico, para ajudar a inserir os 
parâmetros, as funções são divididas em cinco 
tipologias destacadas por uma cor diferente 

• Longo atraso em vermelho 
• Curto atraso em verde 
• Instantâneo em amarelo 
• Falta à terra e diferencial em 

azul 
• Neutro em cinza 

Como regra geral, cada limiar pode ser 
associado em mais de uma tipologia (ver 
coluna Tipo), que pode ser escolhido na janela Calibrações. 
Vamos analisar as propriedades de uma função uma a uma para entender como inserir os dados fornecidos pelos fabricantes. 
 
Tipo 
Tipo representa o nome da Função, à qual estão associadas as propriedades definidas na respectiva linha. Conforme 
mencionado, cada Função pode ter várias tipologias, cada um com seu nome e propriedades relacionadas, e sua lista vai ser 
exibida na janela Calibrações, tornando-se o elemento de calibração da proteção. 
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Um caso particular são as funções do Limiar LR e 
Tempo LR: seu Tipo é vinculado e associado à 
respectiva curva definida na guia I> Longo atraso, da 
qual eles recebem seu nome. Para adicionar ou 
remover as tipologias, é necessário adicionar ou 
remover a curva correspondente. 
Para as demais funções, entretanto, o comando [+] 
adiciona uma tipologia à função selecionada. Não há 
limitação no número de tipologias que podem ser 
associadas e, se necessário, o comando Lixeira 
permite excluir o Tipo da lista. Cada tipologia deve 
ter um nome único, que possa relembrar a 
característica frequentemente indicada pelo 
fabricante nos catálogos. 
 
Tolerância [%] 
Você pode atribuir uma margem de erro percentual 
em termos de corrente ou tempo dentro do qual a 
proteção pode intervir. 
O efeito da tolerância ocorre na representação das 
curvas de intervenção: se a opção Considerar 

tolerância da proteção estiver ativada, são desenhadas duas curvas, inferior e superior, para descrever a área de intervenção. 
Esta área pode ser tracejada se a seguinte opção Descreve a área entre as curvas estiver ativa. 
 
Valor 

É estabelecido se a corrente de calibração é um valor Paramétrico ou Absoluto. A primeira corresponde ao fator com o qual se 
multiplica a corrente de referência, que pode ser a corrente nominal do disjuntor, a corrente nominal do relé ou a corrente do 
transformador de proteção. Os valores absolutos são expressos no Ampère. O software permite a inserção de dois tipos 
associados a uma função com Valores diferentes, tanto Paramétricos quanto Absolutos. 
 
Mínimo, Máximo 

Eles representam os limites mínimo e máximo de calibração, de acordo com o que está definido em Valor. 
 
Regulagem  

Este parâmetro define a regra pela qual a proteção permite 
mover-se entre o ajuste mínimo e máximo 

• Livre: valores de configuração ilimitados são 
permitidos. O software não exibe comentários nos 
parâmetros Passo e Passos, mas deve ser 
considerada uma precisão de até 0,0001 Ampere 
ou segundos.  

• Discreto: o parâmetro Passo é ativado, onde é 
possível inserir o valor de incremento fixo entre um 
ajuste e o seguinte. 

• Passos: o parâmetro Passos, se ativado, permite 
aceitar uma lista de valores que definem os valores 
de ajuste finitos. Diferentes caracteres de 
separação podem ser usados entre os diversos 
valores, facilitando a execução dos comandos 
Copiar e Colar dos catálogos dos fabricantes. O 
software tenta converter a lista com o separador | 
e atualizar os limites Mínimo e Máximo. O ajuste 
de Passos também deve ser usado sempre que não 
houver um Passo fixo entre todos os ajustes 
possíveis 

 



 

 

Novo formato de arquivo de projetos com ajustes e verificações das proteções 

O uso, quando necessário, da janela Calibração, 
dependendo do Ajuste, vai permitir aumentos e 
diminuições de valor seguindo as regras estabelecidas. 
Ao sair, ele vai verificar quaisquer valores de calibração 
atribuídos “à mão” são consistentes com a regra. 
Além disso, passando o cursor sobre os campos de ajuste, 
o software propõe o Passo ou Passos da proteção. 
 

Tolerância de proteções eletrônicas  

Conforme descrito anteriormente, as proteções com 
limites de disparo eletrônico, caso o campo Tolerância 
esteja preenchido em algumas ou em todas as funções, 
serão representadas nas curvas de intervenção com uma 
faixa de precisão. Essa inovação “simples” melhora a 
ferramenta para alcançar a coordenação da seletividade 
entre as proteções, uma tarefa muito importante e muitas vezes delegada a especialistas do setor ou ao próprio fabricante que 
fornece as proteções. 
 

Limiar de Longo atraso LR0 para liberação de falta à terra 

Este limite, que também repete as características do longo atraso para a falta à terra, muitas vezes não é usado na Itália, devido 
à coordenação com o 67N e as regras de conexão, mas, se necessário, agora é possível usá-lo. 
O software propõe o limiar como desabilitado e a opção de Função gerenciada permite ativar a função para inserir os valores 
fornecidos pelos fabricantes. 
Destacamos dois aspectos: 

• Para os Relés de proteção, a corrente 
de referência para calibração segue 
as mesmas regras que os limites 
instantâneo, podendo ser o In0 para 
relés com TC dedicado à falta à terra; 

• O botão Copiar lista de 

curvas de longo atraso reverte todas 
as definições de curva presente da 
guia I> para a guia Io>. Muitas vezes, 
o primeiro limiar de falta à terra tem 
a mesmas funções que o primeiro 
limiar de fase, então é melhor inseri-
los uma vez e depois copiá-los. 

Para visualizar a intervenção do primeiro 
limiar de falta à terra nos gráficos de 
seletividade, é necessário habilitar a opção 
Ver a liberação diferencial/falta à terra na 
guia Opções na janela Curvas de intervenção 

tempo-corrente. 
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