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1.  Introdução 

1.1 Apresentação 

O ActionWise é um software aplicativo SCADA/ADMS implementado pelas empresas Spin 
Engenharia de Automação e Sinapsis Inovação em Energia. 

Como todo SCADA/ADMS a solução contempla um módulo de software com funções de SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition) orientado a aplicações elétricas e um módulo com 
funções de ADMS (Advanced Distributed Management System), com um processador topológico, 
um estimador de estados, um módulo de fluxo de potência e um conjunto de funções avançadas 
para a gestão da rede de distribuição, como a função FLISR (Localização de Falta, Isolação e 
Restauração do Serviço), destacada neste documento. 

Os dois principais diferenciais do ActionWise, quando comparado com a outros produtos do 
mercado que também executam a função FLISR, são: 

1) A modelagem da rede elétrica permite a representação integrada e completa de qualquer 
topologia, envolvendo todos os segmentos do sistema, tornando-a ideal para a análise de 
redes inteligentes, onde os pontos de medição, monitoramento, controle, automação e 
geração estão presentes em qualquer nível de tensão; 

2) O software, como mostra a figura abaixo, executa tanto em modo Stand-alone, comunicando-
se com o campo, como em modo extensão do SCADA existente, no caso de o CLIENTE já 
possuir um SCADA. Em qualquer desses modos, a solução pode ser implantada tanto no 
centro de controle (COS) como em uma subestação ou em uma regional. 

 
Figura 1 – ActionWise stand-alone ou integrado ao SCADA existente 
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1.2. Objetivo  

Este manual apresenta as principais características e funcionalidades do software ActionWise 
detalhando sua parametrização, teste e operação em tempo real. 

A parametrização é feita em duas etapas, na primeira, adquire-se os dados da rede que será 
modelada e na segunda integra-se estes dados à área do SCADA, responsável pela interface com 
o processo e com o operador. 

Após a parametrização do sistema o ActionWise pode operar de três formas distintas: 

 Modo Simulação: o software não se comunica com o campo, e os dados são simulados a partir 
de dados históricos da rede modelada. Neste caso, para verificar o comportamento da função 
FLISR, é possível simular faltas através da IHM do SCADA e verificar como o sistema será 
recomposto; 

 Modo tempo real: o software passa a se comunicar com o campo e implementa a função 
FLISR, isto é, a partir dos dados adquiridos do campo em tempo real localiza faltas de abertura 
de chaves ou disjuntores de alimentadores na rede elétrica, e propõe / executa ações para 
isolar a falta e restaurar o sistema maximizando indicadores de qualidade. 

 Modo Comando Escuta: é uma situação especial do modo tempo real onde o software adquire 
dados reais do campo e informa o que faria para a recuperação de ocorrências, sem fazê-lo 
efetivamente. Este modo é usado no comissionamento do sistema, pois as faltas são reais e o 
software apenas informa através da IHM, quais seriam as manobras executadas. 

2. Configuração do Sistema 

2.1 Geração dos Dados Rede Elétrica 

As informações necessárias para a modelagem da rede elétrica podem ser apropriadas de duas 
formas distintas, conforme mostrado a seguir. 

2.1.1 ActionWise toolkit 

Permite a inserção de novas redes ou subestações, definidas através de um conjunto de 
elementos que compõe o conjunto. Estes elementos são barras, trechos, cargas, chaves, 
geradores e suprimentos.  

O editor permitirá também a ação de “copia” e “cola” de componentes existentes em uma mesma 
rede ou em redes diferentes. Esta ação pode ser feita com vários componentes selecionados em 
uma única ação. A edição múltipla de equipamentos similares, como arranjos de trechos e tensões 
nominais das barras. 
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Figura 2 - Editor usado para criar a rede elétrica com todos os dados necessários à sua modelagem 

2.1.2 Importador/Exportador de Dados 

Como alternativa à inserção dos dados através do ActionWise toolkit é possível a importação 
destes dados diretamente dos módulos de gestão de ativos e/ou estudos do cliente. Assim, já 
existem importadores para buscar dados do Anarede, Anafas e determinados GIS de 
concessionárias.  

É possível também a importação de curvas típicas de demanda, para cada classe de consumidores. 

Sobre a base importada é possível fazer a análise crítica dos dados e identificação de eventuais 
erros de inconsistência de dados, como potência nominal de transformadores, trechos com 
distâncias incompatíveis com os dados georeferenciadas, entre outros. 

Para maiores informações sobre a importação dos dados, o cliente deve entrar em contato com a 
Spin. 

Este documento se limita a explicar a entrada de dados através do ActionWise Toolkit. 
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Figura 3 - Importação de Dados de cadastros de terceiros 

 

 

2.1.3 Banco de Dados Topológico do Modelo 

Seja através do ActionWise Toolkit ou do importador de dados, ao final do processo de criação da 
rede topológica obtém-se o conjunto de dados da rede salvos em uma base de dados relacional 
como, por exemplo, “MS-Access.MDB”, com um nome significativo para o projeto. Esta base é 
usada em tempo real, pelos módulos do ActionWise/FLISR. 

O software ActionWise, em tempo de criação do projeto, usará essa base para a geração 
automática de sua estrutura de dados e telas de processo. 

2.2 Banco de dados de Históricos 

O sistema ActionWise armazena o histórico de operações de comutação, eventos e outras 
informações relevantes obtidas durante sua operação. Esse banco de dados é utilizado para 
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orientar o pessoal de operação durante a supervisão em tempo real da rede, além de fornecer 
informações importantes para análise futura. 

2.2.1 Arquivos de Perfil de Carga 

O sistema representa as cargas do circuito através de Curvas de Carga contendo valores para cada 
hora do dia. O programa inicialmente adota curvas padronizadas para os dias da semana e para os 
fins de semana. Após iniciar a aquisição de dados de equipamento de campo, o sistema atualizará 
continuamente essas tabelas de dados, por meio da análise do fluxo de potência. 

O algoritmo FLISR considera as curvas de carga, ao propor a sequência ótima de operações de 
comutação, para analisar a viabilidade do plano de reconfiguração para as próximas horas. Desta 
forma, a rede não enfrentará problemas de sobrecarga em seus equipamentos e filiais após as 
operações de chaveamento. 

2.2.2 Registro de Operações do sistema (Log) 

Durante a operação do sistema o módulo de cálculos elétricos ADMS-WISE gera mensagens com 
informação das atividades correntes (“logs de operação”), que são armazenadas em tabela 
apropriada no banco de dados de mensagens históricas do sistema.  

Estas informações ficam armazenadas por até 60 dias após sua criação.  Podem ser visualizadas 
em tempo real através de relatórios diários ou de relatórios com pesquisas históricas destas 
mensagens. Veja o item 4.4 para mais detalhes sobre este relatório. 

Outra informação salva nesta mesma base de dados, em outra tabela (Manobras), é o conjunto de 
dados envolvidos em cada ocorrência de abertura espontânea de chaves supervisionadas. São 
registradas a data, carga interrompida e descrição da chave. No caso de criação de plano de 
manobra para a recuperação do circuito, são também armazenadas o plano de manobra, o 
resultado das operações, a nova carga após a recuperação. Estas informações são utilizadas para 
a geração do relatório de manobras descrito no item 4.5. 

2.3 Uso do ActionWise Toolkit 

O ActionWiseToolKit é uma ferramenta de suporte utilizada para montar a topologia da rede que 
será utilizada pelo programa ActionWise. Esta topologia será composta por esquemas ou 
agrupamentos eletricamente independentes. O aplicativo Criar o Banco de Dados Topológico. 

Um esquema ou agrupamento é um conjunto de redes interligadas por chaves manobráveis 
remotamente (vis a vis) que permitem sua reconfiguração em caso de contingência.  

Uma rede é formada por um conjunto de equipamentos conexos, definidos de acordo com os 
critérios do usuário. 

 2.3.1 Tela Inicial 

Quando se executa o aplicativo, é mostrada uma tela inicial, com as barras de menus de 
ferramentas para a utilização das funcionalidades do programa. Esta tela é mostrada na figura 
abaixo. 
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Aa principais tarefas possibilitadas são: 

 Abrir Rede – Para abrir uma base de dados já existente 

 Criar Rede – Para inicia a criação de um novo modelo de rede 

 Salvar Rede – Para Salvar alterações feitas em uma rede 

 Fechar - para sair do aplicativo 

 Ajuda – para entra em um arquivo de ajuda com o mesmo conteúdo desta descrição. 

 

 

 
Figura 4 - Tela de Abertura do ActionWise Toolkit 

2.3.2 Abrir Rede 

Através do menu Rede, é possível abrir redes de uma base de dados do ActionWise.  

 
Figura 5 - Abrir rede existente 

Para abrir uma rede:  

 Selecionar o arquivo da base de dados  

 Ao abrir a rede, o painel Esquemas com a árvore dos esquemas é atualizado, apresentando 
todas as redes de todos os esquemas da base de dados selecionada 
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 É possível visualizar as redes de todos os esquemas, as redes de um único esquema ou 
apenas uma única rede. 

 
Figura 6 - Rede aberta 

2.3.3 Criar Rede 

Permite criar uma nova base de dados, para armazenar uma nova topologia de rede. A montagem 
da rede é feita através da inserção de todos seus equipamentos usando os comandos do Editor.  

 

 

Figura 7 - Criar uma nova rede 

Para criar uma rede:  

 Clicar no botão  

 Selecionar local onde a base de dados ficará 

 Digitar um nome para o arquivo da base de dados 

 Clicar em Salvar 
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Figura 8 - Tela vazia para iniciar nova rede 

Para dar início a edição dos equipamentos de uma rede, primeiro é necessário criar o esquema e 

depois, a rede associada a este esquema. Tendo feito isso, o botão Editor ficará habilitado. Esse 

botão exibe a tela de edição com os comandos para inserção, alteração ou retirada dos 

equipamentos. 

2.3.4. Salvar  

O botão  atualiza a base de dados atual; 

O botão  cria uma base de dados nova, com a rede mostrada no gráfico. 

 

2.3.5.  Painel de Esquemas e Redes 

Ao abrir uma base de dados o painel Esquema apresenta os seguintes menus: 

 

 
Figura 9 - Painel de esquemas e redes 
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Esquemas 

O menu Esquemas permite criar um esquema novo, alterar o nome de um esquema ou excluir um 
esquema (e todas as suas redes). 

Redes 

O menu Redes permite criar uma nova rede para um esquema, alterar o nome de uma rede ou 
excluir uma rede (e todos seus equipamentos). 

Editor 

O menu Editor permite a apresentação da Janela de ferramentas do Editor, que mostra os 
equipamentos que poderão ser criados e inseridos na rede. 

 

2.3.6. Menu de Comandos Associados a uma Rede 

Após abrir uma rede os seguintes botões também ficam disponíveis: 

 

 

Figura 10 - Menu de comandos 

Alterar a função do botão direito do mouse 

Ao clicar sobre os ícones  (zoom por área),  (pam) e  (zoom por deslocamento vertical) 

a função do botão direito do mouse é modificada. Utiliza-se esse botão direito ao clicar na rede e 

arrastar. 

Pode-se utilizar as teclas CTRL, ALT e SHIFT junto com o botão direito do mouse para realizar 

zoom por área, pam e zoom por deslocamento vertical, respectivamente. 

 Pressionar o botão direito do mouse e selecionar área (zoom por área)  

Funções de Zoom 

 

Na figura os quatro ícones em sequência permitem, ao ser pressionados: 

 Cancelar zoom: mostra a área total da rede 

 Retornar ao zoom anterior: mostra os níveis anteriores de zoom, até chegar na área total 

 Aumentar nível de detalhe: aumenta pouco zoom 
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 Diminuir nível de detalhe: diminui pouco zoom 

Salvar Gráfico  - Grava gráfico em arquivo bitmap (.bmp): ao clicar no botão a rede é feito um 

Print (imagem) da rede exatamente como ela está no momento em que foi clicado o botão. 

Wizard  - Visualiza os atributos dos equipamentos na própria tela, em uma pequena janela 

temporária que se abre e fecha automaticamente para cada equipamento apontado pelo cursor do 

mouse. Os atributos exibidos são os mesmos configurados pelo módulo de configuração gráfica.  

2.3.7. Editor 

O botão Editor exibe a tela do Editor com os botões que permitem alterar, retirar ou inserir 
equipamentos nas redes. Esse botão só será habilitado quando houver pelo menos uma rede 
configurada. 

 
Figura 21 - Botões do editor 
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Figura 32 - Ações associadas a cada botão 

 

2.3.8. Edição de Equipamentos do Editor 

Alterar estado da chave: O botão  permite alterar dispositivos de seccionamento/ religamento 
para seu estado complementar (se fechado, abre; se aberto, fecha).  

 Clicar no botão  

 Clicar sobre a chave que se deseja alterar o estado 

                               
Figura 43 – Posição das Chaves 
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Inserir barra : Uma barra é o ponto ou barramento que conecta ligações e equipamentos de 1 
barra em uma rede. Pode ser desenhada como um ponto (1 clique) ou como uma barra horizontal 
ou vertical (clicando e arrastando na horizontal ou vertical). 

São consideradas ligações os equipamentos que necessitam de 2 barras para serem desenhados: 

trechos e chaves.  

São considerados equipamentos de 1 barra os elementos dependentes de uma única barra para 

serem desenhados: cargas e suprimentos. 

 

  Após edição/inserção/ remoção da barra, as alterações são executadas e a tela 
é fechada 

  Fecha a tela sem editar/inserir/remover a barra 

  Nome da barra 

  Tensão nominal da barra (fase-fase e em kV) 

Inserir trecho : Um trecho é uma ligação que pode ser desenhada clicando sobre a barra de 
origem e arrastando até a barra de destino. Em barras de destino horizontais ou verticais, 
conforme figura abaixo, pode-se utilizar a tecla Shift em conjunto para desenhar o trecho alinhado 
com a vertical ou horizontal. 

 

 
Figura 15 –Trecho vertical e horizontal 

 

 

Figura 54 –Atributos de uma barra 



                                          
 

 
 

ActionWise – SCADA/ADMS – Versão 1 – Rev. 6                   16 

 

 

 

Figura 66 – Atributos de um trecho 

 
  Após edição/inserção/ remoção do trecho, as alterações são executadas e a tela 

é fechada 

  Fecha a tela sem editar/inserir/remover o trecho 

  Nome do trecho 

  

 Impedâncias de sequência 

  Corrente máxima admissível no tipo de cabo do trecho inserido 

 Rede à qual pertence o trecho 

 

Inserir chave : Uma chave é considerada uma ligação. Pode ser desenhada clicando sobre a 
barra de origem e arrastando até a barra de destino.  

 

                                                     

                                      Disjuntor                                     Religador 

Figure 17 –Conectores (vertical e horizontal). 
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Figura 78 –Atributos de chaves 

  Após edição/inserção/ remoção do trecho, as alterações são executadas e a tela 
é fechada 

  Fecha a tela sem editar/inserir/remover o trecho 

  Nome da chave 

  Informação do nome do template no Action.NET utilizado para esta chave, se não 
for com o nome CHAVE (algum alternativo como disjuntor, religador) 

  Ajuste é a corrente nominal (Inom)  

 Rede à qual pertence o trecho 

 Tipo da chave: seccionador ou religador 

   Para casos de disjuntores ou religadores em que não está disponível 
o sinal de lock out ou que não seja possível a utilização do critério de vários religamentos 
para o disparo de manobras de recuperação, pode ser especificada a utilização de um 
algoritmo para a detecção de aberturas por atuação de proteção, selecionando esta opção. 
Mais detalhes ver item 4.6.4 

  Tempo em segundos após a atuação da proteção. 

 

Inserir suprimento : Um suprimento é um equipamento de 1 barra, que representa redes com 
geração a montante da rede.  
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Figura 19 – Atibutos de suprimento 

 

Figura 20 - Edição de suprimento 

  Após edição/inserção/ remoção do trecho, as alterações são executadas e a tela 
é fechada 

  Fecha a tela sem editar/inserir/remover o trecho 

  Nome do trecho 

 Tensão de operação do suprimento 

Inserir carga : Uma carga é um equipamento de 1 barra, que pode ser desenhada clicando sobre 
uma barra e arrastando para uma direção. 

 
Figura 21 - Carga 
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  Após edição/inserção/ remoção do trecho, as alterações são executadas e a tela 
fecha 

  Fecha a tela sem editar/inserir/remover o trecho 

  Nome do trecho 

 Informação de Potência ativa da carga inserida 

  Informação de Potência reativa da carga inserida 

 Número de consumidores que a carga representa 

 Existência de consumidor prioritário – marcar para o caso de cargas importantes que devam 
ser criadas no ActionWise e mostradas na tela. No ActionWise existe um símbolo diferente 
para carga normal e carga com consumidor prioritário. 

 

Copiar e colar equipamento: O botão  permite que os equipamentos selecionados (pelo botão 

) sejam copiados (tecla de atalho: Ctrl+C). Para colar esses equipamentos, deve-se apertar o 

botão  (tecla de atalho: Ctrl+V) e clicar no local onde devem ser colados. Eles podem ser 
colados na mesma tela onde foram copiados, em outra janela com outras redes, ou ainda, em uma 
janela sem redes. Uma vez colados, os equipamentos assumem os atributos da rede original. Ao 
copiar a rede a rede copiada assumem o estado isolado, ou seja, é necessário associar uma rede 
aos equipamentos copiados. 

 

Figura 22 – Atributos da carga 
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Figura 23 - Copiar / Colar 

2.4 Configuração do SCADA a Partir dos Dados da Rede (SinapRemote) 

A base de dados obtida a partir do aplicativo ActioWiseToolKit, é usada para a modelagem de 
redes elétricas, incluindo as características topológicas georreferenciadas, interligações, 
equipamentos, parâmetros elétricos dos equipamentos, perfis de cargas, etc. De fato, nesta base 
estão todos os dados para permitir os cálculos elétricos. 

Para o módulo de SCADA do ActionWise, entretanto, somente alguns dados são necessários. Os 
dados necessários ao SCADA são transferidos através de uma rotina de importação disponível no 
aplicativo de gerenciamento do Action.NET.  

Esta rotina de importação encontrada em Run/Extensions, denominada SinapWise Import faz a 
leitura da base topológica obtida no ActionWiseToolKit. Para este importador este DataSet é 
chamado de SinapRemote, e ao fazer sua leitura, o importador cria uma base de dados 
simplificada que contém apenas os objetos necessários para apoiar a integração, em tempo real, 
entre o módulo SCADA e o módulo ADMS. O importador também faz a geração de arquivos texto 
com dados para criar no Action.NET, telas gráficas de interface com os operadores do ADMS. 

A figura abaixo mostra, no módulo de edição do ActionWise, a declaração do arquivo tipo MDB 
usado pelo Toolkit (SinapRemote) e do arquivo tipo DB3 gerado pela extensão SinapWise Import a 
partir do arquivo MDB (SinapLocal). Esta mesma extensão gera também um arquivo tipo CSV, 
utilizado para gerar os diagramas dos esquemas de FLISR. Na mesma figura tem um diagrama de 
blocos com os arquivos e os processos que os utilizam. 
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Figura 24 – Bases de dados usadas no ActionWise (toolkit e Run-time) 

 

 

2.4.1 Dados Disponibilizados ao Módulo SCADA 

A rotina de importação gera uma base de dados com extensão “db3”, correspondendo a um banco 
de dados relacional interno do módulo SCADA (Banco de dados SqlLite). Esta base de dados, 
como mostra a figura abaixo, terá o mesmo nome do projeto criado pela ferramenta de engenharia 
do módulo SCADA. No SCADA esta base de dados é interfaceada pelo nome de SinapLocal. 
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Figura 25 - Arquivo gerado pela rotina do SCADA de Importação de Dados do SinapRemote 

 

As tabelas desta base de dados são criadas e preenchidas com os dados relevantes para a 
integração, contidos na base de dados topológica original, designada SinapRemote. 

 Agrupamentos – Contém os registros de cada um dos esquemas lógicos, ou aqui 
denominados Agrupamentos.  Cada agrupamento é um conjunto de Chaves, Trechos, 
Alimentadores, Cargas, Redes, etc., existentes no mesmo projeto, eletricamente isolados 
de outros. 

 Equipamento – contém os registros de cada um dos equipamentos descritos na base de 
dados original. Os objetos equipamentos são os principais elementos deste modelo, sendo, 
por exemplo, chaves, disjuntores, barras, redes, suprimentos, trechos de redes, linhas, etc.   

 Barra – contém os registros que definem cada uma das barras existentes na rede. A 
interligação de equipamentos, por este modelo, sempre é feita através de barras. Em cada 
registro de barra há as coordenadas de posicionamento da barra. 

 Redes – Cada rede é o conjunto completo de objetos equipamentos interligados, que será 
considerado na implementação do sistema. Em cada registro de rede há as coordenadas da 
área em que está a rede. 

 TipoEquipamento – contém os códigos e nomes dos equipamentos que podem ser 
utilizados na rede. 

 TipoChave – contém os códigos e nomes de tipos diferentes de chaves como, Disjuntor, 
Religador, Seccionadora, 

 Chaves – contém registros para cada uma das chaves do sistema, com a identificação, tipo 
e o estado normal inicial das mesmas. 

 TipoRede – é a lista de tipos diferentes de redes que podem ser tratadas pelo ActionWise. 
Contém um identificador numérico do tipo, o nome descritivo e uma sigla que designa se a 
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rede é de transmissão ou distribuição (SET = Sistema de Transmissão, SED = Sistema de 
Distribuição, etc.). 

 BarraRede – é a lista que relaciona cada Barra com a Rede à qual pertence. 

 EquipamentoBarra – é uma lista que relaciona os equipamentos com as barras: em que 
barra se conectam e a posição na barra. 

2.4.2 Projeto do Módulo SCADA 

O projeto do módulo SCADA deve ser criado a partir de um projeto básico do ActionWise que 
quando vazio já possui todos os templates das estruturas, todos os símbolos e outros objetos do 
ActionWise. Este projeto de nome FLISR-Project.tproj, está incluído no instalador do ActionWise 
Para a criação de um projeto individualizado para uma implantação, copie este arquivo e altere o 
nome para um que seja significante para isto. 

O projeto assim criado é um projeto do Action.NET com todas as estruturas, arquivos, símbolos 
necessários para iniciar um projeto, ADMS/FLISR.  

A seguir estão descritos os objetos necessários, já disponibilizados no FLISR-Project.tproj do 
ActionWise: 

a) Referências aos bancos de dados relacionais associados ao SinapRemote e SinapLocal: 

 Em Edit>Datasets na aba DB – Existe um registro de DataSets para o acesso à base de 
dados do ActionWise Toolkit (que está em formato Microsoft Access - mdb); O nome deste 
DB é “SinapRemote”. Utilize para nome deste arquivo de rede o mesmo nome do projeto., 
com extensão .mdb. 

 Em Edit>Datasets na aba DB - Existe um registro de DataSets para o acesso à base de 
dados local que será criada com formato “DB3” (SqLite); O nome deste DB é “SinapLocal”, 
deve usar o mesmo nome do projeto e a extensão “. dbSh”. 

 Em Edit>Datasets na aba DB - Existe um registro de DataSets para o acesso à base de 
dados local em que serão gravados Log e dados históricos de Manobras pelo módulo de 
cálculo do ActionWise. O nome deste dataset é SinapLog e o arquivo de dados terá o nome 
“SH_” seguido do nome do projeto, e extensão “.mdb”. 

 

 

 

 

 

 



                                          
 

 
 

ActionWise – SCADA/ADMS – Versão 1 – Rev. 6                   24 

 
Figura 26 - Declaração das Bases de Dados usadas no ActionWise 

 

b) Canais de comunicação (barramento de integração) utilizados, em tempo real, para a troca de 
dados entre os módulos SCADA e ADMS. Esta comunicação foi implementada através de um 
protocolo próprio, designado SinapWise que tanto pode ser cliente como servidor: 

Cliente: SCADA solicita do Módulo ADMS estado das cargas, cores dos trechos (Alimentadores 
responsáveis), valores estimados, indicativos de cargas máximas alcançadas. 

Servidor: Através deste canal de comunicação o módulo SCADA envia ao módulo ADMS, os 
dados de campo, isto é estados das chaves e medições de grandezas elétricas atualmente em 
tempo real.  Inversamenet o módulo ADMS envia ao SCADA por este canal os planos de 
Manobras e medidas estimadas. 

Estes canais são declarados, na ferramenta de engenharia do SCADA, em Edit>Devices. Nesta 
seção são definidos os canais (cliente e servidor), os nodos deste canais (endereços IP:Port) e 
pontos de E/S trocados entre os dois módulos. Assim, no projeto básico do ActionWise estes 
canais já estão definidos, devendo-se, apenas, ajustar atributos variáveis, dependentes da 
arquitetura da rede.  

 Em Edit>Devices na aba Channel existirá um canal de comunicação com o protocolo 
SinapWize, em modo Server (Veja o Manual on-line para detalhes sobre esta configuração 
– Dispositivos (Devices) e Interfaces). 

 Em Edit>Devices na aba Nodes existirá um node de comunicação para o canal definido no 
item anterior (Veja o Manual on-line para detalhes sobre esta configuração – Dispositivos 
(Devices e Interfaces). 

http://spinengenharia.com.br/help/an-2014/ActionNETUG/DevicesAndInterfaces/DevicesAndInterfaces.htm?rhsearch=Devices&rhsyns=%20
http://spinengenharia.com.br/help/an-2014/ActionNETUG/DevicesAndInterfaces/DevicesAndInterfaces.htm?rhsearch=Devices&rhsyns=%20
http://spinengenharia.com.br/help/an-2014/ActionNETUG/DevicesAndInterfaces/DevicesAndInterfaces.htm?rhsearch=Devices&rhsyns=%20
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 Em Edit>Devices na aba Points serão gerados, automaticamente, todos os pontos que 
serão lidos e escritos através dos dois protocolos (cliente e servidor), mas estes pontos 
serão descritos mais à frente, no detalhamento da rotina de importação – extension 
Deploy.  

c) Modelos (templates) de todos os equipamentos que compõe a rede elétrica modelada pelo 
ADMS/FLISR. Estes modelos já estão criados em Edit>Tags na aba Templates. Deverá existir 
tantos templates quantos são os equipamentos utilizados para modelar no SCADA os dados 
dos equipamentos definidos no ActionWise – módulo ADMS. Rotinas de geração automática da 
base de dados da aplicação utilizará estes templates, cujos nomes serão os mesmos nomes 
dos tipos de equipamentos, para instanciar objetos (Object Tags) correspondentes. No item a 
seguir são apresentados estes Templates. 

d) Tela principal para um projeto de FLISR, com botões para a chamada dos unifilares, e seleção 
de modos gerais de operação. 

e) Janelas (telas de diálogo) para as Manobras, Diagnósticos e comando de Chaves. 

f) Símbolos gráficos para serem utilizados na construção de diagramas unifilares mostrando a 
topologia de agrupamentos e redes. 

2.4.3 Templates para Integração SCADA / ADMS 

Na ferramenta de engenharia do SCADA, são usados modelos (templates) para a definição dos 
equipamentos com todos os dados relevantes para a integração dos módulos SCADA e ADMS. As 
principais características destes templates são: 

 O nome é definido pelo prefixo SW_ (abreviação de SinapWise) seguido do nome do tipo de 
equipamento   que ele modela, em letras maiúsculas. 

 

 
Figura 27 - Modelos de equipamentos usados no ActionWise (SW_<Tipo Equipamento>) 

 



                                          
 

 
 

ActionWise – SCADA/ADMS – Versão 1 – Rev. 6                   26 

 O template pode incluir sub-templates como itens de dados. Estes itens de dados são 
pertinentes à integração SCADA x ADMS e SCADA x Campo. 

O Template SW_CHAVE, por exemplo, é composto de três itens (sub-templates): STA (status 
– tipo variáveis digitais da chave), CMD (Comandos – tipo comandos enviados à chave) e MED 
(Medições - tipo medições da chave). 

Na figura a seguir é mostrado o sub-template RL_DIG (Variáveis digitais da chave) onde, 
somente os membros marcados com amarelo são relevantes para a integração SCADA x 
ADMS. Outros membros são lidos de campo, em tempo real, para as funções de supervisão da 
chave em questão. 

Observação: Em projetos em que há diferenças relevantes entre os tags de um tipo de chave e 
de outro tipo, que se necessita ter mais de um template, pode-se definir quantos forem 
necessários, desde que sejam mantidos os tags principais, para o protocolo de comunicação 
entre SCADA x ADMS, como os em amarelo na figura seguinte. Os nomes destes templates 
alternativos deverão iniciar com SW_ e ser incluídos no campo “strExtId”, na tabela de 
Equipamentos, sem o prefixo SW_. 

 

 
Figura 88 – Template TL_DIG com variáveis digitais onde, só as em amarelo, são relevantes para integração SCADA x ADMS 

 



                                          
 

 
 

ActionWise – SCADA/ADMS – Versão 1 – Rev. 6                   27 

3. Integração das Bases de Dados dos Módulos SCADA e ADMS 

Como apresentado no capítulo 2, inicialmente, se atualiza a base de dados SinapRemote (MDB) 
através do ActionWise Toolkit. Já está disponível uma base de dados vazia, com tipos de cabos e 
seus atributos, tipos de equipamentos, tipos de chaves e seus atributos default, etc. A partir desta  
base vazia, utilizando o ActionWise Toolkit, são gerados os esquemas com suas redes elétricas e 
equipamentos, conforme mostrado no vídeo.  

Posteriormente, utilizando a ferramenta de engenharia do Action.NET se inclui os dados da base 
de dados SinapRemote ao novo projeto criado a partir do projeto básico do ActionWise. 

Neste projeto, como mostrado no item “2.3.2” já existe toda a estrutura básica do ActionWise 
necessária a geração de uma nova aplicação do SCADA/ADMS FLISR. 

3.1 Projeto Básico de uma Concessionária de Distribuição 

O projeto básico do ActionWise deve conter os elementos básicos já descritos, como datasets, 
devices (canais e nodes), templates, biblioteca de símbolos, janelas de comando, necessários aos 
projetos de integração SCADA / ADMS/ FLISR. 

Entretanto, como cada concessionária de energia tem uma cultura diferente das outras, no que 
tange a pontos substantivos dos religadores, regras de nomeação de tags associados a um 
equipamento, etc., sugere-se que para cada empresa se crie, a partir do projeto básico existente, 
um novo projeto básico específico, utilizando templates, bibliotecas de símbolos, etc. adequados 
para esta concessionária. 

 A figura a seguir mostra o conjunto de templates básicos existentes no projeto básico do 
ActionWise. 

 
Figura 31 - Tags criados após a importação do componente 

 

 Em canais e Nodes estarão os canais servidor e cliente e os nodes. Em Datasets os 
acessos para as base de dados. Em Assets um Level com o nome ACTIONWISE. Em 

https://www.youtube.com/watch?v=l-xefQJzdOc&t=8s&index=2&list=PLWqJoVK0CU9pa5Demn5QnqlMqpMp5h2tI
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Categorias uma criada com o nome SINAPWISE. A todos os tags cridados na importação da 
base de de dados topológica será atribuída esta categoria. 

 Na biblioteca de symbols, como mostrado na figura abaixo, foram criados simbolos 
associados a cada um dos templates acima (SW_), com o mesmo nome, o que permite a 
colagem direta de objetos instanciados com o templates em telas. 

 

Figura 32 - Biblioteca de símbolos com cada equipamento da rede 

 Se for desejado pode-se criar novos ou alterar os objetos importados, que constituem 
apenas o básico para uma integração do ActionWise com uma rede de religadores, seus 
alimentadores, trechos  e as cargas envolvidas. 

 Em Datasets estarão as referências necessárias as bases de daos, já descritas. 

 
Figura 33 - Datasets 

 Em Devices, nas abas Canais e Nodes estarão os registros necessários à comunicação 
entre os módulos SCADA e ADMS que formam o ActionWise  

 Em Displays poderão ser encontradas uma tela Inicial básica, as Janelas de Comando de 
Chaves, Manobras Self Healing e Diagnósticos de bloqueios. 
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3.2 Criação de um Novo Projeto SCADA/ADMS/FLISR 

Após a alteração do projeto básico do ActionWise, adequando-o à cultura da concessionária, basta 
criar um novo projeto no Action.NET que, automaticamente, todas as estruturas básicas 
necessárias ao desenvolvimento de uma aplicação SCADA/ADMS/FLISR estarão incluídas.  

Faltam os elementos elétricos propriamente ditos, isto é a descrição de uma rede elétrica com 
vários esquemas, redes elétricas, chaves, cargas, alimentadores e os trechos de interligação entre 
estes equipamentos. Estas informações estão na base de dados do Modelo, criada como descrito 
no item 2, pelo aplicativo ActionWiseToolKit. 

Este item descreve os procedimentos para a importação de objetos, criação de tags, geração de 
telas e montagem da base de dados simplificada usada no módulo SCADA (extensão dbSh). 

Para importar os dados do módulo ADMS, cadastrados na base de dados SinapRemote, deve-se 
utilizar a funcionalidade da extension SinapWise Import, criada especialmente para esta tarefa. 

No Action.NET os aplicativos do tipo Extension são executados na ferramenta de engenharia do 
módulo SCADA para importar e exportar dados do projeto, como apresentado a seguir: 

 Vá para Run> Extensions e será mostrada a tela da figura seguinte; 

 Nesta tela faça um duplo-clique em SinapWise Import. 

 

 
Figura 34 – Extension SinapWize Import 

 Será aberta a janela de execução desta extensão, conforme figura abaixo. 

 Nesta janela deve-se escolher os nomes dos Nodes para os canais Servidor e Cliente, que 
serão necessários para a comunicação entre o módulo SCADA e módulo ADMS. Se o 
Component SinapWise foi importado no projeto, os nodes terão os nomes mostrados 
abaixo.  
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Figura 35 - Janela de Execução do Sinapize Import 

 

 Clicando no botão Execute, a importação será iniciada. Pode-se acompanhar os passos 
principais que serão descritos na janela. Após aparecer a mensagem “Importação 
Finalizada”, pressione o botão Ok, para fechar a janela. 

 Para garantir que a geração de Tags e Points, feitas na importação seja consolidada 
corretamente, recomenda-se a execução de um build, indo em Run > Build; 

 Em caso de algum problema na importação pode-se verificar o conteúdo de um log criado 
na pasta de projetos, subdiretório Logs, com o nome ActionNet-dd.mm.aaaa.Log. (Data do 
dia). 

 
Figura 36 - Logs gerados no diretório de projetos do SCADA 

3.3 Procedimentos Executados na Importação dos Dados do SinapRemote  

Esta seção apresenta uma breve explanação das atividades executadas automaticamente durante 
a importação dos dados do ADMS, disponíveis na base de dados SinapRemote, apenas para 
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melhor orientar o usuário dos procedimentos executados e fundamentá-lo para fazer alterações 
ou correções se considerar necessário. Não é uma explicação de procedimentos para o usuário. 

As atividades executadas são basicamente as seguintes: 

 A primeira fase é a leitura do banco de dados SinapRemote e a gravação simplificada de 
dados lá obtidos para a base de dados local com o <nome do projeto> e extensão “dbSh” 
(SinapLocal). 

 A base de dados de entrada é do tipo MS-Access e tem o seu acesso descrito por um 
Dataset com o nome SinapRemote (disponível, automaticamente, no DefaultNewProject 
do ActionWise). Caso este acesso não seja possível é apresentada uma mensagem de erro 
e o aplicativo é encerrado. 

 A base de dados de saída é do tipo “dbSh” (SqLite) e estará localizada no diretório de 
Projetos do SCADA. O seu acesso será obtido pelo Dataset de nome SinapLocal, na tabela 
de datasets do projeto. Caso não exista será criado automaticamente, com seu esquema e 
tabelas necessárias, e com a denominação: < nome do projeto>, seguido de “.dbSh”, que é 
copiada para o diretório do projeto durante a instalação do Action.NET. 

 Se a base de dados local já existir, será completamente limpa, todos os registros excluídos, 
para ser populada, novamente, com os dados atuais da base SinapRemote. É feita a leitura 
da base de entrada e criados repositórios (listas) em tempo real, que a seguir serão 
gravados na base de saída local. 

 As tabelas são lidas e gravadas na seguinte ordem: (em todas as leituras somente serão 
considerados registros que possuam o intEstudoId = 0)   

o Agrupamento 

o TipoEquipamento 

o TipoRede 

o TipoChave 

o Rede 

o Barra 

o BarraRede 

o Equipamento 

o EquipamentoBarra 

o Chaves 

 Após esta gravação, será feita a leitura do repositório Equipamentos e para cada um dos seus 
registros, será instanciado na tabela Objects um objeto Tag com tipo (template) 
correspondente ao tipo de equipamento. Será utilizado o strCodigo do equipamento para 
nomear o tag instanciado. Não serão permitidos tags duplicados. 
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Figura 97 - Cada equipamento é criado com seu respectivo template-tipo 

 Caso não exista o template com o mesmo nome do tipo de equipamento, o tag correspondente 
não será criado. Aliás esta é a forma de fazer com que Barras não sejam criadas, já que na 
versão atual não são utilizadas no módulo SCADA do ActionWise. 

 Se for necessária a definição de mais de um template para o mesmo tipo de equipamento, por 
exemplo para o tipo de equipamento CHAVE, pode-se definir mais de um template e no 
registro da tabela Equipamento, na base SinapRemote, na coluna strExtId, deve-se indicar o 
template a ser utilizado para cada equipamento. O template deverá ter o nome precedido por 
SW_.  No campo strExtId, deve-se por apenas o nome do template. Ex: Seja o template 
SW_DISJUNTOR, em strExtid se coloca DISJUNTOR.  O campo strExtId é acessível através do 
campo “Template” na janela de edição no ActionWiseToolKit, 
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Figura 38 – Base de dados SinapRemote (MDB) – Tabela Equipamentos – parâmetro strExtId 

 

 Na tabela POINTS será criada uma entrada para cada membro de objetos instanciados em 
Objects, com nomes de membros definidos no protocolo. No campo Address será colocado o 
intEquipId do registro em Equipamentos, com um subcampo para definir para o módulo de 
ADMS qual a medição ou estado correspondente. Estes campos coincidem com nomes de 
membros existentes nos templates de tipos de equipamentos, como POS, SUP, CMF, BLF, 
LKO, CMA, A_A, A_B, etc. A figura abaixo mostra alguns pontos criados em points: 

 

 
Figura 39 - Pontos de E/S criados automaticamente pelo Sinapis Import 



                                          
 

 
 

ActionWise – SCADA/ADMS – Versão 1 – Rev. 6                   34 

 O módulo de comunicação que fará a leitura desta tabela é denominado SinapWiseServer. 
Para detalhes sobre a configuração, tipos de campos, etc. veja no Manual do protocolo, que 
pode ser lido em Edit > Devices> Channel, escolher na caixa “Installed Protocols” o módulo 
SinapWiseServer e pressionar o botão Help. Também serão criados pontos para o módulo 
cliente o SinapWiseClient. 

 Tags virtuais, criados para receber dados do ADMS, como o Suprimento que está conectado 
a cada trecho, o estado energizado ou não de uma carga, serão alocados no Node Cliente. 
Tags criados para receber dados reais da aquisição, como a posição de um religador ou a 
medição de uma corrente, serão colocados no Node Server, para serem enviados para o 
ADMS.  

 Os pontos reais de aquisição de dados podem ser os mesmos tags ou outros já existentes, 
utilizados na supervisão. Em qualquer caso deverá haver a configuração deles para os 
protocolos utilizados na sua aquisição, independentemente dos aqui descritos. Se os tags 
forem outros, veja no manual do protocolo como defini-los também no módulo ADMS para 
garantir a correspondência dos dados entre os dois conjuntos de tags. 

 Não é possível duplicação de tags no ActionWise. Assim, ao se executar pela segunda vez 
uma importação, nada será importado. No log de execução poderá ser constatado que para 
cada tag haverá o aviso “ Tag already exists=> BVA_21C5 - Not created! ”.  

 Geração de arquivos .CSV com especificação de telas gráficas correspondentes aos 
equipamentos e topologia descritos na base de dados do Modelo topológico. (Veja próximo 
item para a utilização destes arquivos). 

3.4 Criação de Telas Gráficas no Módulo SCADA do ActionWise 

Para que os operadores do ActionWise possam acompanhar, em tempo real, a supervisão e 
monitoração das redes de distribuição, devem ser criadas, telas gráficas apresentando os estados 
e medições nos equipamentos e a topologia das redes. Estas telas permitem visualizar de forma 
simplificada esquemática (não georreferenciadas), a rede implementada no módulo SCADA e 
ADMS 

No DefaultNewProject do ActionWise, conforme mostrado na figura 32, já existem Symbols para 
representar cada um dos objetos tratados na integração do SCADA / ADMS, com o mesmo nome 
de cada um dos templates correspondentes aos objetos que representam. 

No ActionWise está disponível, entre as ferramentas de Importação, uma extensão denominada 
Importar CSV file.  Entre as funcionalidades desta extensão está a importação de arquivos de 
texto ASCII com a especificação de criação de tela gráficas com símbolos pré-definidos, em 
formato .CSV. 

 

3.4.1 Geração do arquivo .CSV com definição de telas gráficas 

A extensão de Importação SinapWise Import, além de criar o banco de dados SQLite com os dados 
substantivos para a execução do Action.NET run-time, faz a geração de arquivos extensão “CSV”, 
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a partir da definição da topologia da rede existente na base SinapRemote. Estes arquivos contêm 
os esquemas elétricos gerados pelo Toolkit, com as coordenadas de vídeo de cada equipamento 
associadas (Top, left), conforme a figura a seguir. 

É importante o usuário estar ciente de certos critérios pré-definidos na geração dos arquivos: 

 O arquivo .CSV terá o nome formado pelo nome do projeto seguido da palavra “_Display”, e 
de um número apenas para diferenciá-lo de outros arquivos, e com a extensão .CSV.  

 Para cada Agrupamento (esquema) será gerada informação para criar/ alterar uma tela 
gráfica com o nome formado pelo prefixo “UNSH_” seguido do nome do agrupamento. A 
tela será gerada com fundo preto e as dimensões 1680 x 830. A segunda linha na figura 
abaixo é utilizada para a criação da tela. 

 
Figura 40 - Exemplo de arquivo .CSV para a geração de telas 

 Para cada tela é incluído um símbolo com o nome SW_AGRUPAMENTO, na parte central 
esquerda da tela. Este é o painel de monitoração e controle de agrupamentos, mostrado 
na figura abaixo. 

 

Figura 41 - Painel de monitoração de agrupamentos 

 O tamanho da tela, a alocação de símbolos e sua disposição são feitos proporcionalmente 
às dimensões e alocações dos símbolos correspondentes na tela gráfica original criada no 
aplicativo ActionWiseToolKit. Desta forma, recomenda-se que na criação da rede original 
se leve em conta que a tela no SCADA terá estas proporções de aproximadamente largura 
o dobro da altura. No caso de Esquemas que necessitem de uma altura maior, esta 
condição será atendida durante a geração da tela, que ficará mais alta. Talvez tenha que 
ser manualmente subdividida após sua importação. 

 Prosseguindo na geração dos demais símbolos na tela, serão alocados para cada 
Suprimento na rede original, um símbolo que representa uma REDE. Há dois destes 
símbolos um SW_REDE, utilizado se o Suprimento for encontrado na metade esquerda da 
tela gráfica e outro com o nome SW_REDER, se encontrado na metade direita do gráfico. 
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Figura 42 - Símbolos para suprimentos SW_REDE e SW_REDER 

 

 Para cada objeto Religador (Chave), será alocado um símbolo SW_CHAVE, que já contém a 
representação do estado da chave, medidas de Corrente, nome da chave, estados de 
bloqueio etc. e a chamada para mostrar uma tela de estado e comando, quando se faz um 
duplo clique sobre o símbolo do religador. No caso de disjuntores (de alimentadores) é 
utilizado um símbolo diferente com o nome SW_DISJUNTOR. O posicionamento dos 
símbolos é proporcional aos originais na rede. 

 
Figura 43 - Símbolos para Chaves e Disjuntores 

 Para cada trecho de condutor esquematizado e cadastrado na base de dados de rede será 
gerado um registro para a criação de um símbolo de trecho na tela do ActionWise. Há dois 
símbolos para trechos um para trechos horizontais SW_TRECHO e um para trechos 
verticais SW_TRECHOV. 
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Figura 44 - Símbolos para trechos horizontais e verticais 

 Para cada carga Prioritária encontrada na rede original será inserida na tela um símbolo 
SW_CARGA para a visualização de seu estado alimentado ou não. 

 Somente serão geradas telas e símbolos correspondentes a objetos que foram criados no 
projeto Action.NET, durante a presente execução de importação SinapWise.  Assim, 
quando se deseja incluir novos equipamentos, deve-se fazê-lo na rede, pelo 
ActionWiseToolKit e após repetir as importações sendo gerados os novos tags 
correspondentes e os novos símbolos para as telas. 

3.4.2 Importação do arquivo .CSV de geração de telas 

Para a importação de telas gráficas deve-se, novamente, utilizar uma extensão desenvolvida para 
ler o arquivo com extensão CSV: CSV File. 

Dentro do ambiente de engenharia: 

 Vá para Run> Extensions e será mostrada a tela da figura abaixo; 

 Nesta tela faça um duplo-clique em CSV File; 
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Figura 45 - Importador de CSV (usado para gerar as telas) 

 Será aberta a janela de execução desta extensão, conforme figura abaixo. 

 Nesta janela deve-se escolher o arquivo CSV recém-criado, com o nome do projeto e a 
terminação _Displaynn.csv. O arquivo é criado no diretório c:\Action.NET\Projects\, o 
mesmo diretório onde ficam os demais arquivos de projeto.  

 
Figura 46 – Importando o arquivo CSV para gerar telas do ActionWise 

 Clique em Ok, e será iniciada a importação, mostrando nesta janela informações do 
andamento da tarefa. 

 Ao final a janela será fechada automaticamente. 
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 Após a importação vá para Edit>Displays e escolha as telas que foram criadas para 
verificar o resultado. Veja que todos os objetos alimentadores, chaves, disjuntores, trechos 
e cargas prioritárias terão sido incluídos na tela. 

 A disposição dos objetos será bastante próxima daquela que os objetos têm no gráfico da 
rede original definida no ActionWiseToolKit. Apenas os objetos não estarão corretamente 
ajustados uns com os outros devido a diferença de proporção que os símbolos no SCADA, 
com mais informação visual e dimensões diferentes, tem em relação aos símbolos mais 
simples utilizados no projeto da rede. 

 Abra o ActionWiseToolKit para verificar o posicionamento correto dos símbolos no gráfico e 
utilize a tela gráfica para orientar-se ao fazer as movimentações para ajustar o 
posicionamento dos objetos nas telas do SCADA. Para verificar a que equipamento cada 
símbolo se refere, de um clique sobre o mesmo e será mostrada uma janela com o nome do 
equipamento. 

4. Funcionalidades da interface em tempo Real (IHM) 

4.1 Telas Funcionais 

Telas funcionais são telas já prontas no projeto default do módulo SCADA do ActionWise para 
apresentação de eventos, alarmes e pesquisas históricas.  

 Eventos do sistema; 

 Alarmes correntes; 

 Log de operação; 

 Consultas a dados históricos; 

 Telas de tendência em tempo real e históricas; 

 Listagem dos parâmetros da base de dados; 

4.3 Tela de Unifilares de Blocos Lógicos 

Como mostrado na figura 32, no ActionWise pode-se, facilmente, criar unifilares com blocos 
lógicos para facilitar o entendimento do operador. Uma ou várias telas podem ser criadas de 
acordo com a conveniência para facilitar a operação. 

Em princípio é recomendado que se crie uma tela para cada Agrupamento complexo de chaves do 
sistema (com vários alimentadores – suprimentos). 

Agrupamentos simples podem ser incluídos no mesmo Unifilar. 

http://spinengenharia.com.br/help/an-2014/ActionNETUG/DAppDefaultEnterprise/DAppDefaultEnterprise.htm?rhsearch=projeto%20default&rhsyns=%20
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4.3.1 Redes (Alimentadores) 

São constituídas por uma fonte de alimentação (Alimentador de subestação) e um conjunto de 
equipamentos tipo: religadores, trechos e cargas interligadas. O símbolo para o ponto de 
interligação é mostrado a seguir.  

Ao se clicar sobre o símbolo da Rede (TAM_21F2) aparece a janela de ativação/desativação de 
redes, mostrada na figura do meio.  

 

                         
Figura 47 - Bloco Lógico – Detalhes 

Clicando-se na chave pode-se alterar o modo Ativada para Desativada (ou bloqueada), isto é, 
nenhum dos religadores desta rede poderá ser comandado pelo algoritmo FLISR. No modo 
desativado, aparece, ao lado da barra um círculo vermelho com a sigla “BL”. Esta informação é 
enviada ao módulo ADMS que não mais fará qualquer tentativa de recuperação em caso de 
ocorrências. 

Observação: Este bloqueio da função FLISR no bloco lógico também será acionado, 
automaticamente, quando pelo menos um dos religadores da rede (alimentador) estiver com: 

 Indicação de impedimento de linha viva; 

 Bloqueio de religamento; 

Bloqueio de neutro; 

Por segurança, este conjunto não participará do algoritmo de FLISR, caso houver alguma 
ocorrência que o dispare e nada poderá ser manobrado neste alimentador. 

Esta função de bloqueio automático é configurável podendo, à critério da operação da 
concessionária, serem incluídos ou excluídos tags nesta consideração. Os nomes dos tags estão 
configurados como StartValue de um tag do tipo SW_GLOBAL: TAGSFORBLRCALC.  
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Figura 108 - Bloco Lógico – Detalhes 

4.3.2 Religadores 

As Chaves Religadoras são representadas pelo símbolo mostrado a seguir. Incluem o estado, o 
código ou nome da chave, as correntes atuais, nas três fases, e algumas indicações de modos de 
operação. 

    
Figura 49 - Religadores - Informações 

 

Na figura seguinte aparecem as indicações de bloqueio de religamento (simbolo BR), bloqueio para 
self-healing (BL) e chave em modo de controle local. A função de bloqueio para self healing é 
detalhada adinate neste manual. 

       
Figura 50 - Religadores – Tipos de Bloqueio 

 

O módulo de ADMS continuamente faz supervisão da carga atual em cada religador. Os símbolos 
MAX e FUT, respectivamente são mostrados se a carga atual supera a máxima aceitável (85% da 
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nominal), ou se é prevista que a carga alcance este máximo no futuro (daqui a 3 horas), se for 
mantida a tendência atual. O percentual da nominal e o tempo futuro são parametrizáveis. 

Um duplo clique na figura do religador mostra a janela de comando do mesmo, apresentada e 
descrita adiante neste manual. 

4.3.3 Trechos 

Os Trechos simbolizam o cabeamento de interligação entre os religadores, possuindo como 
parâmetros a corrente máxima admissível. Os trechos são coloridos e assumem a cor do símbolo 
da rede que o alimenta no momento. Quando estão desenergizados, os trechos assumem a cor 
branca. 

        
Figura 51 - Trechos 

O módulo de ADMS continuamente faz supervisão da carga atual em cada trecho. Os símbolos 
MAX e FUT, respectivamente são mostrados se a carga atual supera a máxima aceitável (85% da 
nominal), ou se é prevista que a carga alcance este máximo no futuro (daqui à 3h), se for mantida a 
tendência atual. O percentual da nominal e o tempo futuro são parametrizáveis. 

4.3.4 Cargas 

As Cargas simples que existem em todos os trechos não são representadas nas telas. Cargas 
consideradas prioritárias, que se deseja sejam mostradas na tela devem ser criadas no ActionWise 
e são representados por um triangulo com a indicação do nome. Quando energizados aparecem em 
cor Vermelha. Se estiverem desenergizados ficam em cor branca.  

 

Figura 52 – Carga existente no trecho 

Para especificar a carga como prioritária deve-se marcar esta opção na janela de criação de cargas 
no ActionWiseToolKit. (Ver item 2.2.8).   

4.3.5 Chave de Seleção Geral do FLISR (Self Healing) 

Na tela principal de unifilar ou em cada tela de unifilar, como for considerado mais conveniente, há 
uma chave seletora para a mudança de modo de operação entre FLISR ATIVADO para todos os 
agrupamentos ou esquemas ou DESATIVADO para todos os agrupamentos. As figuras a seguir 
mostram estes dois modos. (Quando desativado mostra em vermelho piscante) 
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Figura 53 - Estados da função FLISR para todos os esquemas 

Quando a chave vai para a posição de DESATIVADO, todas as redes, de todos os agrupamentos 
são colocadas em estado DESATIVADO, e esta informação é enviada para o módulo ADMS, que a 
partir de então não executará mais nenhuma tentativa de recuperação de ocorrências. 

4.3.6. Chave de Seleção de FLISR para Agrupamento 

Na tela de cada esquema, poderá ser mostrado um painel para seleção de modos de operação de 
cada agrupamento. Individualmente, neste painel, pode-se controlar o estado Ativado / 
Desativado da função FLISR de cada esquema, clicando-se no botão Ativar/Desativar, como 
mostrado nas duas primeiras figuras abaixo à esquerda. 

                   
Figura 54 - Painel de cada agrupamento ou esquema 

Nas últimas figuras à direita, pode-se ver o botão AUTOMATICO / MANUAL , que quando clicado 
faz a alteração do modo de execução de manobras recomendadas pela função FLISR: 

 Manual: no caso de falha, as manobras são mostradas em uma janela e o operador decide 
se deve ou não executá-las. 

 Automático: no caso de falha, as manobras são mostradas em uma janela, e já passam a 
ser executadas, automaticamente.  Após a conclusão da manobra a janela é fechada 
automáticamente. 

O 3° botão Self-Healing permite a chamada da janela de manobras sugeridas pelo self-healing, 
que pode ter sido fechada antes de execução da manobra. Normalmente estará vazia. 

O botão RESET, pode ser utilizado após a ocorrência de manobras para a normalização das 
indicações da ocorrência da manobra na tela.  
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As execuções de comandos feitos pela manopbra deixam um circulo piscante em torno dos 
religadores manobrados. Para retirar estes círculos deve-se pressionar o botão Reset.  

Quando em modo SIMULADOR  este botão também restaura os estados normais de todas as 
chaves do agrupamento, bem como a indicação de falha de comunicação, e as linhas piscantes 
junto aos trechos não alimentados por suas fontes supridoras normais. se houver.. 

O botão NORMAL  somente é utilizado em modo de produção em tempo real (não simulado) e 
permite  a entrada em modo de comando ESCUTA, impedindo o envio real de comandos ao campo. 
Quando o sistema está em modo ESCUTA a palavra fica em vermelho. 

 

4.4. Tela de log de operação do FLISR 

Esta tela mostra o “log” de operações criado pelo módulo de cálculos elétricos ADMS. 

As informações são a data da ocorrência, o setor do aplicativo que gerou o log e a descrição da 
ocorrência. 

Quando se clica no botão “Log Self-Healing” é mostrada a tela com os 500 registros de log mais 
recentes, em tempo real.  

Se desejado, pode-se escolher a apresentação histórica, clicando na opção “Histórico” e entrando 
com o intervalo de datas e horas para a pesquisa. 

Periodicamente o projeto faz a exclusão de mensagens de log que foram geradas a mais de 60 dias 
da data atual. 

 
Figura 55 – Log histórico com data/hora de início e fim 
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Figura 56 – Log com últimos 500 eventos 

4.5 Tela Relatório de Ocorrências FLISR 

Nesta tela pode-se visualizar cada uma das ocorrências de abertura de chaves e intervenção do 
algoritmo FLISR. Na lateral esquerda da tela é mostrada uma lista das últimas ocorrências. 
Clicando em uma destas linhas, os dados detalhados da ocorrência em questão são apresentados 
na parte principal da tela. Ainda na lista, se o operador obteve a informação da causa da abertura 
da chave/disjuntor, deve escolher na caixa “Motivo” uma das frases lá existentes, e este motivo 
será armazenado na lista, definitivamente. 

Na parte central da Tela, em vermelho, estão os dados do momento da abertura, o número de 
consumidores supridos e a carga fornecida, antes e depois da ocorrência. Em verde são os dados 
sobre a manobra de recuperação da carga, isto é, quanto de consumidores e carga foram 
recuperados com a manobra. Na parte direita em branco é mostrada a situação final após a 
manobra de recuperação com consumidores atendidos e carga suprida, antes da recomposição 
manual completa do setor. 
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Figura 57 - Relatório de ocorrência 

4.6 Janelas de Operação 

4.6.1 Janela de Comando do Religador 

Para permitir ao operador comandar abertura e fechamento de religadores, bem como operações 
de bloqueio, está disponível uma janela de comando, apresentada na figura abaixo. Nela é 
mostrado na parte superior o código e a descrição do religador. 

 
Figura 118 - Janela de Comando de chave (religador) 
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Condição para Self-Healing – Neste quadro aparece o texto LIBERADO, se o religador não 
apresentar nenhum bloqueio que o impeça de participar de manobras de recuperaçao. Caso o 
religador esteja em modo Bloqueado (ou Desativado) para Self healing, esta janela ficará 
conforme mostrado abaixo, coma indicação de estado emcor vermelha. 

 

 

Figura 59 - Religador bloqueado 

Clicando-se sobre este quadro aparece a janela de diagnóstico de bloqueio apresentada no item 
seguinte). 

O botão Desativar,  ao lado direito do estado de bloqueio permite ao operador a Desativação / 
Ativação manual deste religador para o self-healing. Se este bloqueio manual estiver definido, e 
houver alguma ocorrência que possa ser recuperada, o algorítmo de recuperação não considerará 
este religador na proposição de manobras. O religador ficará como que impedido para ser 
manobrado automáticamente. 

Estado -  Apresenta os textos ABERTO ou FECHADO, conforme o estado atual da chave. 

Seleção de comandos – Neste Quadro estão um conjunto de diversos botões de comandos para o 
religador.  

 Abrir / Fechar a chave.  

 Selecionar / De-selecionar o impedimento por linha viva. 

 Bloquear/ desbloquear o religamento automático 

 Alterar a função equipamento entre religador/seccionadora 

Na parte inferior da janela de comando da chave ainda há botões para comandos SIMULA FAULT 
(Veja na descrição do Modo Simulador adiante), RESET SH, RECONFIG e SAIR. 

RESET SH – Faz o reset da chave em questão, isto é se em modo simulado, volta seu estado para 
o modo normal e, em qualquer modo, reseta os flags de OPSH (circulo amarelo após operação, 
CFL (circulo vermelho se operação cancelada). 

RECONFIG – Permite ao operador disparar o algorítmo de reconfiguração de rede por abertura de 
chave, sem que haja outros motivos como a atuação do LockOut de religamento. Também é 
possível a utilização deste botão para solicitar uma reconfiguração, mesmo que o disjuntor não 
esteja aberto. O algorítmo de reconfiguração vai procurar uma nova topologia que seja a mais 
otimizada entre as possíveis diferentes da atual. Se encontrar esta topologia vai propor esta 
manobra. 
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4.6.2 Janela de Diagnóstico de Bloqueio 

Na Janela de Comando do religador, clicando-se no quadro Condição para FLISR (Self-Healing), é 
mostrada a janela de diagnóstico do self-healing, apresentando os estados de vários pontos de 
leitura do religador, que são utilizados para gerar o sinal de Bloqueio automático para self-healing 
do religador. Os quadros com fundo preto e texto em branco estão na condição normal, permitindo 
a utilização desta chave nas manobras de recuperação. Os pontos que se apresentam com fundo 
amarelo e texto em preto, são motivos para o bloqueio. Os pontos que são utilizados também para 
desativar o self healing na rede inteira, quando atuados aparecem com o fundo em vermelho. 

 

 
Figura 60 - Janela de Bloqueio 

Os tags e nomes que aparecem nesta janela podem ser configurados em Edit/Scripts aba Class, 
escolher o item SH_Diagnose. 

Bloqueio para Self Healing (BL) – O bloqueio de um Religador para participar de uma manobra de 
recuperação pode ocorrer por três motivos: 

 O Bloqueio Manual feito pelo operador clicando no botão de Desativado da janela de 
comando, descrito no item 4.6.1; 

 O Bloqueio dito automático, quando qualquer um dos tags listados na janela acima for 
atuado no campo, e também aparecer em amarelo;  

 Estados que causam bloqueio de REDE (os três primeiros na janela acima), como já 
descrito no item 4.3.1; 
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Nos casos Manual e Automático, o bloqueio é feito somente no religador, de forma que este é 
considerado como inexistente (e fechado) e não é considerado como manobrável na escolha das 
alternativas de manobra para obtenção de uma recuperação de cargas no caso de uma ocorrência 
de abertura de circuito. 

Os tags escolhidos para esta desativação podem ser configurados na instalação do sistema de 
acordo com a preferência da operação da concessionária. Os nomes dos tags estão configurados 
como StartValue de um tag do tipo SW_GLOBAL: TAGSFORBLACALC. Trata-se de uma cadeia de 
caracteres constituída dos nomes dos tags (folhas nos templates) separados por “;”. Tags cujo 
estado “0” (ou desligado) deve desativar o Self Healing, devem ser precedidos de “!” na definição 
deste texto. 

Figura 61 – Coluna StartValue  

4.6.3 Janela de Manobra da Função FLISR (Self Healing) 

A Janela de Manobra tem por objetivo apresentar um plano de manobra recomendado em caso de 
ocorrência de aberturas espontâneas de chaves religadoras.  

Após a abertura de uma chave, inicia o ciclo de religamento automático. O módulo ADMS fará a 
análise da ocorrência e, no caso de detectar uma das condições abaixo listadas, poderá fazer a 
geração, se possível, de um plano de manobra.  As condições para o disparo da reconfiguração são: 

 Caso, após a abertura, ocorrer falha do religamento automático e o religador entrar na 
condição de Recloser Locked Out; 

 Ocorrer mais de duas aberturas e fechamentos do religador em um intervalo de tempo pré-
definido e o religador permanecer aberto; 

 O operador, manualmente, pressionar o botão RECONFIG, apresentado acima na janela de 
comando;  

 O ActionWise detectar que uma abertura de disjuntor ou religador ocorreu por atuação de 
proteção e expirou o tempo máximo considerado para que haja um religamento. (Ver 
detalhes no próximo item). 
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Quando o algoritmo decide fazer a execução de uma manobra, o módulo de comunicação Server do 
ActionWise, recebe do ADMS este plano, isto é, um conjunto de solicitações de telecomandos, e 
os coloca nesta janela de manobra, apresentando-a, automaticamente, na tela. 

Se a opção de execução Automática estiver selecionada, os comandos passam a ser enviados aos 
religadores.   

A janela de comando possui os seguintes campos: 

Identificação do Agrupamento – Sua sigla e número de identificação. 

Número da manobra – Um número sequencial, que inicia em 1 a cada nova ativação do módulo 
ADMS.  

Data - A data e hora em que foi iniciada 

Passos – O número de comandos que compõe a manobra. 

Comandos – Cada um dos comandos, informando se o objetivo é ABRIR ou FECHAR e o código da 
chave alvo deste comando. 

Executar – É um botão para disparar a execução da manobra no caso em que o sistema esteja em 
modo de execução manual. 

 

 
Figura 62 - Janela de Manobras Sugeridas 

Quando a execução da manobra inicia, o fundo da linha correspondente ao comando enviado, fica 
com a cor amarela clara, no momento do envio do comando. Permanece nesta cor até que chegue 
a sinalização correta do novo estado da chave, passando então para a cor verde. Se a sinalização 
não chegar em tempo aceitável (10s) a descriçaõ deste comando fica com a cor de fundo vermelho. 
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Após a execução com sucesso dos comandos, cada um dos religadores comandados passam a 
mostrar um círculo tracejado piscante na cor amarela, para chamar a atenção do operador das 
operações executadas. Este círculo passa a ser visível quando o tag OPSH (Operação por Self 
Healing) vai para o estado atuado. Esta atuação é feita por código interno da janela de self-healing 
ao detectar a sinalização com sucesso da execução do comando.   

Se um comando não obtiver sucesso, isto é, o religador é comandado e em tempo hábil (10s) não é 
recebida a sinalização correta do novo estado da chave, o tag CFL (falha de comando) será atuado. 
Esta atuação causará o aparecimento de um círculo vermelho intermitente em torno do símbolo do 
religador e a manobra será cancelada. Portanto este passo e os seguintes não mais serão 
executados. 

Limpar – Este botão muda para zero o estado dos tags OPSH e CFL fazendo desaparecer os 
círculos. 

Fechar – Botão para fechar a janela. 

 

 
Figura 63 - Mostra religadores que foram operados pela função FLISR (Self Healing) 

4.6.4 Disparo de manobra por detecção de abertura por proteção 

Para casos de disjuntores ou religadores em que não está disponível o sinal de lock out ou que 
não seja possível a utilização do critério de vários religamentos para o disparo de manobras de 
recuperação, pode ser especificada a utilização de um algoritmo para a detecção de aberturas por 
atuação de proteção.  

Para utilizar esta opção, deve-se escolher esta característica no momento do cadastramento do 
disjuntor ou religador, no aplicativo ActionWise ToolKit. A figura mostra a janela utilizada para 
este cadastramento. Deve-se marcar o item “Disparo por proteção” e ser definido Delay como o 
tempo em segundos que o algoritmo deve esperar para que tenha certeza que não mais haverá 
religamento. 
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Figura 64 – Opção de Disparo de Proteção com Delay 

 

Devem também ser cadastrados no ActionWise os sinais de atuação de proteção que devem ser 
considerados como causadores da abertura. Estes sinais devem estar disponíveis no canal de 
comunicação entre o ActionWise e os Religadores (ou com o Centro que disponibilize os dados dos 
religadores). 

O algoritmo somente vai gerar um sinal de disparo para a recuperação (sinal TRP), a ser iniciada 
pelo ADMS, no caso de: 

 Ter ocorrido a abertura do disjuntor ou religador; 

 Ocorrer atuação de pelo menos uma das proteções cadastradas no disjuntor ou religador;  

 Se expirar o tempo de religamento sem que haja um religamento; 

 As correntes no disjuntor ou religador se mantenham em Zero ou perto deste valor. 

Serão enviados ao módulo ADMS os sinais PRT-Ocorrência de Proteção e o sinal TRP-Trip por 
proteção. 

4.6.5 Falha em Manobra 

Quando o módulo SCADA recebe uma manobra oriunda do modulo ADMS, coloca cada um dos 
comandos em uma janela e a mostra na tela do unifilar. Se está em modo de execução manual, 
aguarda pelo clique do botão executar nessa janela. Se está em modo de execução automática, 
inicia, imediatamente, a execução dos comandos. 

Os comandos são enviados sequencialmente e a janela aguarda cada sinalização de confirmação, 
antes do envio do próximo comando. Caso uma dessas sinalizações não seja recebida em um 
tempo pré-definido, tipicamente 10s, o modulo SCADA envia mensagens de evento ao operador, 
indicando o Não Sucesso da operação, e marca o tag CFL existente para cada religador. Esta 
informação será enviada ao modulo ADMS pelo campo CFL=1 do equipamento Chave em questão.  
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A manobra em questão será cancelada. Os demais passos não serão executados. 

 

5. ActionWise como Simulador 

O ActionWise possui um módulo de simulação integrado, permitindo exercícios de simulações de 
ocorrências no conjunto de equipamentos, redes e religadores controlados pelo sistema. Estas 
funcionalidades de simulação são implementadas em parte pelo módulo de ADMS e em parte pelo 
módulo SCADA. 

Após a conclusão da configuração do ActionWise, antes de testá-lo no campo, no ambiente de 
tempo real, é possível executá-lo em ambiente de laboratório, no modo simulador.  

Neste caso, como mostra o vídeo disponível no Youtube, o módulo ADMS simula o estado normal 
do sistema, fazendo pequenas variações sobre as medidas que representam o seu carregamento. 
Neste ambiente simulado, o usuário poderá causar várias situações de falta e verificar como o 
sistema reagirá. 

A seguir são apresentadas as funcionalidades do simulador e o vídeo acima permite um 
entendimento claro de seu funcionamento.  

5.1 Funcionamento do Simulador 

Na versão atual as facilidades de simulação estão implantadas no mesmo projeto de supervisão 
em tempo real. 

Uma chave na tela inicial permite ao operador entrar ou sair do modo de simulação. Um painel com 
a chave em tamanho menor também está apresentado em todas as telas de Unifilares. Ao clicar 
nesta chave para mudar para este modo ocorrem: 

      
Figura 65 – Liga / desliga módulo simulador 

 

a) Um tag indicativo do modo é alterada, sendo esta alteração enviada pelo módulo SCADA 
para o módulo ADMS. 

b) Na chave é mostrado em amarelo a indicação do modo de simulação 

c) Todos os canais de comunicação com o campo são desabilitados. 

https://www.youtube.com/watch?v=pmTUVerQKu0&t=31s
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d) Na entrada em modo simulado, todas a chaves e religadores tem seus estados alterados 
para os estados normais, definidos originalmente. O botão Normalizar, se pressionado 
também executa este reset, além de voltar para o estado simulado base. 

e) A partir deste momento o módulo ADMS envia para o SCADA medidas de corrente e 
tensão, a partir de valores de referência obtidos de curvas pré-cadastradas para uma 
situação de operação normal do sistema (caso base). 

f) Apenas para dar ideia de alteração das medições as mesmas são alteradas pelo acréscimo 
ou decréscimo de valores insignificantes. 

g) Estas medições, bem como o estado das chaves, continuam a ser enviados pelo SCADA 
para o ADMS, como se fossem os valores reais de campo. 

h) O ADMS ao recebe-los pode refazer o cálculo de correntes e reenviar os novos valores para 
o SCADA, configurando o estado normal do sistema. Os valores enviados são baseados na 
topologia corrente da rede, não sendo mais enviados os valores de referência (caso base). 

5.2 Intervenções de simulação 

Estão previstas algumas operações de intervenção para simular ocorrências e para que se possa 
observar a resposta do sistema nestas situações.  

5.3 Abertura de Chave 

Esta operação fará a simulação de uma ocorrência de falta no trecho a jusante de uma chave. 

a) Escolhe-se a chave na tela e clica-se com o botão esquerdo na mesma. 

b) Aparece a janela de comando de chaves. Clica-se então no botão Simula Fault, na parte 
inferior da janela (este botão não é mostrado em modo Normal de Supervisão – Simulador 
Desativado). 

c) Com esta ação o Simulador provoca a abertura da chave alterando o estado do tag de 
sinalização da mesma (POS) para aberto. Também altera para atuado, após 5s, o tag LKO, 
que sinaliza o estado Locked Out da chave. 

d) Estas alterações são enviadas do SCADA para o ADMS. O ADMS ao detectar estas 
mudanças envia os valores de medidas zeradas e indicação de dezenergização dos trechos 
afetados pela abertura. 

e) O ADMS fará análise de que houve uma ocorrência com lockout de religamento e passará a 
decidir pela criação ou não de uma lista de manobras, apropriadas, visando o 
restabelecimento do maior número possível de cargas. 

 



                                          
 

 
 

ActionWise – SCADA/ADMS – Versão 1 – Rev. 6                   55 

 
        Figura 66 - Janela com Simula Fault 

5.4 Bloqueio de Chave para a Função FLISR (self-healing) 

Para cada chave há um tag (BLF) calculado como um “OU” de todas as sinalizações de faltas ou 
bloqueios que são considerados impeditivos para que a chave seja manobrada automaticamente 
pela funcionalidade de FLISR (self-healing). Pode-se simular esta situação. 

a) Escolhe-se uma chave na tela e clica-se com o botão esquerdo na mesma. 

b) Aparece a janela de comando de chaves. Clica-se no quadro Estado, para mostrar a janela 
de condições para bloqueio. Altera-se o estado de um destes tags para o valor ATUADO.  

c) Se pelo menos um estado dos tags condicionantes estiver ATUADO, o estado do Bloqueio 
passará de Liberado para Bloqueado. 

d) Esta alteração do estado de Bloqueio será enviada para o módulo de ADMS que passará a 
não mais considerar a chave nas manobras de FLISR (self-healing). 

e) Na tela principal ao lado do símbolo da chave aparecerá uma sinalização do estado 
bloqueado para FLISR (self-healing). 

f) O botão Desativar permite ao operador o bloqueio manual do religador. Além das causas de 
campo, este modo também causa o bloqueio do religador para o self-healing. 
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Figura 67 - Janela com condições de bloqueio 

 5.5 Alteração de Corrente Máxima 

Para simulação de aumento/diminuição da capacidade máxima de corrente em uma chave ou 
trecho de circuito, pode-se alterar estes parâmetros na tela com o unifilar do conjunto 
supervisionado. 

a) Escolhe-se na tela a chave, sobre o campo de Corrente, ou trecho cujo parâmetro de 
medida se quer uma alteração e clica-se com o botão esquerdo do mouse sobre o mesmo. 

b) Aparecerá uma janela mostrando o valor atual do parâmetro de Máximo da medida. Altera-
se este valor, digitando-se um novo. Clica-se no botão Ok para fechar. 

c) O novo valor será colocado no tag de parâmetro de máximo e esta alteração será recebida 
no módulo ADMS, que vai fazer novo cálculo de estima de estado, e se necessário provocar 
manobras preventivas para estabelecimento de uma situação admissível. 

d) Esta facilidade não existe no Modo Normal (simulador desativado). 

 

 
Figura 68 - Janela de alteração da corrente máxima de um trecho 

Sugiro que quando a corrente chegar 
próxima do limite da linha se mude a 
sua propriedade como mostrado ao 

lado:  
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5.6 Normalização 

Depois de quaisquer simulações e alterações do estado provocadas por intervenções para a 
simulação o modo passa para alterado. O operador poderá voltar para o caso base, isto é, voltar à 
situação normal das medidas e estado de equipamentos: 

a) Na tela de unifilar, pressionar o botão Normalizar, abaixo da chave de seleção de modo 
Normal /Simulado; 

b) O modo voltará para o modo Simulação Ativa Base. Isto é o simulador restabelecerá as 
posições das chaves para a situação normal, e o modulo ADMS enviará novamente o 
conjunto de medidas de referência (caso base). 

c) Esta facilidade não existe no Modo Normal (simulador desativado). 

6. ActionWise ToolKit – Simulador de Rede 

No caso de usar o ActionWise integrado ao SCADA do cliente, antes dos testes de campo, é 
possível testar o software e a configuração do projeto em tempo real, integrado a um gateway de 
comunicação que se comunica com o aplicativo autônomo ActionWise Simulator. Este aplicativo lê 
o mesmo banco de dados de rede usado pelo projeto real e simula correntes, cargas, fontes e 
estados de chaves usando o cálculo do fluxo de carga. 

6.1 Apresentação do Ambiente de Simulação 

O objetivo deste teste é, sem usar o SCADA do cliente, executar testes com o ActionWise / ADMS 
/ FLISR em um ambiente em tempo real por meio de um Gateway que funcionará, de forma 
transparente. 
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Figura 69 – Ambiente de Simulação do ActionWise Toolkit 

Conforme mostra a figura acima, neste teste existem dois ambientes: 

(1) ActionWise / SCADA / ADMS / FLISR em execução em tempo real. Este software receberá 
informações lidas em campo pelo SCADA do cliente usando um protocolo de comunicação que 
pode ser IEC-60870-5-104 ou DNP3.0 (usados no setor elétrico). Sempre que houver uma 
alteração na topologia do sistema ou em sua carga, o SCADA do cliente, atuando como um 
servidor no protocolo selecionado, enviará as informações para o ActionWise / ADMS / FLISR. 
Este sistema executa o processador de topologia, o estimador de estado e a função FLISR e, 
em resposta, envia manobras para isolar o problema e recuperar o sistema no ambiente de 
simulação, usando o ActionWise Network Simulator integrado ao ActionWise / Gateway, 

(2) O ActionWise / Gateway e o ActionWise Simulator criam um campo simulado com dados 
muito próximos do real. Neste ambiente existem dois aplicativos em execução: 

a) Simulador ActionWise: Cria um banco de dados em tempo real a partir do banco de dados 
de rede do projeto ActionWise, e é uma ferramenta completa para simular cargas, fontes, 
correntes e falhas de rede, com base em cálculos de fluxo de carga em tempo real e 
processamento topológico. Este software se comunica com o ActionWise Gateway, que 
coloca dados e indicações de falhas em mensagens IEC-60870-5-104 e as envia para o 
ambiente ActionWise SCADA / ADMS / FLISR. O ActionWise Network Simulator possui uma 
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barra de ferramentas que permite ao usuário simular diferentes falhas manual ou 
automaticamente, como mostrado abaixo. 

 
Figura 70 –ActionWise Toolkit Simulando a Rede 

b) ActionWise Gateway: Este módulo é o próprio ActionWise / SCADA ADMS / FLISR usando o 
mesmo projeto Action.NET, mas configurado como um gateway. Nesse modo, suas telas 
mostram o estado do processo. O programa se comunica com o ActionWise Network Simulator 
e traduz todas as alterações de variáveis analógicas e digitais em mensagens IEC-60870-5-
104 e, como um servidor IEC-104, envia essas mensagens para o projeto real ActionWise 
FLISR, que em resposta envia comandos para fazer as manobras definidas. 

   

 
Figura 71 –ActionWise Gateway de Simulação 
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Como veremos abaixo, é possível fazer vários testes de “crash” do sistema e analisar como ele se 
comportará. Mais importante ainda, se o ambiente em tempo real ActionWise / SCADA / ADMS / 
FLISR funcionar corretamente neste teste e não funcionar quando integrado ao SCADA do cliente, 
descobriremos, de maneira mais fácil, possíveis erros em toda a integração. 

Outra grande vantagem deste ambiente de teste é que você pode automatizar eventos de falha e, 
assim, enfatizar o sistema, verificando seu desempenho real. 

6.1.1. Criando o projeto do Gateway Action.NET 

O projeto do gateway é criado a partir do projeto ActionWise, ealizando-se a s seguintes ações: 

1) Copie o projeto do ActionWise, para criar outro projeto, mudando seu nome, por 
exemplo acrescente o sufixo _GTW (Gateway) ao nome do projeto original. Não faça 
alterações no projeto original. 

2) Acesse o novo projeto e edite o template SH_GLOBAL, alterando o atributo StartValue 
do membro GTW_SIMUL para o valor 1, indicando que este é um gateway. 

3) Vá para Edit/Device, tab Channel: no canal SinapWiseServer passe o atributo 
InitialState para RESERVED. No canal IEC8705104M passe para RESERVED.  

4) No Projeto original, copie e cole em um EXCEL todos os pontos do node IEC104M (canal 
que no projeto original recebe dados em tempo real do Centro de Operações).  Se esta 
comunicação for feita por mais de um canal, repita para cada um destes canais. 

5) No projeto original, para os canais IEC104 Mestres altere os endereços e ports Ip para 
que conectem nos endereços onde será executadao o Gateway do Simulador. 

6) No projeto novo _GTW, remova todos os pontos do canal IEC104S que eram do projeto 
original, pois eles não serão usados na simulação.  

7) Na planilha EXCEL altere para todos os pontos o nome do node de IEC104M para 
IEC104S. Neste EXCEL, também altere os pontos com AccessType Write para 
AccessType ReadWrite104. E os pontos com AccessType Read para ReadWrite. 

8) Os pontos assim obtidos no EXEL criarão no Gateway o canal que vai fornecer os dados 
de tempo real (simulados) para o projeto ActionWISE original. Cole todos os pontos da 
tabela EXCEL na Tabela POINTS do projeto do gateway. 

9) No canal SinapWiseCli do GTW serão recebidos os dados simulados no aplicativo 
simulador do Wise. Assim, além dos pontos já existentes lá, temos que incluir os 
pontos principais dos religadores e disjuntores, tipos: RCF, POS, LKO, CFL e BLF, além 
dos tags de comando para abrir e fechar disjuntores e religadores. 
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Figura 72 – Incluidos pontos principais dos religadores e disjuntores  

6.2. Partindo o ActionWise/Toolkit e ActionWise/Gateway 

No ambiente (2) ActionWise Gateway e ActionWise–Simulador de rede, deve-se inicialmente partir 
o simulador como mostrado na figura abaixo. 

 
Figura 73 –ActionWise Toolkit – abrindo a rede a ser simulada 

 Quando o programa abre, clica-se em abrir rede, e o programa mostrará o diretório da última 
rede criada (2); 

 Um duplo clique na rede que se deseja abrir no ActionWise-Simulador de rede, e a mesma é 
mostrada conforme (3). 

 Com a rede existente aberta, o programa a apresenta na tela e disponibiliza uma barra de 
ferramentas para fazer-se simulações.  

 Ao clicar em iniciar server, conforme mostra a figura abaixo, o simulador começa a funcionar. 
Os esquemas ficam em verde e sobre as redes elétricas, pequenos retângulos brancos se 
deslocam, lentamente, no sentido do fluxo da corrente, mostrando que o simulador está ativo. 
A barra de ferramenta com várias lupas, destacada em azul na figura abaixo, tem suas 
funcionalidades explicadas no item 2.2.6 deste manual. 
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Quando a simulação inicia, este programa passa a servir dados analógicos e digitais em um 
barramento de integração que deverá ser lido pelo programa ActionWise/Gateway e servido em 
IEC-60870-5-104 para o ActionWise/ADMS/FLISR, de forma idêntica ao que ocorre em tempo real. 

 
Figura 74 –ActionWise Toolkit – início de simulação 

 Na sequência é disparado o programa ActionWise/Gateway que ao iniciar, pede que o usuário 
faça o login (default: super/s) e, após, abre a janela mostrada na figura 64 e inicia a tratar as 
informações disponibilizadas no barramento de integração. 

A tela abaixo mostra os dois programas em execução no ambiente ActionWise/Gateway e 
ActionWise – Simulador de Rede.  

Como pode ser observado, imediatamente após o ActionWise / Gateway ser ativado, ele se 
conecta ao Simulador de Rede, assumindo os estados de todas as chaves e religadores, assim 
como do valor das variáveis analógicas monitoradas. 

Qualquer falha que for provocada no Simulador de Rede, será apresentada nas telas do 
ActionWise/Gateway, além de ser enviada para o ActionWise/ADMSS/FLISR através do canal IEC-
60870-5-104. Quando a função FLISR definir manobras para isolar o problema e restabelecer o 
sistema, esses comandos serão enviados para o Gateway que os enviará para o Simulador de 
Rede.  Os esquemas apresentados neste programa refletirão a situação em tempo real da rede 
simulada. 

6.3 Ativação do ActionWise/ADMS/FLISR 

Este programa ao ser ativado, neste ambiente, se conecta, automaticamente, com o 
ActionWise/Gateway que está no mesmo endereço que deverá estar SCADA do CLIENTE e sua 
operação já foi descrita nos capítulos acima. 
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Figura 75 –Ambiente ActionWise Gateway e ActionWise Toolkit em Simulação 

6.4. Barra de Ferramentas do ActionWise– Simulador de Rede 

A próxima figura apresenta a barra de ferramentas para controlar o ActionWise Simulator. Existem 
tres blocos de comandos: 

 
Figura 76 –Barra de ferramenta do Simulador 

 

6.4.1 Controle do Servidor 

Comandos para controlar a conexão e a atividade do servidor: 

 Iniciar Server: o simulador começa a enviar dados para o barramento de integração. 

 Finalizar Server: o simulador está fechado 

 Eqptos Monoitorados – Opções de como mostra que um equipamento está selecionado 

 Reinicializar Log: Limpa e reinicia as mensagens do log de eventos apresentadas ao usuário. 
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6.4.2. Simulação Automática 

Esses comandos tratam da simulação automática de disjuntores e religadores, configuração de 
opções e iniciar / parar a simulação automática. 

A simulação automática é um modo em que podemos pré-programar um conjunto de opções para 
simular ocorrências de abertura de chaves sequencialmente e repetidamente. 

Configuração da simulação automática 

Esse comando permite que o usuário escolha quais chaves participarão de uma tarefa de 
simulação. Ao clicar neste botão aparece uma caixa de diálogo mostrada na próxima figura. 

 
Figura 77 –Selecionarr chaves para a simulação automática 

 

Selecione as chaves cllicando na caixinha correspondente.Cada uma das chaves marcadas 
participará da simulação. 

 Confirmar –Para confirmar e salvar as alterações feitas nas redes 

 Cancelar - Para fechar esta caixa de diálogo sem salvar nenhuma alteração 

Simulação Automática 

Esta opção simula falhas permanentes em todas as chaves selecionadas anteriormente, conforme 
descrito no item anterior. 
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Figura 78 –Parâmetros para a simulação automática 

 

As cargas são representadas por curvas com valores de carregamento para cada hora do dia. No 
modo de simulação automática, o usuário pode simular a variação da hora do dia e o carregamento 
da rede usando os seguintes recursos: 

 Configurações de nível de carga 

 Tempo real: a hora do dia é escolhida de acordo com o relógio do computador. 

 Intervalo de tempo configurável: a hora do dia é alterada automaticamente após o intervalo 
de tempo escolhido. Na figura acima define para altera a hora a cada 5 minutos. 

 Após simular defeito em todos as chaves configuradas para a simulação automática 

 Gráfico 

 Exibir correntes das chaves – Marcando mosta nas chaves a corrente atual 

 Contingências 

 Habilitar Contingências – Marcando inicia a execução de contingências. 

 Intervalo de tempo rede em estado normal (min): o período em que a rede é mantida 
em seu estado padrão. Após este período, a próxima chave escolhida será aberto, 
gerando uma ocorrência.. 

 Intervalo de tempo rede em contingência (min): o período em que as informações da 
rede em falha são mantidas, antes do próximo ciclo de simulação de falha.  

 Intervalo de tempo para p/ lockout das chaves (seg): o períodode tempo  entre a 
abertura da chave e a ativação do sinal de Lockout. 

 Fechar - para fechar esta caixa de diálogo. 
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 Iniciar / Parar Simulação - Para ativar a simulação ou parar, se estiver executando 
agora.Enquanto a simulação estiver ocorrendo o gráfico fica todo na cor verde claro. Se a 
simulação é parada, as cores voltam as definidas para cada rede. 

6.4.3 Simulação Manual 

Simulação Chave 

Esta função permite ao usuário alterar os estados das chaves manualmente. Depois de clicar em 
uma chave na tela para selecioná-la, a janela de diálogo mostrada abaixo aparece para o usuário. 
Esta caixa de diálogo apresenta ao usuário o estado de cada ponto significativo (tag) da chave 
selecionada para simulação e operação. 

Há também botões disponíveis para enviar comandos para alterar o estado desses pontos. 

Na caixa de listagem Chave Selecionada na parte superior, podemos mudar de uma chave para 
outra para fazer uma nova seleção sem fechar o diálogo. 

 

 
Figura 79 –Janela para alterar manualmente os estados das chaves 
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 Estado - Status da Chave. Clicando no botão, muda o estado da Chave, conforme indicado no 
botão; 

 PRT: Indicação de proteção acionada (este sinal é normalmente definido pelo ActionWise) 

 CBFSH: Chave de bloqueio da função SH (este sinal é normalmente definido pelo ActionWise) 

 RCF: Ordem de manobra de reconfiguração manual (este sinal é normalmente definido pelo 
ActionWise) 

 79LO: Lockout - A simulação do sinal vem do disjuntor, finalizando as tentativas de 
religamento. 

 TRP: Disparo por proteção. (este sinal é normalmente definido pelo ActionWise, quando em 
uso o algorítmo disparo por proteção) 

 

 

 

Simulador de Função SH 

Permite ao usuário ativar ou desativar a função FLISR em cada alimentador ou rede. Quando se 
clica mostra uma janela de diálogo com uma lista de todas as redes. Pode-se desabilitar / habilitar 
(sinal BF) uma ou todas as redes. Se desativado, não há permissão para qualquer das chaves da 
rede participar de operações automáticas. 

A barra de ferramentas inclui os seguintes comandos: 

 Confirmar –Para confirmar e salvar as alterações feitas nas redes 

 Cancelar - Para fechar esta caixa de diálogo sem salvar nenhuma alteração 

 Ativar todas as redes - Para ativar todas as redes para funções FLISR. 

 Desativar todas as redes - Para desabilitar todas as redes para funções FLISR. 

 

 
Figura 80 –Janela para habilitar/desabilitar redes existentes 
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7. Outras Funcionalidades 

Algumas novas funcionalidades foram incluídas, independentemente do simulador, sendo a seguir 
listadas. 

7.1 Comandos simples  

Se o modulo SCADA receber um comando, com ID da Manobra = 0, vai mandar direto para o 
religador sem apresentar janela de execução. Nestes comandos também será ligado o tag OPSH 
(operado por self Healing), que é usado para mostrar um círculo amarelo piscante nos símbolos de 
religadoras que foram comandados pelo self-healing.  

Essa facilidade permitirá a implementação de alteração do ajuste de proteção do religador.  

7.3 Tipos de Dados no protocolo 

Abaixo o novo quadro com tipos de campos do protocolo. 

 
Tipos de Dados em Equipamentos 

 Grandeza Código Sigla 

"Posição Chave",  0 "POS" 

“Bloqueio Fechamento” 1 “BLF” 

"Auto Bloqueio – Lockout 2 "LKO" 

"Id do Suprimento" 3 "SUP" 

“Indicação de falha na Manobra” 4 “CFL” 

"Corrente - Amp",  5 "A" 

"Tensão - Volt",  6 "V" 

"Potencia Ativa",  7 "KVA" 

"Corrente - Amp-Secundário" 8 "AS" 

"Tensão - Volt-Secundário", 9 "VS" 

“Limite Máximo de Corrente 10 “LIM” 

“Carga Máxima Alcançada” 11 “MAX” 

“Carga Máxima Prevista” 12 “MXP” 

“Reconfigurar a rede” 13 “RCF” 

“Ocorrência no Wise” 14 “OCW” 

“Proteção Atuada” 15 “PRT” 

“TRIP por proteção” 16 “TRP” 

"Comando Fechar",  20 "CMF 

"Comando Abrir",  21 "CMA" 

“Info para Manobra”,  30 “MAN” 

 


