
 CEPEL - Av. Um, s/n - Cidade Universitária - Rio de Janeiro - CEP: 21941-590 

e-mail: olivieri@fund.cepel.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STERAL - PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA CÁLCULO DOS 

 PARÂMETROS DE RESPOSTA AO DEGRAU PARA  
AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO 

 

 

  Marta Olivieri Patrícia Cals de Oliveira 
  Orsino Oliveira F.  
 

 CEPEL INMETRO 
 
 

RESUMO: 

Neste trabalho é apresentado um programa 
computacional para processamento de respostas 
ao degrau de sistemas de medição de alta tensão 
(SMAT). O programa, que é uma ferramenta 
imprescindível nos laboratórios de calibração de 
SMAT, foi desenvolvido em Visual Basic, 
explorando facilidades de interação com o usuário 
e de visualização dos resultados. São 
apresentados também resultados de sua 
aplicação e desempenho obtidos durante um 
trabalho de comparação interlaboratorial.  

1. INTRODUÇÃO 

No processo de calibração dos sistemas de 
medição utilizados em ensaios de impulso de alta 
tensão e impulso de corrente é necessária uma 
verificação detalhada de desempenho dinâmico 
[1]. Esta verificação é feita por meio da medição e 
análise da resposta ao degrau de tensão ou 
degrau de corrente. Tais respostas são medidas e 
processadas para determinação de alguns 
parâmetros característicos, os quais condicionam 
os limites de aplicação dos sistemas de medição, 
particularmente quanto ao desempenho dinâmico. 

Com o objetivo de prover uma ferramenta 
amplamente atualizada, foi desenvolvido no 
CEPEL um programa computacional para 
processamento de respostas ao degrau de 
sistemas de medição. Estas respostas são 
aquisitadas por modernos osciloscópios digitais e 
processadas para análise e cálculo dos seus 

parâmetros característicos, conforme critérios 
normalizados [1]. 
 
Neste trabalho são apresentados os conceitos 
principais envolvidos nas definições dos 
parâmetros de respostas ao degrau e 
informações sobre o programa computacional 
desenvolvido para cálculo destes parâmetros. 
São apresentados também os resultados obtidos 
em um trabalho de comparação interlaboratorial 
com outros programas similares. 

2. PARÂMETROS DE RESPOSTA AO 
DEGRAU 

A avaliação do desempenho dinâmico de 
sistemas de medição de alta tensão por meio da 
resposta ao degrau compreende a determinação 
de parâmetros indicados por norma [1]. As 
definições destes parâmetros, assim como de 
outros termos auxiliares referentes à resposta ao 
degrau, são apresentadas a seguir. 

2.1 Resposta ao degrau normalizada (g(t)) 

Resposta ao degrau de um sistema de medição é 
a sua saída x tempo, quando a entrada é uma 
função degrau. A resposta ao degrau na sua 
forma original é normalmente chamada de G(t). 
Quando normalizada é denominada g(t) e é tal 
que o Nível de Referência, que corresponde a 
uma porção estabilizada de G(t), torna-se unitário. 
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2.2 Origem virtual da resposta ao degrau (O1) 

A origem virtual é o ponto de interseção com o 
eixo de tempo de uma reta traçada como a 
tangente à porção mais inclinada da frente da 
onda. No caso de respostas com oscilações na 
frente, para definição desta tangente é 
considerada a curva média através das 
oscilações. Qualquer distorção inicial é 
desprezada quando traçada a reta tangente e 
todos os valores de tempo são medidos a partir 
do zero virtual. 

2.3 Integral da resposta ao degrau (T(t)) 

A função T(t), para cada instante t, é definida pela 
equação 1. 

 T(t) (1 g( ))d
t
0

t

= −∫ τ τ  (1) 

Quando utilizada a origem virtual, t0 = O1, a 
porção inicial de g(τ) é substituída pela reta 
considerada para determinar O1. De outra forma, 
t0 é considerado como a origem real da curva 
g(τ). 

2.4 Tempo de resposta experimental (TN) 

Valor da integral da resposta ao degrau em tmax. 

 TN = T(tmax) (2) 

Este parâmetro TN indica o quanto g(t) está 
próximo do degrau unitário. Para efeito do 
programa desenvolvido, o valor de tmax é 
considerado como sendo o último ponto da curva 
de resposta. É necessário, portanto, que a 
resposta g(t) seja aquisitada até o instante em 
que seja visualizada sua estabilização completa 
no tempo. 

2.5 Tempo de resposta parcial (Tαααα) 

Máximo valor da integral da resposta ao degrau. 
Usualmente Tα = T(t1), onde t1 é o tempo quando 
g(t) alcança pela primeira vez o valor unitário. 

2.6 Tempo de resposta residual (TR(ti)) 

Tempo de resposta experimental menos o valor 
da integral de resposta ao degrau a um tempo 
específico ti , onde ti < tmax. 

 TR(ti) = TN - T(ti) (3) 

Para efeito de correlação com erros de medição 
de impulsos, é comumente utilizado o tempo de 
resposta residual Tre, onde: 

 Tre = - (TN - Tα) (4) 

2.7 Overshoot (ββββ) 

É a diferença entre o valor máximo da resposta 
ao degrau normalizada g(t) e o valor unitário, 
normalmente apresentada em valor percentual. 

2.8 Tempo de distorção inicial (T0) 

Área delimitada pela linha de zero, a curva g(t) e a 
reta tangente usada para determinar O1. 

2.9 Tempo de estabilização (ts) 

Menor tempo a partir do qual TR(t) torna-se menor 
que 2 % de t, ou seja, menor t que satisfaz a 
seguinte equação: 

 | TN - T(t) | < 0,02 t (5) 

Esse tempo, por definição, não se baseia no nível 
de estabilização e sim na área restante após o 
tempo ts. Quando essa área é menor que o valor 
considerado (0,02.ts), é assumido que após o 
tempo ts, onde isso acontece, a resposta não 
apresenta oscilações significativas. 

2.10 Tempo de subida padrão (Ts(t)) 

A função quadrática de Ts(t) é definida, para cada 
instante t, conforme a equação 6. 

 ∫ −−=
t

0
t

22

s [T(t)])]dg([12(t)T τττ  (6) 

Como pode ser visto, a equação 6 está 
relacionada a um momento de segunda ordem, 
pois [1 - g(τ)] é multiplicado por τ. Isto torna Ts 
muito sensível ao nível de estabilização, 
resultando em um parâmetro difícil de ser 
calculado com boa reprodutibilidade. Por isso, 
apesar de não ser considerado como um 
parâmetro de quantificação, TS é utilizado como 
parâmetro auxiliar na determinação do nível de 
estabilização mais adequado. 

3. PROGRAMA COMPUTACIONAL STERAL 

Com o objetivo de automatizar, diminuir as 
incertezas dos resultados e aumentar a rapidez 
dos cálculos, o CEPEL tem desenvolvido 
programas computacionais para cálculo de 
parâmetros de resposta ao degrau [2][3]. A 
versão mais atual é o programa STERAL - Step 
Response Analisys, desenvolvida em ambiente 
Windows utilizando o Visual Basic 4.0. Esta 
versão tem vantagens significativas na interface 
homem-máquina e na interface gráfica em 
relação às anteriores, além de toda a interação e 
apresentação dos resultados poder ser feita em 
português ou em inglês. 
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4. OPERAÇÃO DO PROGRAMA STERAL 

A Figura 1 mostra um diagrama de blocos 
simplificado indicativo da ordem de 
processamento do programa STERAL. Os blocos 
do diagrama com as laterais em preto 
representam as três etapas básicas mínimas 
necessárias ao processamento do programa. 

Os arquivos de entrada de dados do STERAL 
devem ter em geral o formato “t, G(t)”. 

Entrada de Dados

Filtragem Digital do Sinal de Entrada

Determinação dos Níveis Base e de Estabilização
e da Origem Real da Curva

Determinação do Zero Virtual

Refinamento do Nível de Estabilização

Automático Manual Cancela

ManualAutomático

CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE
RESPOSTA AO DEGRAU

Arquivo com
pontos de

g(t) e com os
parâmetros

Impressão de g(t) e
dos parâmetros

 
Figura 1 - Diagrama de blocos do programa STERAL 

4.1 Filtragem do sinal de entrada 

O usuário pode escolher filtrar ou não oscilações 
presentes no sinal por meio de filtro digital 
numérico. 

Os filtros digitais apresentam as seguintes 
vantagens: podem eliminar ruídos sem influenciar 
significativamente o sinal útil e o software pode 
ser facilmente mudado em função das 
características do ruído. E como desvantagens: 
pode haver distorção do sinal e lentidão do 
processamento, conforme os recursos de 
hardware disponíveis. 

O método para filtragem do sinal disponível no 
STERAL é chamado Savitzky-Golay. Esta técnica 
atua como se uma curva fosse adaptada aos 

pontos do sinal aquisitado utilizando-se o método 
dos mínimos-quadrados, entretanto, o algoritmo 
desta técnica é bem mais rápido do que o 
algoritmo padrão dos mínimos-quadrados [4][5]. 

4.2 Determinação do nível base, da origem 
real e do nível de estabilização inicial da 
resposta ao degrau 

O método para determinação dos níveis base e 
de estabilização utiliza a freqüência de ocorrência 
dos níveis de g(t) em histograma. Na 
determinação deste histograma, a ocorrência de 
cada nível é contada dentro de uma determinada 
resolução, que varia tipicamente entre 0,01 e 
1% [2]. O valor de resolução pré-estabelecido no 
programa é de 0,5%. 

Para determinação do ponto de “zero original” da 
curva foi implementada uma rotina que detecta 
pequenas oscilações que não devem ser 
consideradas como parte útil da curva e identifica 
o ponto real de início. Esta rotina calcula a taxa 
de inclinação após o ponto de zero considerado e 
verifica, após alguns pontos, se ela continua 
positiva ou não, determinando, assim, se a 
inclinação é relativa à subida da onda ou a 
oscilações de ruído. 

A determinação da inclinação de subida do sinal é 
realizada com maior ou menor rigor pelo ajuste do 
fator de multiplicação do desvio padrão. Este 
multiplicador (factor) pode ser ajustado pelo 
usuário. O seu valor pré-estabelecido é 2. 

Nesta etapa do programa é determinado o nível 
de estabilização inicial (NEi) e G(t) é normalizada, 
dividindo-se todas as ordenadas da curva por NEi. 

4.3 Determinação da origem virtual (O1) 

O1 pode ser determinada automaticamente pelo 
programa, de acordo com a definição em 2.2 ou 
pela interação direta do usuário no ajuste da reta 
tangente. 

Conforme o comando do usuário, aparecerá na 
tela a porção inicial da curva g(t) (Figura 2), com 
dois pontos móveis sobre a curva marcados com 
círculos em azul e vermelho, que delimitam a 
região de pontos a serem considerados na 
regressão linear para determinar a reta tangente. 
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Figura 2 - Tela do STERAL para ajuste manual de O1 

4.4 Cálculo das funções T(t) e Ts(t) 

O STERAL realiza o cálculo das curvas de 
Integral da Resposta ao Degrau (T(t)) e de Tempo 
de Subida Padrão (Ts(t)) para 5 valores de 
variação do nível de estabilização da curva g(t) 
original. 

O método numérico utilizado para o cálculo das 
equações 1 e 6 foi o trapezoidal. Embora seja um 
método simples, ele oferece um resultado 
satisfatório, desde que o sinal de resposta seja 
aquisitado com uma taxa de amostragem 
compatível com as variações no tempo 
envolvidas. Foi observado que os parâmetros 
calculados para g(t) podem variar em função da 
duração do sinal aquisitado. Essa variação pode 
ser significativa se a taxa de amostragem não for 
adequada para definição de oscilações 
principalmente na parte não estabilizada de g(t) e 
se a parte estabilizada de g(t) não for bem 
identificada. 

4.5 Refinamento da determinação do nível 
de estabilização através do traçado de 
curvas Ts(t) 

Pelas definições, Ts(t) assim como T(t) devem 
assumir valores constantes na região final 
estabilizada de g(t). 

 
Figura 3 - Tela do STERAL para ajuste fino do 

 nível de estabilização 

As cinco curvas calculadas de Ts(t) são traçadas 
pelo STERAL conforme Figura 3. Inicialmente, a 
curva central Ts

1(t) é aquela que o programa 
decide como a curva Ts(t) relacionada ao melhor 
nível de estabilização, ou seja, a mais constante 
na região final. 

As curvas traçadas automaticamente pelo 
programa levam em consideração cinco níveis de 
estabilização diferentes para g(t), ou seja, g1(t), 
g1(t) ± ∆g e g1(t) ± 2∆g. Ao lado das curvas 
aparece um quadro com os steps (∆) de variação 
considerados e o usuário escolhe o mais 
adequado. O usuário tem a opção de calcular 
Ts

i(t) com outros ∆g. 

4.6 Cálculo dos parâmetros de resposta ao 
degrau 

Ao final do processamento o programa exibe a 
curva g(t) final e os parâmetros calculados: TN, 
Tα, T0, ts, β, Tre. Nesta etapa final, é gerado um 
arquivo texto de saída com todos os pontos de 
g(t) e com os valores dos parâmetros de resposta 
ao degrau. É possível também a impressão da 
curva g(t) obtida e seus respectivos parâmetros, 
como mostrado na Figura 4. 

 
Figura 4 - Figura apresentada na impressão 

5. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

5.1 Comparação com os resultados de estudo 
interlaboratorial europeu 

O PTB, Laboratório Padrão em Medição de Alta 
Tensão localizado na Alemanha, coordenou um 
projeto, em 1993, para comparação de 
programas computacionais para cálculo de g(t) 
utilizados por dez Laboratórios Europeus. Os 
resultados de tal estudo, tendo como referência 
quatro curvas típicas de g(t), estão apresentados 
na Tabela 1. Para cada parâmetro considerado 
são relacionados os valores médio, máximo, 
mínimo e desvio padrão [3]. 
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Na mesma Tabela 1, em negrito, são 
apresentados os valores calculados pelo 
STERAL, os quais encontram-se dentro da faixa 
entre os valores mínimo e máximo obtidos no 
estudo. 

Tabela 1 - Parâmetros de resposta calculados pelo 

STERAL (CEPEL) e resultados do Estudo de 

Comparação Interlaboratorial Europeu (EE) 

 TN 

(ns) 
Tαααα 

(ns) 

T0 

(ns) 

ts 

(ns) 
ββββ 

(%) 

O1 

(ns) 

STERAL 4,4 14,9 0,6 120 36,1 73,0 

EE:média 

(σ) 

3,8 

(1,5) 

14,3 

(1,7) 

1,0 

(0,7) 

138,6 

(51,6) 

36,0 

(0,2) 

73,2 

(1,9) 

max / 

min 
1,0 / 

5,8 

10,6 / 

16,5 

0,3 / 

2,2 

72,8 / 

258 

35,6 / 

36,3 

71,0 / 

75,5 

STERAL 51,8 71,6 1,7 484 6,8 300,0 

EE:média 

(σ) 

50,5 

(4,7) 

72,6 

(5,6) 

1,7 

(1,0) 

581,2 

(126,7) 

6,8 

(0,1) 

296,3 

(8,1) 

max / 

min 
46,0 / 

59,7 

65,9 / 

80,8 

0,2 / 

3,6 

477 / 

820 

6,7 / 

6,9 

288 / 

312 

STERAL -1,9 6,5 0,2 176 7,1 64,0 

EE:média 

(σ) 

-1,7 

(1,6) 

5,5 

(0,9) 

0,4 

(0,5) 

191,4 

(34,3) 

6,8 

(0,7) 

62,7 

(1,1) 

max / 

min 
-3,8 / 

2,0 

3,2 / 

6,6 

0,0 / 

1,6 

160 / 

261 

4,9 / 

7,2 

61,1 / 

64,4 

STERAL 0,0 5,1 0,7 78 50,4 68,0 

EE:média 

(σ) 

0,5 

(2,5) 

5,7 

(1,8) 

0,6 

(0,7) 

138,3 

(117,1) 

50,1 

(0,5) 

65,0 

(1,8) 

max / 

min 
-4,5 / 

3,0 

2,1 / 

8,0 

0,1 / 

2,3 

38,8 / 

437 

49,1 / 

50,4 

62,8 / 

68,0 

5.2 Resultados de comparação com 
programas de laboratórios brasileiros 

5.2.1 Metodologia utilizada para comparação 
interlaboratorial 

Com o objetivo de ampliar a abrangência da 
avaliação de desempenho do programa STERAL, 
foi feita uma comparação nacional organizada 
pelo CEPEL e envolvendo um número maior de 
diferentes tipos de respostas ao degrau. 

Foram utilizadas 24 respostas ao degrau, 
provenientes de medições realizadas pelo 
CEPEL. Participaram quatro programas 
computacionais distintos: dois do CEPEL; o 
STERAL e o CPRD, um do IEE/USP e um do 
LAC (UFPR)/COPEL. Algumas das curvas 
utilizadas encontram-se na Figura 5. 

Para a avaliação do STERAL em relação aos três 
outros programas, foram calculadas as diferenças 
relativas percentuais dos parâmetros TN, Tα, T0, ts 
e β, utilizando aqueles do STERAL como 
referência. A Tabela 2 apresenta a média 
aritmética e o desvio padrão a partir do módulo 

dessas diferenças relativas. As equações 7 e 8 
foram utilizadas para cálculo da média e do 
desvio (σn). 

 X n
Po Ps

Ps

i i

ii

n

(% ) ( / ) | |=
−

=

∑100

1

 (7) 

 σ σn n n= −/ ( )1  (8) 

Onde Psi  é o parâmetro i calculado pelo STERAL 
e Poi  é o correspondente pelo outro programa. 

Tabela 2 - Média e desvio padrão (σn) da diferença (∆) 

relativa percentual dos resultados em relação ao 

STERAL 

Programa 
∆∆∆∆TN  

 (σσσσn)  

∆∆∆∆Tαααα 

 (σσσσn)  

∆∆∆∆ts 

 (σσσσn)  

∆∆∆∆ββββ  

 (σσσσn)  

CPRD 
14,1 

 (18,1) 

8,8  

(10,9) 

1,7 

 (1,7) 

4,4 

 (3,7) 

A 
7,8 

 (13,5) 

4,0  

(8,9) 

1,9 

 (1,9) 

0,1  

(0,4) 

B 
9,4  

(14,9) 

11,6  

(17,5) 

3,9 

 (6,0) 

2,4  

(8,9) 

Obs. Valores em %. 

Resposta ao Degrau

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

-250 150 550 950 1350 1750 2150 2550 2950 3350 3750

Tempo (ns)

G
(t

)

 
(a) 

Resposta ao Degrau

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Tempo (ns)

G
(t

)

 
(b) 

Figura 5 - Exemplos de curvas G(t) utilizadas na 

comparação entre laboratórios nacionais 
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5.2.2 Análise dos resultados da comparação 

O Programa A apresentou os valores dos 
parâmetros mais próximos daqueles calculados 
pelo STERAL, conforme mostra a Tabela 2. 
Na avaliação dos sistemas de medição a partir 
dos parâmetros de resposta ao degrau, o valor 
absoluto de TN é um fator importante, por isso a 
Tabela 3 mostra as diferenças percentuais 
divididas em dois grupos com TN > 20ns e 
TN < 20ns. Nota-se nesta tabela que os três 
programas apresentaram, em geral, diferenças 
percentuais bem menores para valores de 
TN > 20 ns. 

Tabela 3 - Média e desvio padrão (σn) da diferença (∆) 

relativa percentual entre os resultados, separando-se 

aqueles de TN maior e menor que 20 ns 

Programa Classifi

cação 

∆∆∆∆TN  

(σσσσn)  

∆∆∆∆Tαααα 

(σσσσn)  

∆∆∆∆ts  

(σσσσn)  

∆∆∆∆ββββ  

(σσσσn)  

CPRD 
 29,3 

(23,9) 

11,9 

(12,0) 

1,9  

(2,0) 

5,0 

 (4,5) 

A 
TN < 

20 ns 

13,6 

(19,2) 

1,5  

(3,4) 

0,6  

(0,6) 

0,0  

(0,0) 

B 
 22,2 

(23,1) 

17,1 

(24,1) 

6,9  

(9,6) 

0,3 

 (0,4) 

CPRD 
 7,8 

(10,6) 

7,6 

(10,6) 

1,6 

(1,7) 

4,2  

(3,4) 

A 
TN > 

20 ns 

5,4 

(10,2) 

5,1 

(10,2) 

2,4 

 2,0) 

0,1 

 (0,5) 

B 
 4,1 

(4,2) 

9,4 

(14,3) 

2,7 

(3,3) 

3,3 

(10,5) 

Obs. Valores em %. 

O CPRD apresentou uma tendência de calcular 
TN com valores superiores aos do STERAL, o que 
se traduz em resultados mais conservadores pelo 
CPRD. 

Para Tα, foram constatadas menores diferenças 
para as curvas com TN > 20 ns, exceto para o 
Programa A que apresentou menor diferença 
para TN < 20 ns. Foram verificados seis casos em 
que os valores de Tα calculados pelo Programa B 
foram inferiores aos respectivos valores de TN. 

Os valores calculados de ts se apresentaram 
muito próximos em todos os programas. 

Os valores de β foram coincidentes em 23 dos 24 
casos analisados entre o Programa A e o 
STERAL. O CPRD mostrou uma tendência de 
resultados de β maiores que os dos outros 
programas. 

As médias das diferenças percentuais e as 
respectivas dispersões para comparação do 
parâmetro T0 apresentaram-se bastante 

elevadas. Em termos de valores absolutos, os 
resultados estão próximos, o que constata que os 
usuários dos vários programas realizaram ajustes 
semelhantes da origem virtual para as curvas 
analisadas. 

De uma forma geral, o Programa A foi aquele que 
mais se aproximou dos resultados do STERAL. 

6. CONCLUSÃO 

Foi desenvolvido e apresentado um programa 
computacional para processamento de respostas 
ao degrau de sistemas de medição de alta tensão 
(SMAT). Este programa apresentou bom 
desempenho quando comparado com outros 
programas similares e tem sido utilizado com 
sucesso no laboratório de calibração de SMAT do 
CEPEL. 
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