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Resumo

De uma maneira geral, as linhas dos sistemas convencionais de transmissão em cor-
rente contínua, sistemas LCC (do inglês, Line Commutated Converter), apresentam gran-
des comprimentos, o que acaba aumentando a taxa de ocorrência de faltas e, consequen-
temente, as exigências sobre os métodos de proteção. Proteções de linhas de transmissão
com atuações rápidas são imprescindíveis, pois evitam danos aos ativos do sistema e a
perda de estabilidade, além de incrementarem a capacidade de transmissão de energia
elétrica. Atualmente, os métodos de proteção com potencial para se tornarem os mais rá-
pidos existentes são os baseados em ondas viajantes. Neste trabalho, a teoria sobre ondas
viajantes e os princípios das proteções baseadas em ondas viajantes são investigados e,
ao final, é proposto um esquema de proteção baseado em ondas viajantes com um termi-
nal para linhas de transmissão aéreas de sistemas LCC-HVDC (do inglês, High Voltage

Direct Current) monopolares. O método proposto se baseia no tempo de chegada da pri-
meira e segunda onda sobre um único terminal da linha. Portanto, apresenta a vantagem
de não necessitar de sistemas de comunicação e sincronização de dados entre os termi-
nais da linha tal como requisitados pelos métodos baseados em ondas viajantes com dois
terminais. O impacto da frequência de amostragem sobre o método proposto é analisado,
o que, em geral, não é realizado por métodos baseados em ondas viajantes com um ter-
minal. Equacionamentos para determinar a mínima frequência de amostragem necessária
para que o método opere corretamente são apresentados a fim de se evitar excessivas taxas
de amostragem. Além disso, problemas clássicos referentes a métodos baseados em ondas
viajantes com um terminal a saber, faltas próximas às barras e o erro existente na veloci-
dade de propagação estimada das ondas sobre as linhas de transmissão, são analisados e
soluções a tais problemas são apresentadas. A validação do método proposto é realizada
por meio de simulações computacionais. Resultados demonstram a rápida velocidade de
atuação do esquema proposto, a existência de zonas de proteção sobre a linha protegida e
que não é necessário o conhecimento da velocidade de propagação das ondas, o que torna
o método imune às imprecisões na estimação da velocidade das ondas e independente dos
parâmetros elétricos da linha.

Palavras-chave: Linhas de Transmissão, Sistemas LCC-HVDC, Ondas Viajantes,
Proteção com Um Terminal.



Abstract

In general, the conventional direct current transmission lines systems, LCC (Line
Commutated Converter) systems, present great lengths, which increase the fault occur-
rence rate and, consequently, the demands on the protection methods. A transmission
line protection with fast actuation is indispensable, because avoid damage in the sys-
tem’s assets, loss of stability and increase the capacity of electrical energy transmission.
Currently, the protection methods with potential to become the quickest existing are the
traveling wave-based methods. In this work, the traveling wave theory and the trave-
ling wave-based protection principles are investigates and, at the end, it is proposed an
one-terminal traveling wave-based protection scheme for overhead transmission lines of
monopolar LCC-HVDC (High Voltage Direct Current) systems. The proposed method is
based on the arrival time of the first and second traveling waves on just one line terminal.
Therefore, presents the advantage of not needing communication system and data syn-
chronization between the line ends as required in the two-terminal traveling wave-based
methods. The sampling frequency impact on the proposed method is considered, which,
in general, is not realized by the one-terminal traveling wave-based methods. Expressi-
ons to determine the minimum sampling frequency for that the method works correctly
are presented in order to avoid excessives sampling rates. In addition, classical problems
regarding to the one-terminal traveling wave-base methods, such as faults very close to
the line ends and the existing error in the estimated propagation velocity of the traveling
waves on the transmission lines, are analyzed and solutions to such problems are presen-
ted. The proposed method evaluation is realized by means of computational simulations.
The results demonstrate the fast action of the proposed scheme, the existence of protection
zones on the protected line and that the proposed scheme not need of the knowledge of
the traveling wave propagation velocity, which makes the method immune to the inaccu-
racies in the traveling wave velocity estimation and independent of the transmission line
electrical parameters.

Keywords: Transmission Lines, LCC-HVDC Systems, Traveling Waves, One-Terminal
Protection.
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Capítulo 1

Introdução

Tradicionalmente, a geração de energia elétrica ocorre de maneira centralizada e, em
geral, distante dos grandes centros consumidores. Isto é, no modelo tradicional dos sis-
temas elétricos de potência, existe um grande centro gerador de energia elétrica portador
de uma grande potência nominal como, por exemplo, as centrais hidrelétricas, que for-
nece energia elétrica aos blocos consumidores localizados, em geral, distantes do local de
geração, através de linhas de transmissão de energia elétrica. Diante desse contexto de
geração centralizada, as linhas de transmissão desempenham um papel de fundamental
importância para os sistemas elétricos de potência uma vez que propiciam a transferência
da energia elétrica dos centros geradores aos blocos de consumo.

A transmissão de energia elétrica é normalmente realizada em corrente alternada
(CA). Entretanto, atualmente tem-se um aumento gradual na utilização de sistemas de
transmissão em corrente contínua (CC), tal como os sistemas de transmissão HVDC (do
inglês, High Voltage Direct Current), impulsionado pelas suas vantagens em relação aos
sistemas de transmissão em corrente alternada como, por exemplo, a sua maior viabi-
lidade econômica quando grandes blocos de potência devem ser transmitidos a longas
distâncias de acordo com Kong et al. (2016) e pelo avanço tecnológico na eletrônica de
potência conforme evidenciado por Setreus e Bertling (2008) e Oni et al. (2016). Um
relatório de pesquisa realizada pela Pike Research publicado em 2012 revela a tendência
de crescimento na utilização dos sistemas de transmissão HVDC. Segundo o relatório,
existiam, no mundo, 97 projetos de sistemas de transmissão HVDC planejados para co-
missionamento entre os anos de 2012 e 2020, totalizando uma capacidade de potência
igual a 399,18 GW (Pike Research, 2012).

Uma característica marcante dos sistemas de transmissão em corrente contínua con-
vencionais, sistemas LCC (do inglês, Line Commutated Converter), foco deste trabalho,
é, em geral, o grande comprimento das linhas de transmissão, fato que se justifica pela
maior viabilidade econômica de tais sistemas em relação aos análogos CA diante de ce-
nários com longas distâncias de transmissão. As linhas CC podem atingir comprimentos
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maiores que 1000 km como, por exemplo, a linha de transmissão Xingu-Estreito com ex-
tensão total igual a 2086,9 km (BMTE, 2014) e a linha de transmissão Xingu-Rio com
extensão igual a 2534,6 km (XRTE, 2016), ambas presentes no Brasil, estando a primeira
em operação e a segunda em fase de construção. Esse fato pode ser também verificado,
por exemplo, em linhas de transmissão presentes na China, como o sistema de trans-
missão UHVDC (do inglês, Ultrahigh-Voltage Direct Current) Yunnan-Guangdong com
1438 km (YUANSHENG et al., 2015) e o sistema de circuito duplo Xiluodu-Guangdong
com 1254 km (MA et al., 2018), assim como em linhas de transmissão em corrente con-
tínua presentes na Índia de acordo com Kamalapur et al. (2014).

O comprimento extenso das linhas de transmissão em corrente contínua associado ao
ambiente imprevisível ao qual estão expostas contribui para o aumento da probabilidade
da ocorrência de faltas. De fato, segundo Wu et al. (2017), a linha de transmissão é o
elemento do sistema de transmissão HVDC que apresenta a maior taxa de faltas, o que
aumenta as exigências sobre os seus esquemas de proteção.

Quando uma falta ocorre em uma linha de transmissão, sérios problemas podem ser
causados ao sistema de potência como, por exemplo, a perda de estabilidade e danos aos
ativos do sistema. Portanto, uma proteção de atuação rápida é de suma importância para
garantir uma operação segura do sistema de potência, evitando danos aos seus ativos, além
de evitar a perda de estabilidade e incrementar a sua capacidade de transmissão de energia
(SCHWEITZER et al., 2015). Diante disso, é uma motivação constante da comunidade
científica e de empresas ligadas ao setor elétrico a busca por esquemas de proteção com
atuações cada vez mais rápidas. Atualmente, os esquemas de proteção com potencial para
se tornarem os mais rápidos existentes são os esquemas baseados em ondas viajantes, que
têm sido objeto de diversas pesquisas recentemente (WU et al., 2017).

Na ocorrência de uma falta em uma linha de transmissão, devido à mudança abrupta
na tensão no ponto de falta, impulsos eletromagnéticos de alta frequência são gerados,
os quais se propagam como ondas viajantes a partir do ponto de falta em direção aos
terminais da linha a uma determinada velocidade. Ao se propagarem ao longo da linha,
as ondas sofrem atenuação e distorção. Além disso, ao encontrarem pontos de descon-
tinuidades podem sofrer reflexão e refração como, por exemplo, no ponto de falta e nos
terminais da linha. Ao incidirem sobre os terminais da linha, as ondas fornecem ostensiva
informação sobre a falta podendo ser utilizadas, portanto, para propósitos de proteção.
A teoria completa sobre ondas viajantes pode ser encontrada em Central Station Engine-
ers of the Westinghouse Electric Corp. (1964) e Fuchs (1977). As primeiras discussões
sobre proteções baseadas em ondas viajantes estão presentes em artigos datados a partir
da década de 1970 (TAGAGI et al., 1977; DOMMEL; MICHELS, 1978; CHAMIA; LI-
BERMAN, 1978; YEE; ESZTERGALYOS, 1978; JOHNS, 1980). Porém, apenas recen-
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temente proteções baseadas em ondas viajantes vêm se tornando, de fato, uma realidade.
As proteções de linhas de transmissão baseadas em ondas viajantes fazem uso, co-

mumente, da informação de polaridade, tempo de chegada nos terminais das linhas e
amplitude das ondas viajantes para implementar algoritmos de proteção e dividem-se, de
uma maneira geral, em métodos de um e dois terminais. Os métodos de dois terminais ne-
cessitam da informação presente nas ondas viajantes incidentes em ambos os terminais da
linha e, portanto, necessitam de um canal de comunicação entre os terminais da linha e de
um sistema de sincronização de dados, o que acaba encarecendo o esquema de proteção
e tornando a sua confiabilidade dependente do sistema de comunicação e sincronização.
Além disso, o sistema de comunicação incrementa o tempo de atuação da proteção devido
ao tempo de processamento dos equipamentos de comunicação e ao tempo de trânsito dos
dados pelo canal de comunicação (COSTA et al., 2017). Apesar disso, são métodos que,
normalmente, utilizam as informações extraídas da primeira frente de onda incidente so-
bre cada terminal da linha, o que lhes confere uma maior facilidade em sua implementação
prática, uma vez que a primeira frente de onda é de mais fácil detecção.

Os métodos com um terminal utilizam informações extraídas das ondas viajantes de
apenas um terminal da linha para promover a proteção. Portanto, não necessitam de
um canal de comunicação e de sincronização de dados, acarretando em menores custos
para o esquema e maior rapidez na atuação da proteção, uma vez que eliminam o atraso
imposto pelo esquema de comunicação. Entretanto, esses métodos, em geral, necessitam
da informação presente não só na primeira frente de onda, mas também nas sucessivas
frentes de onda incidentes sobre o terminal, o que dificulta sua implementação prática,
uma vez que as sucessivas frentes de onda são de mais difícil detecção.

Os princípios das proteções baseadas em ondas viajantes são aplicados tanto a siste-
mas de transmissão CA quanto CC. Entretanto, nos sistemas CA, a amplitude das ondas
viajantes é dependente do ângulo de incidência de falta (COSTA et al., 2012), o que torna
os sistemas em corrente contínua mais atraentes para tais aplicações, conforme eviden-
ciado por Liu et al. (2009) e Nanayakkara et al. (2012a), já que é característico desses
sistemas um nível de tensão contínuo ao longo da linha. Além disso, é comum, nas fron-
teiras das linhas de transmissão de sistemas LCC, a presença de reatores de alisamento
e filtros CC, que, devido às suas características de filtro passa-baixa, auxiliam, em geral,
na distinção entre faltas internas e externas à linha CC quando métodos baseados em on-
das viajantes são utilizados, conforme Liu et al. (2009), Zhang et al. (2012), Kong et al.
(2014), Wu et al. (2017) e Ma et al. (2018). Portanto, de uma maneira geral, os siste-
mas de transmissão LCC apresentam um cenário mais propício à aplicação de métodos
baseados em ondas viajantes em relação aos sistemas CA.

Muitos sistemas práticos utilizam como proteção principal esquemas de proteção ba-
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seados no nível da tensão terminal e na sua taxa de variação para detectar faltas sobre
linhas CC (LIU et al., 2009; WU et al., 2017; ANDERSON, 1999), em que a frequência
de amostragem igual a 10 kHz é um valor típico encontrado em tais sistemas reais de
proteção (WU et al., 2017; MA et al., 2018).

A frequência de amostragem dos relés digitais tem grande influência sobre as infor-
mações extraídas das ondas viajantes como, por exemplo, sobre o tempo de chegada das
frentes de onda sobre os terminais das linhas. Além disso, muitos algoritmos de proteção
baseados em ondas viajantes necessitam da informação da velocidade de propagação das
ondas sobre as linhas de transmissão como, por exemplo, o proposto por Liu et al. (2009).
Entretanto, devido às imprecisões na estimação da velocidade das ondas, erros de atuação
da proteção podem existir (COSTA et al., 2017). Isto é, a frequência de amostragem e
o erro na velocidade estimada em relação à velocidade real das ondas apresentam real
impacto sobre os métodos de proteção baseados em ondas viajantes, o que revela a ne-
cessidade de identificar e equacionar tais impactos a fim de garantir proteções de forma
plena.

Costa et al. (2017) avaliaram o efeito da frequência de amostragem sobre um método
de proteção baseado em ondas viajantes com dois terminais quando aplicado a linhas
de transmissão de sistemas CA e propuseram uma solução para evitar erros de operação
da proteção devido aos erros existentes na velocidade estimada da onda em relação à
sua velocidade real. Porém, esta análise se limitou a métodos de dois terminais e foi
validado em um sistema CA. Em métodos de proteção com um terminal, o efeito da
frequência de amostragem não vem sendo avaliado. Nesse sentido, faz-se necessário
avaliar e equacionar os efeitos da frequência de amostragem além de propor soluções
para mitigar erros de operação da proteção associados aos erros na velocidade estimada a
fim de garantir proteções baseadas em ondas viajantes com um terminal de modo efetivo
e com a mínima frequência de amostragem possível.

1.1 Motivação

A demanda por esquemas de proteção de linhas de transmissão cada vez mais rápidos
e confiáveis teve papel motivacional fundamental para o desenvolvimento deste trabalho.
Somou-se a isso as contribuições realizadas pelo grupo de pesquisa do laboratório Pro-
Redes/UFRN, em parceria com outros centros de pesquisa nacionais e internacionais, no
desenvolvimento de esquemas de proteção de linhas de transmissão baseados em ondas
viajantes. Por exemplo, recentemente, o grupo desenvolveu um esquema de proteção
para linhas de transmissão em corrente alternada baseado em ondas viajantes com dois
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terminais (COSTA et al., 2017), em que o efeito da frequência de amostragem e dos erros
associados à velocidade estimada da onda viajante são levados em consideração. Este
trabalho foi o principal motivador para o desenvolvimento dessa dissertação.

1.2 Objetivos

O principal objetivo desse trabalho é desenvolver um esquema de proteção para linhas
de transmissão aéreas de sistemas LCC-HVDC monopolares baseado em ondas viajantes
utilizando um terminal levando-se em consideração os efeitos da frequência de amostra-
gem e do erro associado à velocidade estimada da onda viajante.

Os objetivos específicos são:

• desenvolvimento de um algoritmo de proteção baseado nos tempos de chegada da
primeira e segunda onda viajante incidentes sobre apenas um terminal da linha de
transmissão sem a necessidade de informação das suas polaridades;
• equacionar o efeito da frequência de amostragem sobre o método proposto;
• definir zonas de proteção;
• desenvolver um esquema de proteção imune aos erros relacionados à velocidade

estimada da onda viajante;
• desenvolver um esquema de proteção capaz de atuar a baixas frequências de amos-

tragem;
• equacionar a mínima frequência de amostragem necessária para o correto funci-

onamento do esquema de proteção proposto a fim de evitar excessivas taxas de
amostragem;

1.3 Contribuições

As principais contribuições obtidas nesse trabalho são:

• obtenção de um algoritmo de proteção para linhas de transmissão aéreas de sistemas
LCC-HVDC monopolares baseado em ondas viajantes com um terminal;
• obtenção de um algoritmo de proteção baseado em ondas viajantes com um termi-

nal:

– que contempla os efeitos da frequência de amostragem;
– imune aos erros relacionados à velocidade estimada da onda viajante; e
– capaz de atuar a baixas frequências de amostragem.
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1.4 Metodologia

O trabalho proposto nessa dissertação foi desenvolvido de acordo com a seguinte me-
todologia:

• levantamento bibliográfico do estado da arte de métodos de proteção de linhas de
transmissão CC, dando enfoque aos mais relevantes esquemas publicados recen-
temente, assim como também de esquemas de localização de faltas em linhas CC
baseados em ondas viajantes;
• estudo dos princípios e problemáticas relacionadas às proteções baseadas em ondas

viajantes utilizando um e dois terminais;
• desenvolvimento de um algoritmo de proteção para linhas de transmissão aéreas

de sistemas LCC-HVDC monopolares baseado em ondas viajantes utilizando um
terminal que leva em consideração o efeito da frequência de amostragem e do erro
associado à velocidade estimada da onda viajante;
• validação do algoritmo proposto por meio de simulações computacionais.

1.5 Organização do Trabalho

Esta dissertação de mestrado está organizada em 7 capítulos:

• Capítulo 1: Apresentam-se uma introdução e a contextualização referente à pro-
blemática das proteções de linhas de transmissão baseadas em ondas viajantes;

• Capítulo 2: Apresenta-se uma visão geral sobre os sistemas de transmissão em
corrente contínua;

• Capítulo 3: Apresenta-se a teoria básica sobre ondas viajantes enfatizando-se as
equações de onda e as grandezas fundamentais relacionadas à propagação das ondas
sobre as linhas de transmissão;

• Capítulo 4: Apresenta-se o estado da arte referente às técnicas de proteção de
linhas de transmissão CC mais relevantes publicadas, recentemente, e às de locali-
zação de faltas em linhas CC baseadas em ondas viajantes;

• Capítulo 5: Apresenta-se o método de proteção para linhas de transmissão aéreas
de sistemas LCC-HVDC monopolares proposto.

• Capítulo 6: Apresentam-se resultados de simulações que atestam a efetividade do
método proposto;
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• Capítulo 7: Apresentam-se as conclusões acerca do método de proteção proposto
nessa dissertação, propostas para trabalhos futuros e as publicações realizadas.



Capítulo 2

Visão Geral Sobre os Sistemas de
Transmissão CC

Neste capítulo será fornecida uma visão geral sobre os sistemas de transmissão CC
enfatizando-se as suas vantagens econômicas e técnicas em relação aos sistemas de trans-
missão em corrente alternada, seus principais componentes, suas possíveis topologias e as
tecnologias de conversão dominantes utilizadas em sistemas de transmissão em corrente
contínua.

2.1 Transmissão em Corrente Contínua Versus Transmis-
são em Corrente Alternada

O primeiro sistema de transmissão de energia elétrica foi concebido utilizando cor-
rente contínua na década de 1880. Entretanto, devido ao seu baixo nível de tensão de
operação, a geração teve que ser realizada próxima aos consumidores para evitar grandes
perdas (LONG; NILSSON, 2007; SETREUS; BERTLING, 2008). Devido à demanda
crescente por eletricidade e à necessidade de maiores distâncias de transmissão, a eleva-
ção de tensão deveria ser realizada, o que consistiu em uma limitação para os sistemas
de transmissão CC devido à indisponibilidade de equipamentos para elevação/redução da
tensão CC (TIKU, 2014). Por sua vez, com o surgimento dos transformadores, a tecnolo-
gia de transmissão em corrente alternada permitia facilmente a elevação de tensão e, com
isso, a transmissão de energia a longas distâncias. Diante disso, a tecnologia de trans-
missão CA prevaleceu em relação à CC no início da história da eletricidade (SETREUS;
BERTLING, 2008), sendo hoje a tecnologia mais difundida para transmissão de energia
elétrica. Entretanto, com a evolução tecnológica e o advento da válvula a arco de mercú-
rio em 1901, a transmissão em corrente contínua em alta tensão (HVDC) foi possível de
ser realizada (TIKU, 2014). Em 1954, na Suécia, entrou em operação o primeiro sistema

8
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comercial de transmissão HVDC. A partir daí, muitos sistemas de transmissão HVDC se
espalharam ao redor do mundo (SETREUS; BERTLING, 2008; TIKU, 2014).

Atualmente, é notória a tendência de crescimento na utilização de sistemas de trans-
missão em corrente contínua devido, principalmente, às suas vantagens econômicas e
técnicas em relação aos tradicionais sistemas de transmissão CA associadas ao avanço
tecnológico na eletrônica de potência. Os sistemas de transmissão em corrente contí-
nua atuais utilizam conversores baseados em elementos semicondutores como tiristores e
IGBT’s (do inglês, Insulated Gate Bipolar Transistor) (SETREUS; BERTLING, 2008) e
têm se tornado uma alternativa viável à tecnologia de transmissão em corrente alternada
diante de situações específicas como, por exemplo, longas distâncias de transmissão.

Segundo Rashid (2011), alguns aspectos são levados em consideração no momento
de optar entre a utilização de sistemas de transmissão em corrente alternada ou contínua.
Dentre eles, destacam-se os aspectos econômicos e técnicos.

2.1.1 Aspectos Econômicos

Do ponto de vista econômico, de uma maneira geral, quando grandes blocos de po-
tência devem ser transmitidos a longas distâncias, os sistemas de transmissão CC são
economicamente mais viáveis. Isto se deve, por exemplo, a não necessidade de com-
pensação de reativos ao longo da linha em corrente contínua. Isto é, nas linhas CA, o
efeito indutivo deve ser compensado, o que acaba por incrementar os custos à medida
que o comprimento da linha aumenta. Por sua vez, nos sistemas CC, o efeito indutivo se
torna irrelevante em regime permanente, visto que nesses sistemas a frequência da tensão
e corrente é idealmente igual a zero. Portanto, não há a necessidade de compensação de
reativos em tais sistemas (SETREUS; BERTLING, 2008; RASHID, 2011). Além disso,
segundo Rashid (2011), considerando requisitos de isolamento similares para níveis de
tensão de pico para ambas as linhas em corrente alternada e contínua, uma linha de trans-
missão CC com dois condutores, tendo polaridades positiva/negativa em relação à terra,
pode transportar tanta potência quanto uma linha em corrente alternada com três conduto-
res de mesma dimensão. Portanto, considerando um mesmo nível de potência, uma linha
CC requer custos menores com condutores e isoladores e necessita de torres mais simples
e com menor custo.

Apesar da não necessidade de compensação de reativos ao longo da linha de trans-
missão em corrente contínua e da infraestrutura se tornar mais simples (linhas, torres e
isoladores), nos sistemas de transmissão CC, as estações conversoras nos terminais das
linhas são, geralmente, mais caras que as subestações CA, de maneira que um ponto
de equilíbrio, denominado breakeven distance (SETREUS; BERTLING, 2008), é esta-
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belecido. Na Figura 2.1 ilustra-se a variação dos custos com infraestrutura para ambos
os sistemas de transmissão em função do comprimento das linhas, em que se destaca o
ponto de equilíbrio. Para comprimentos de linha maiores que o estabelecido pelo ponto
de equilíbrio, os sistemas de transmissão CC se tornam economicamente mais viáveis em
relação aos sistemas com tecnologia em corrente alternada. Segundo Rashid (2011), o
ponto de equilíbrio varia entre 500 e 800 km para linhas aéreas e se aproxima de 50 km
para cabos.

Comprimento da Linha

Custos

Custos do Terminal CA

Custos do Terminal CC

Custos da Linha CA

Custos da Linha CC

Breakeven Distance

CC

CA

Figura 2.1: Custos com infraestrutura para sistemas de transmissão em corrente contínua
e alternada em função do comprimento das linhas.

Fonte: Rashid (2011)

2.1.2 Aspectos Técnicos

Além dos aspectos econômicos, aspectos técnicos devem ser, também, levados em
consideração no momento de optar entre sistemas de transmissão CA ou CC. Dentre as
vantagens técnicas dos sistemas de transmissão CC em relação aos sistemas CA, destacam-
se:

• ao contrário dos sistemas em corrente alternada, a transmissão em corrente contí-
nua possibilita a interconexão entre sistemas CA assíncronos (WANG; REDFERN,
2010);
• os sistemas CA requerem um controle de potência reativa para manter a tensão em

níveis desejados. Diante do fato de que as linhas CC não requerem potência rea-
tiva, o controle da tensão é facilitado em sistemas de transmissão CC (OLIVEIRA,
2015);
• os sistemas CC apresentam maior controlabilidade sobre a potência transmitida

(BAHRMAN; JOHNSON, 2007);
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• os sistemas CC apresentam menores perdas na linha de transmissão CC (ARRIL-
LAGA et al., 2007); e
• os sistemas CC apresentam menor impacto ambiental. As linhas CC aéreas, por

exemplo, ocupam menores espaços quando comparadas às linhas CA considerando
os mesmos requisitos de potência transmitida (SETREUS; BERTLING, 2008).

Apesar das vantagens, os sistemas de transmissão CC apresentam algumas desvanta-
gens, tais como:

• a geração de harmônicos pelas unidades conversoras (RASHID, 2011), o que im-
plica na necessidade de utilização de filtros; e
• a complexidade de controles (RASHID, 2011).

2.2 Principais Componentes do Sistema de Transmissão
CC

Na Figura 2.2 apresenta-se um diagrama de um sistema de transmissão HVDC mono-
polar destacando-se seus principais componentes: conversores, filtros CA e CC, banco de
capacitores, transformadores de conversão, reatores de alisamento, disjuntores CA e linha
de transmissão. Estes componentes desempenham as seguintes funções:

Barra
CA

Linha CC

Filtro
CC

RA - Reator de alisamento

Filtro
CC

Conversor Sistema
CATCV

Barra
CA

Sistema
CA

Filtro
CA

Banco de
Capacitores

Filtro
CA

Banco de
Capacitores

ConversorRA
DJ-CA

TCV
DJ-CA

TC - Transformador de ConversãoV

DJ-CA - Disjuntor CA
Caminho de retorno da corrente

RA

Figura 2.2: Principais componentes do sistema de transmissão HVDC.
Fonte: Próprio autor

• Conversor: consiste no principal elemento do sistema de transmissão CC sendo
responsável pela conversão de correntes e tensões alternadas em contínua e vice-
versa (OLIVEIRA, 2015);
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• Filtros CA e CC: os conversores do sistema de transmissão CC geram harmônicos
tanto do lado CA quanto do lado CC devido ao processo de chaveamento. Portanto,
para limitar o nível de harmônicos no sistema, são instalados filtros no lado CA e
filtros no lado CC (RASHID, 2011);
• Banco de capacitores: fonte de potência reativa para suprir o consumo de potência

reativa pelas estações conversoras (RASHID, 2011);
• Transformadores de conversão: responsáveis pela transformação do nível de ten-

são CA para o nível de tensão requerida pelos conversores. Além disso, promovem
uma isolação galvânica entre os sistemas CA e CC (OKBA et al., 2012);
• Reator de alisamento: utilizado para suavizar a corrente CC e para proteger o

conversor de surtos na linha CC (RASHID, 2011);
• Disjuntor CA: responsável por isolar o sistema HVDC do sistema CA na ocorrên-

cia de um defeito no sistema em corrente contínua (OLIVEIRA, 2015);
• Linha de transmissão CC: meio pelo qual a energia elétrica é transmitida, po-

dendo ser aérea ou subterrânea.

2.3 Tecnologias de Conversão

Atualmente, as tecnologias de conversão dominantes utilizadas em sistemas de trans-
missão em corrente contínua são: a tecnologia baseada em conversores comutados por
linha (sistemas LCC) e a tecnologia baseada em conversores fonte de tensão (sistemas
VSC, do inglês, Voltage Source Converter) (ONI et al., 2016).

2.3.1 Sistemas LCC

Os sistemas LCC, também conhecidos como sistemas CSC (do inglês, Current Source

Converter) (ONI et al., 2016), são os sistemas convencionais de transmissão CC, apre-
sentando conversores baseados em tiristores, dispositivos semicondutores, formados por
4 camadas de material do tipo N e P, com três terminais denominados de anodo, catodo
e porta, que atuam como chaves (RASHID, 2011). Os sistemas LCC são os sistemas de
transmissão CC mais utilizados atualmente apresentando alta capacidade de transmissão
de potência com reduzidas perdas de conversão (ONI et al., 2016).

De acordo com Barnes et al. (2017), nos últimos anos, o desenvolvimento dos siste-
mas LCC está relacionado ao nível de tensão de operação e à capacidade de potência. Em
geral, a maioria dos sistemas de transmissão LCC nas décadas anteriores limitaram-se a
um nível de tensão igual a ±500 kV (BARNES et al., 2017). Entretanto, recentemente,
um novo nível de tensão igual a ±800 kV foi posto em operação como, por exemplo,
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no sistema Yunnan- Guangdong 5000 MW presente na China assim como no sistema de
transmissão Xingu-Estreito 4000 MW (BMTE, 2014) inaugurado em 2017 no Brasil. De
acordo com Barnes et al. (2017), este avanço no nível de tensão de operação foi econô-
mico para a maior exigência de energia e distâncias de transmissão.

2.3.2 Sistemas VSC

Os sistemas VSC apresentam conversores baseados, em geral, em IGBT’s, dispositi-
vos semicondutores com três terminais denominados emissor, coletor e porta (RASHID,
2011), que atuam como chaves apresentando alto controle sobre o seu estado de condução
em relação aos tiristores já que permitem controlar tanto a condução quanto o corte. Os
sistemas VSC apresentam a vantagem de controlar independentemente a potência ativa e
reativa (OKBA et al., 2012) e estão ganhando cada vez mais espaço impulsionado pelo
avanço tecnológico na eletrônica de potência.

De acordo com Barnes et al. (2017), os desenvolvimentos atuais dos sistemas VSC
se concentram na ampliação dos níveis de potência e também no desenvolvimento das
aplicações em que os sistemas VSC são particularmente mais adequados que os LCC
como, por exemplo, a conexão de parques eólicos offshore e a formação de sistemas
multiterminais.

2.4 Topologias dos Sistemas de Transmissão CC

Os sistemas de transmissão CC podem ser classificados de acordo com a quantidade
de linhas, polaridade das tensões dos conversores, quantidade de conversores e do arranjo
entre eles. Na Figura 2.3 ilustram-se as possíveis topologias dos sistemas CC. Com-
ponentes como o transformador de conversão, filtros CA e CC, disjuntor CA, banco de
capacitores e reator de alisamento estão presentes. Entretanto, por questões de simplici-
dade, alguns destes equipamentos foram omitidos na Figura 2.3. As principais topologias
são:

• ligação monopolar: sistema constituído por apenas um condutor e um caminho de
retorno para a corrente que pode ser, por exemplo, a terra ou um condutor metálico.
Opera, normalmente, com polaridade negativa uma vez que o efeito Corona é menor
quando comparado à polaridade positiva (RASHID, 2011).
• ligação bipolar: sistema composto por dois condutores, um com polaridade posi-

tiva e outro com polaridade negativa. Cada terminal apresenta dois conjuntos de
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conversores conectados em série. Em condições normais de operação, as corren-
tes em cada pólo são iguais em módulo. Portanto, não há corrente pelo retorno
(RASHID, 2011). Utilizada, geralmente, para transmissão de elevadas potências, a
topologia apresenta a caracterítica de poder operar em um estado reduzido com um
único pólo e com uma corrente de retorno pela terra na ocorrência de interrupção
de operação de um dos pólos (SETREUS; BERTLING, 2008).

Barra
CA

Linha CC (-)

Barra
CA Linha CC (+)

Linha CC (-)

Barra
CA

Barra
CA

Linha CC (-)

Linha CC (-)

Barra
CA

Barra
CA

I=0

2Icc

Barra
CA

Barra
CA

Barra
CA

Barra
CA

(a) (b)

(d)

(e)

Linha CC Linha CC

Linha CC

Caminho de retorno da corrente

Barra
CA

c)(

Figura 2.3: Possíveis topologias dos sistemas de transmissão CC. (a) monopolar; (b)
bipolar; (c) homopolar; (d) back-to-back; (e) multiterminal.

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2015)

• ligação homopolar: configuração semelhante à ligação bipolar com a diferença
que nesse esquema as linhas apresentam a mesma polaridade, geralmente negativa,
podendo operar com retorno metálico ou pela terra. Nessa topologia, a corrente
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que flui pelo retorno é igual à soma das correntes que fluem em cada pólo. Apesar
de apresentar custos menores com isolamento, as desvantagens da corrente pelo
retorno fazem com que a ligação bipolar seja preferencialmente utilizada em relação
à homopolar (RASHID, 2011).
• ligação back-to-back: neste esquema, o retificador e o inversor se encontram na

mesma estação conversora, isto é, não há linha de transmissão CC. A topologia é
utilizada, em geral, para a interconexão entre sistemas CA assíncronos.
• configuração multiterminal: topologia mais complexa do sistema de transmissão

CC. Consiste em três ou mais estações conversoras interligadas.

O método de proteção proposto neste trabalho foi desenvolvido inicialmente para um
sistema de transmissão LCC-HVDC monopolar por este apresentar uma estrutura mais
simples com um único pólo, o que elimina a existência de acoplamento eletromagnético
entre linhas. Nos sistemas bipolares, por exemplo, devido ao acoplamento eletromagné-
tico entre os pólos, uma falta em um dos pólos induzirá ondas viajantes no pólo vizinho,
o que poderá ocasionar erros de operação da proteção. Portanto, nesses sistemas, o desa-
coplamento eletromagnético dos pólos deverá ser realizado, o que pode ser feito por meio
do método de análise modal, que será investigado em trabalhos futuros.

2.5 Síntese do Capítulo

Apresentou-se, neste capítulo, uma visão geral sobre os sistemas de transmissão CC
abordando seus principais componentes, as suas possíveis topologias, as suas vantagens
econômicas e técnicas em relação aos sistemas em corrente alternada e as tecnologias de
conversão dominantes, atualmente.



Capítulo 3

Teoria Básica Sobre a Propagação de
Ondas em Linhas de Transmissão

Neste capítulo será apresentado o princípio da teoria da propagação de ondas viajantes
em linhas de transmissão destacando-se as equações de onda, assim como os princípios
e equações da propagação de ondas em pontos de descontinuidade. A teoria apresentada
neste capítulo foi baseada em Fuchs (1977), Greenwood (1991) e Zanetta Júnior (2003).

3.1 Equações Diferenciais da Linha de Transmissão e On-
das Viajantes

De acordo com Yi-ning et al. (2011), as linhas de transmissão HVDC, devido ao seu
extenso comprimento, devem ser tratadas como um sistema a parâmetros distribuídos.

Considerando um segmento ∆x de uma linha de transmissão real com indutância L, ca-
pacitância C, resistência R e condutância G, todos por unidade de comprimento, conforme
a Figura 3.1, em que vL(t,x) e i(t,x) correspondem à tensão e corrente, respectivamente,
no início do segmento em função do tempo t e distância x, vL(t,x+∆x) e i(t,x+∆x) cor-
respondem à tensão e corrente, respectivamente, no fim do segmento em função do tempo
e distância e L∆x, C∆x, R∆x e G∆x correspondem à indutância, capacitância, resistência
e condutância, respectivamente, do segmento ∆x.

Aplicando a teoria de análise de circuitos ao segmento considerado, especificamente
as leis de Kirchhoff, as seguintes expressões para as tensões e correntes são obtidas:

vL(t,x)− vL(t,x+∆x) = ∆xRi(t,x+∆x)+∆xL
∂i(t,x+∆x)

∂t
, (3.1)

i(t,x)− i(t,x+∆x) = ∆xGvL(t,x)+∆xC
∂vL(t,x)

∂t
. (3.2)

Dividindo-se ambas as expressões (3.1) e (3.2) por ∆x e considerando o trecho com

16
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comprimento infinitesimal, isto é, ∆x→ 0, obtém-se as seguintes equações diferenciais:

−∂vL(t,x)
∂x

= Ri(t,x)+L
∂i(t,x)

∂t
, (3.3)

−∂i(t,x)
∂x

= GvL(t,x)+C
∂vL(t,x)

∂t
. (3.4)

v  (t,x) GΔx CΔx

LΔx RΔx

v  (t,x+Δx)

i(t,x) i(t,x+Δx)

L L

Figura 3.1: Circuito equivalente de um segmento ∆x de uma linha de transmissão real.
Fonte: Fuchs (1977)

A partir das equações (3.3) e (3.4), obtém-se as equações gerais das linhas de trans-
missão, conhecidas como equações de onda, dadas por:

∂2vL(t,x)
∂x2 = RGvL(t,x)+(RC+LG)

∂vL(t,x)
∂t

+LC
∂2vL(t,x)

∂t2 , (3.5)

∂2i(t,x)
∂x2 = RGi(t,x)+(RC+LG)

∂i(t,x)
∂t

+LC
∂2i(t,x)

∂t2 . (3.6)

As soluções das equações de onda representam ondas que viajam ao longo da linha a
uma determinada velocidade v, isto é, ondas viajantes (FUCHS, 1977).

Solucionando-se as equações de onda ao considerar uma linha excitada por sinais
senoidais com frequência angular ω, representados pelos fasores de tensão e corrente V(x)

e I(x), respectivamente, tem-se, a partir das equações (3.5) e (3.6), as seguintes expressões:

∂2V(x)

∂x2 = (R+ jωL)(G+ jωC)V(x) = zyV(x), (3.7)

∂2I(x)
∂x2 = (R+ jωL)(G+ jωC)I(x) = zyI(x), (3.8)

em que

z = (R+ jωL), (3.9)

y = (G+ jωC). (3.10)
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A solução geral para as equações (3.7) e (3.8) é dada por:

V(x) =
V2 + I2

√
z
y

2
ex
√

zy +
V2− I2

√
z
y

2
e−x
√

zy, (3.11)

I(x) =
1√

z
y

V2 + I2

√
z
y

2
ex
√

zy−
V2− I2

√
z
y

2
e−x
√

zy

 , (3.12)

em que V2 e I2 são os fasores de tensão e corrente na carga (receptor) localizada na posição
x = 0 (delimitação das condições de contorno) (FUCHS, 1977).

As equações (3.11) e (3.12) expressam o estado exato da tensão e corrente em qualquer
ponto da linha de transmissão em função das condiçoes existentes no receptor mediante
uma excitação senoidal.

Nas equações (3.11) e (3.12), o termo
√

z
y é definido como a impedância caracterítica

da linha (Zc) e o termo
√

zy como a constante de propagação (γ), isto é:

Zc =

√
z
y
=

√
R+ jωL
G+ jωC

, (3.13)

γ =
√

zy =
√

(R+ jωL)(G+ jωC) = α+ jβ, (3.14)

em que α é a parte real da constante de propagação, denominada constante de atenuação,
e β a parte imaginária, denominada constante de fase. Segundo Yi-ning et al. (2011), tais
constantes são dadas por:

α = Re{γ}=
√

1
2
(RG−ω2LC)+

1
2

√
(RG+ω2LC)2 +ω2(GL−RC)2, (3.15)

β = Im{γ}=
√

1
2
(ω2LC−RG)+

1
2

√
(RG+ω2LC)2 +ω2(GL−RC)2. (3.16)

A velocidade de propagação v das ondas sobre a linha de transmissão é dada por:

v =
ω

β
. (3.17)

Considerando uma linha de transmissão sem perdas,isto é, R = G = 0, a velocidade é
dada por:

v =
1√
LC

. (3.18)



CAPÍTULO 3. TEORIA BÁSICA SOBRE ONDAS VIAJANTES 19

3.2 Propagação de Ondas em Descontinuidades: Refle-
xões e Refrações de Ondas

Na ocorrência de uma falta sobre uma linha de transmissão são geradas ondas viajan-
tes tanto na corrente quanto na tensão que se propagam em ambas as direções da linha,
a partir do ponto de falta, a uma determinada velocidade v, conforme ilustrado na Figura
3.2, em que tem-se uma linha de transmissão CC com impedância característica Zc, su-
jeita a uma falta com resistência RF . No ponto de falta, são geradas ondas viajantes na
tensão e corrente, v1 e i1, que se propagam em direção à barra 1 e ondas v2 e i2 que se
propagam em direção à barra 2, conforme o diagrama Lattice.

Barra 1

F1

Tempo (s)

Barra 2

v i, v i,
v i,

v i, v
i,

Linha CC

v i,
Reflexão das ondas

na barra 1.

Tempo (s)

Reflexão e refração
das ondas
no ponto de falta.

Ponto de faltaOndas viajantes

1 1
2 2

r1 r1

r3 r3

r2 r2 re1 re1

v ie1 1

v ier1 r1

Figura 3.2: Diagrama Lattice para ondas viajantes provenientes de uma falta sobre a linha
CC.

Segundo Christopoulos et al. (1988), a amplitude inicial vi da onda de tensão e ii da
onda de corrente geradas no ponto de falta que se propagam em direção à barra 1, por
exemplo, são dadas por:

vi =−
Zc

Zc +2RF
v f , (3.19)

ii =−
vi

Zc
=

1
Zc +2RF

v f , (3.20)

em que v f é a tensão instantânea no momento da falta.
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De acordo com as equações (3.19) e (3.20), quanto menor o módulo da tensão da linha
no instante da falta menor será o módulo da amplitude das ondas viajantes geradas. Tal
fato é um potencial problema diante do contexto da transmissão em corrente alternada
já que, devido à característica alternada da tensão, a amplitude da onda viajante torna-se
dependente do ângulo de incidência de falta. Por exemplo, uma falta monofásica pode
ocorrer no momento do cruzamento da tensão por zero, isto é, com ângulo de incidência
igual a zero. Quando isso ocorre, ondas viajantes não são geradas e, consequentemente,
os métodos de proteção baseados em ondas viajantes não atuariam. Na transmissão em
corrente contínua tal problemática não existe já que a tensão é, idealmente, contínua ao
longo da linha.

A teoria sobre ondas viajantes afirma que, durante a propagação ao longo da linha,
as ondas, além de sofrerem atenuação e distorção, podem sofrer reflexão e refração ao
incidirem sobre pontos de descontinuidade como, por exemplo, o final da linha e o ponto
de ocorrência da falta. As amplitudes dos sinais refletidos e refratados são regidas por
coeficientes de reflexão e refração, respectivamente.

O diagrama Lattice presente na Figura 3.2 destaca o processo de reflexão e refração
das ondas v1 e i1. Elas são originadas no ponto de falta e propagam-se em direção à barra
1. Ao atingirem a barra, as ondas sofrem o processo de reflexão originando as ondas vr1

e ir1 dadas por:

vr1 = Γr1(V )v1, (3.21)

ir1 = Γr1(I)i1, (3.22)

em que Γr1(V ) e Γr1(I) são os coeficientes de reflexão das ondas de tensão e corrente,
respectivamente, no terminal da linha, dados por (FUCHS, 1977):

Γr1(V ) =
Zt−Zc

Zt +Zc
, (3.23)

Γr1(I) =−Γr1(V ) =
Zc−Zt

Zc +Zt
, (3.24)

em que Zt é a impedância da terminação da linha. De acordo com Liu et al. (2009), as
terminações das linhas de sistemas de transmissão HVDC variam de caso para caso e
podem ser, principalmente, capacitiva ou indutiva.

As ondas de tensão e corrente, vr1 e ir1, refletidas na barra 1, propagam-se em direção
à barra 2. Ao incidirem sobre o ponto de falta, tais ondas sofrem reflexão, originando
as ondas vr2 e ir2, que, por sua vez, se propagam em direção à barra 1. Além disso, as
ondas também sofrem o processo de refração no ponto de falta originando as ondas vre1
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e ire1, que se propagam em direção à barra 2. As ondas de tensão e corrente refletidas e
refratadas no ponto de falta são dadas por:

vr2 = Γr2(V )vr1, (3.25)

ir2 = Γr2(I)ir1, (3.26)

vre1 = Γre1(V )vr1, (3.27)

ire1 = Γre1(I)ir1, (3.28)

em que Γr2(V ) e Γr2(I) são os coeficientes de reflexão da tensão e corrente no ponto de
falta, respectivamente, e Γre1(V ) e Γre1(I) os coeficientes de refração da tensão e corrente
no ponto de falta, respectivemente, dados por (ZANETTA JÚNIOR, 2003):

Γr2(V ) =

ZcRF
Zc+RF

−Zc
ZcRF

Zc+RF
+Zc

, (3.29)

Γr2(I) =
Zc− ZcRF

Zc+RF

Zc +
ZcRF

Zc+RF

, (3.30)

Γre1(V ) =
2 ZcRF

Zc+RF
ZcRF

Zc+RF
+Zc

, (3.31)

Γre1(I) =
2RF

Zc +2RF
. (3.32)

Uma análise idêntica pode ser realizada para as ondas v2 e i2 originadas no ponto de
falta. Elas propagam-se, a partir do ponto de falta, em direção à barra 2, onde sofrem
reflexão originando ondas que se propagam em direção à barra 1. Ao incidirem sobre
o ponto de falta, as ondas provenientes da reflexão na barra 2 sofrem reflexão e refra-
ção. Após algum tempo do início da falta, várias ondas podem coexistir em um ponto
específico da linha devido ao princípio da superposição de ondas (COSTA et al., 2017).

3.3 Síntese do Capítulo

Apresentou-se, neste capítulo, a fundamentação teórica sobre a propagação de ondas
viajantes sobre linhas de transmissão. As equações de onda das linhas de transmissão
foram apresentadas assim como sua solução considerando uma excitação senoidal. Gran-
dezas fundamentais da teoria de ondas viajantes tais como a impedância característica da
linha, a constante de propagação e a velocidade de propagação das ondas sobre a linha
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de transmissão foram definidas. Também foi abordada a teoria sobre a propagação de
ondas em pontos de descontinuidade da linha de transmissão enfatizando-se o equaciona-
mento básico dos coeficientes de reflexão e refração nos terminais da linha e no ponto de
ocorrência de uma falta.



Capítulo 4

Sistemas de Proteção e Localização de
Faltas em Linhas de Transmissão CC

Neste capítulo é apresentado o levantamento do estado da arte de métodos de prote-
ção de linhas de transmissão de sistemas em corrente contínua dando enfoque aos mais
relevantes esquemas propostos recentemente. Além disso, apresenta-se o levantamento
de esquemas de localização de faltas em linhas de transmissão CC baseados em ondas
viajantes.

4.1 Proteção de Linhas de Transmissão em Corrente Con-
tínua

Kato et al. (1986) propuseram um método de proteção para uma linha de transmissão
de um sistema LCC-HVDC bipolar composta por duas seções, uma seção aérea e uma
submarina. O método se baseia na proteção diferencial para promover a proteção total
da linha de transmissão. Além da proteção diferencial, foi proposto um esquema para
identificar faltas apenas no cabo submarino utilizando a característica de variação das
correntes nas extremidades do trecho submarino após algum distúrbio no sistema. Com
isso, o método conseguiu realizar a proteção total da linha de transmissão e identificar se
a falta ocorreu no trecho aéreo ou submarino. O método foi avaliado por meio de simula-
ções e da aplicação prática a um sistema LCC-HVDC bipolar real. Os resultados obtidos
em simulação são considerados satisfatórios. Por sua vez, a aplicação prática do mé-
todo demonstrou que diante de estados transitórios causados por inicialização/paralisação
do sistema HVDC e falhas de comutação o esquema se comportou de modo adequado,
não atuando. Porém, durante a avaliação da atuação da proteção no sistema real, não
houve faltas na linha de transmissão e, com isso, o seu desempenho para faltas internas
não pôde ser avaliado na prática. Apesar da avaliação positiva do método, é necessário
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um esquema de comunicação entre os terminais da linha, o que incrementa custos, torna a
confiabilidade da proteção dependente do esquema de comunicação e incrementa o tempo
de atuação da proteção devido ao tempo de trânsito dos dados pelo canal de comunicação.

Takeda et al. (1995) propuseram uma proteção diferencial para as linhas de transmis-
são de um sistema LCC-HVDC bipolar baseada nas correntes nas extremidades de cada
linha/polo. O método de proteção realiza a compensação da corrente capacitiva que flui
através da capacitância da linha para a terra em momentos de variação da tensão a fim de
garantir uma proteção rápida e sensível. Além disso, utiliza uma corrente restritiva para
garantir a correta distinção entre faltas externas e internas. O esquema foi validado por
meio de simulações e da sua aplicação a um sistema de transmissão LCC-HVDC bipolar
real. Os resultados demonstraram que o método consegue operar para faltas com resis-
tência de até 2800 Ω e consegue diferenciar, satisfatoriamente, faltas internas de faltas
externas apresentando tempo de operação por volta de 20 ms. Entretanto, além da des-
vantagem de necessitar de um esquema de comunicação entre os terminais da linha de
transmissão, o que incrementa custos, o tempo de atuação da proteção e torna a confia-
bilidade do esquema dependente do canal de comunicação, o método tem a desvantagem
também de apresentar um tempo de operação relativamente alto, métodos de proteção
baseados em ondas viajantes podem atuar mais rapidamente.

Liu et al. (2009) propuseram um algoritmo de proteção híbrido baseado em ondas
viajantes e nas condições de fronteira da linha de transmissão CC para atuar como prote-
ção principal da linha de um sistema de transmissão LCC-HVDC monopolar com retorno
metálico. O método consegue distinguir transitórios causados por faltas de transitórios
causados por descargas atmosféricas por meio da análise do comportamento das ondas
viajantes vistas por apenas um terminal da linha. Diante de condições de falta, o método
utiliza os coeficientes wavelet para identificar o tempo de chegada da primeira frente de
onda de tensão, no caso de linha com terminação indutiva, e das duas frentes de onda que
se sucedem à primeira e que apresentam polaridade positiva e negativa. Com a informa-
ção da polaridade e dos tempos de chegada das ondas é possível determinar o local onde
a falta ocorreu e, com isso, realizar a proteção da linha. Entretando, essa metodologia,
de acordo com Liu et al. (2009), apresenta problemas para faltas próximas às barras da
linha. Como solução, é proposta uma proteção de fronteira (do inglês, Boundary Pro-

tection). Isto é, se não for identificada falta interna por meio do tempo de chegada das
ondas viajantes, e sabendo que o reator de alisamento presente em ambos os terminais
da linha atenua transitórios de alta frequência causados por faltas externas, é realizada
a comparação da soma da energia dos coeficientes wavelet dos níveis de decomposição
da transformada wavelet estacionária (SWT- do inglês, Stationary Wavelet Transform) do
sinal de tensão com um determinado limiar para identificar se ocorreu uma falta interna
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ou externa. Apesar de ser um método de um terminal, o esquema necessita da informação
da velocidade e da polaridade das ondas viajantes, que são fontes de erro, e utiliza uma
frequência de amostragem igual a 192 kHz, um valor relativamente alto quando com-
parado à frequência de 10 kHz aplicada a vários esquemas de proteção de sistemas de
transmissão reais HVDC (WU et al., 2017; MA et al., 2018). Além disso, não é analisado
o efeito da frequência de amostragem sobre o método.

Um esquema de proteção baseado em ondas viajantes para as linhas de transmissão de
um sistema LCC-HVDC bipolar foi proposto por Zhang et al. (2012). O algoritmo pro-
posto tem início quando identifica que a amplitude da onda viajante de sequência positiva
é maior que um limiar pré-estabelecido. Baseado nos efeitos dos elementos de fronteira
da linha (reator de alisamento e filtro CC) sobre as ondas viajantes geradas por faltas ex-
ternas, o método utiliza o gradiente da onda viajante de sequência positiva para diferenciar
uma falta interna de uma externa (para uma falta externa o gradiente da onda viajante é
bem menor que para uma falta interna). Além disso, baseado na relação de amplitude das
ondas de sequência zero e positiva, o método consegue identificar se ocorreu uma falta
bipolar ou monopolar (uma falta monopolar apresenta uma relação maior que a de uma
falta bipolar). No caso de uma falta monopolar, o método consegue identificar qual o pólo
defeituoso a partir da análise da polaridade das ondas de sequência positiva e negativa:
no pólo com falta, as ondas apresentam a mesma polaridade, enquanto que no polo sem
falta apresentam polaridade inversa. O método apresenta bom desempenho diante dos
casos de simulação realizados no RTDS (do inglês, Real Time Digital Simulator), utiliza
frequência de amostragem igual a 10 kHz e é um método com um terminal. Entretanto, o
efeito da frequência de amostragem sobre o esquema não foi avaliado.

Zheng et al. (2012a) propuseram um esquema de proteção para uma linha de trans-
missão de um sistema LCC-HVDC monopolar baseado na energia transitória calculada
em ambos os terminais da linha de transmissão a partir das tensões e correntes medidas.
As correntes e tensões possibilitam calcular a potência instantânea em cada terminal da
linha e, consequentemente, a energia transitória. A partir da energia transitória, o método
calcula o incremento de energia transitória em cada terminal, o que possibilita calcular o
incremento de energia transitória na linha, que é dado pela diferença entre o incremento
de energia transiória no terminal do retificador e o incremento de energia transitória no
terminal do inversor. Em condição normal de operação, o incremento de energia transitó-
ria na linha CC é igual a zero. Por sua vez, quando ocorre uma falta externa ele é maior
que zero e no caso de uma falta interna menor que zero. Os autores utilizam tal fato para
diferenciar faltas externas de internas. O método foi simulado utilizando o PSCAD (do
inglês, Power Systems Computer Aided Design) e frequência de amostragem igual a 2
kHz. O esquema foi avaliado para diferentes comprimentos de linha e diferentes resis-



CAPÍTULO 4. ESTADO DA ARTE 26

tências de falta (1 Ω a 300 Ω), o que demonstrou que a sua sensibilidade decresce com
o aumento da linha de transmissão e da resistência de falta. O método proposto neces-
sita de um esquema de comunicação entre os terminais da linha, o que consiste em uma
desvantagem por incrementar o tempo de atuação da proteção.

Um esquema de proteção para linhas de transmissão de sistemas LCC-HVDC mono-
polares baseado na corrente harmônica transitória gerada por faltas e nas características
de fronteira das linhas de transmissão foi proposto por Zheng et al. (2012b). Quando uma
falta externa ocorre, as correntes harmônicas transitórias geradas são atenuadas devido à
presença dos reatores de alisamento e filtros CC nos terminais da linha, que atuam como
filtro passa-baixa. Entretanto, para faltas internas tal fato não ocorre. Com isso, baseado
nas correntes harmônicas transitórias nos terminais da linha, é possível diferenciar faltas
internas de externas. O esquema utiliza a transformada discreta de Fourier para extrair
a corrente harmônica transitória em ambos os terminais da linha e, com isso, determinar
se há falta na linha de transmissão de acordo com a amplitude das correntes. Para vali-
dar o método, foram realizadas simulações no PSCAD com frequência de amostragem
igual a 4 kHz. O efeito da resistência de falta foi avaliado, o que demonstrou que, com o
seu aumento, a sensibilidade da proteção decresce. O método necessita de um esquema
de comunicação entre os terminais da linha, o que incrementa o tempo de atuação da
proteção.

Li et al. (2013) propuseram um esquema de proteção para faltas não permanentes
sobre linhas de transmissão aéreas de sistemas VSC-HVDC bipolares com conversores
multinível modulares. Os autores promovem um esquema de proteção e recuperação au-
tomática da transmissão de energia em que a corrente contínua proveniente de uma falta
não permanente é levada a zero automaticamente, extinguindo naturalmente o arco CC
e, assim, restaurando o isolamento no ponto de falta. Portanto, a falta é eliminada sem a
necessidade da abertura de disjuntores, o que permite o imediato e automático reestabele-
cimento da transmissão de energia. Para tal, são adicionados dois tiristores à estrutura de
cada submódulo dos conversores multinível. Para validar o esquema proposto, é imple-
mentado um sistema MMC (do inglês, Modular Multilevel Converter)-HVDC utilizando
o PSCAD/EMTDC (do inglês, Electromagnetic Transients including DC). Os resultados
de simulação apresentados são satisfatórios. Porém, a adição de tiristores à estrutura de
cada submódulo aumenta os custos.

Kong et al. (2014) propuseram um método de proteção para linhas de transmissão de
sistemas LCC-HVDC bipolares. O método utiliza a informação de tensão e corrente de
um único terminal e de um único pólo do sistema no lado do retificador para realizar a
proteção. O esquema é composto por 5 unidades: a unidade de partida, a unidade de
fronteira, a unidade direcional, a unidade de identificação de pólo com falta e a unidade
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de identificação de perturbação provocada por descargas atmosféricas. A unidade de par-
tida indica a ocorrência de algum distúrbio no sistema de transmissão por meio da análise
do gradiente da tensão. Por sua vez, a unidade de fronteira indica se ocorreu uma falta
interna ou externa baseada nas condições de fronteira da linha. Tal unidade consegue di-
ferenciar faltas internas de externas por meio da comparação da energia das componentes
de alta frequência da componente de falta da tensão com um limiar. A unidade direcio-
nal e a unidade de identificação de pólo com falta indicam se a falta ocorreu a frente ou
atrás do ponto de medição e o polo em que a falta ocorreu, respectivamente, baseadas
na análise da energia das ondas viajantes incidentes sobre o terminal da linha. Por fim,
a unidade de identificação de perturbação provocada por descargas atmosféricas diferen-
cia perturbações provenientes de descargas atmosféricas de perturbações provenientes de
faltas baseada no diferente comportamento da tensão diante de tais eventos. Ao final, os
dados de cada unidade são analisados para identificar se ocorreu uma falta na linha de
transmissão. O método utiliza uma janela de dados igual a 5 ms, frequência de amos-
tragem igual a 10 kHz e foi aplicado a três tipos diferentes de sistemas HVDC bipolares
implementados no RTDS. Além disso, dados de campo foram utilizados para validar o
desempenho da unidade de identificação de perturbação provocada por descargas atmos-
féricas. As simulações no RTDS e os testes com os dados de campo demonstraram que o
método consegue diferenciar corretamente faltas internas de faltas externas, assim como
identificar distúrbios provocados por descargas atmosféricas. Entretanto, a necessidade
de uma janela de dados de 5 ms introduz atrasos ao esquema de proteção.

Song et al. (2015) propuseram um método de proteção para as linhas de transmissão
de um sistema LCC-HVDC bipolar baseado nas condições de fronteira das linhas. O mé-
todo investiga a magnitude da impedância de entrada da linha de transmissão, composta
pelo reator de alisamento e pelo filtro CC, e conclui que seu valor para faltas internas é
bem diferente daquele para faltas externas quando analisada a altas frequências. Esse fato
implica em correntes de alta frequência nos terminais da linha com amplitudes diferen-
tes diante de faltas externas e internas. Com isso, o método consegue diferenciar faltas
internas de externas baseado no valor da corrente de alta frequência da linha CC ou do
filtro CC, especificamente na frequência de 600 Hz e na banda 300-4800 Hz, de apenas
um terminal da linha. O método apresenta uma unidade de identificação de início de falta
baseada na comparação da componente de falta da corrente (corrente pós-falta menos a
corrente pré-falta) da linha ou filtro CC com um limiar. Após iniciada a proteção, o va-
lor das correntes de alta frequência, extraídas a partir do algoritmo de Fourier, tanto da
corrente da linha CC quanto da corrente do filtro CC, são comparadas com um limiar
para identificar se ocorreu uma falta interna ou externa. Song et al. (2015) afirmaram
que a utilização da corrente do filtro CC torna o método mais sensível, pois essa corrente
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em estado estacionário é muito baixa. As simulações, utilizando o PSCAD, realizadas
a uma frequência de amostragem igual a 14,4 kHz e com uma janela de dados igual a 5
ms demonstraram que o método consegue diferenciar faltas internas de faltas no lado do
retificador e inversor. Além disso, dados de campo foram também utilizados para validar
o método. Apesar do bom desempenho, a necessidade de uma janela de dados de 5 ms
introduz atraso na atuação da proteção.

Kong et al. (2016) propuseram um esquema de proteção principal baseado em ondas
viajantes para linhas de transmissão de sistemas LCC-UHVDC bipolares. O método ne-
cessita apenas da tensão e corrente de um único terminal e um único polo do lado do
retificador para realizar a proteção da linha. O método utiliza três unidades: a unidade
de partida, a unidade de detecção de falta interna ou externa e a unidade de identificação
da linha com falta. A unidade de partida utiliza o gradiente da tensão para identificar se
uma falta ocorreu no sistema. Por sua vez, a unidade de identificação de falta interna
ou externa diferencia faltas internas de externas, principalmente, pela amplitude das on-
das viajantes incidentes sobre o terminal da linha. Por fim, a unidade de identificação
da linha com falta identifica o pólo em que ocorreu a falta de acordo com a análise da
componente de falta da tensão. O método foi validado por meio de simulações utilizando
o PSCAD/EMTDC e uma frequência de amostragem igual a 10 kHz. Dados de campo
também foram utilizados para validar o método. Os resultados demonstram que é possível
diferenciar corretamente faltas internas de externas e identificar, apropriadamente, o pólo
em que ocorreu a falta. Entretanto, o método necessita de uma janela de dados igual a 5
ms, o que introduz atrasos para a atuação da proteção. Além disso, o efeito da frequência
de amostragem sobre o método não é analisado.

Leterme et al. (2016) desenvolveram um esquema de proteção para sistemas multi-
terminais VSC-HVDC baseados em cabos com terminação indutiva. O esquema consiste
em duas etapas: a primeira identifica uma condição de falta no sistema CC por meio da
análise da queda da tensão CC terminal. Se a tensão atingir um valor abaixo de um limiar
pré-estabelecido é indicada a ocorrência de uma falta. A segunda etapa consiste em iden-
tificar se ocorreu uma falta interna ou externa à linha CC. Tal etapa baseia-se no valor da
tensão terminal e na sua derivada como também na derivada da corrente terminal compa-
rados a um determinado limiar. Além disso, Leterme et al. (2016) propõem um método
para determinar os limiares citados. O esquema de proteção apresentou bom desempenho
diante dos casos de simulação utilizando o PSCAD. Entretanto, métodos baseados na ten-
são e na sua derivada são bastante influenciados pela resistência de falta (WU et al., 2017;
ZHENG et al., 2012b).

Um método para proteção de linhas de transmissão de sistemas VSC-HVDC multi-
terminais foi proposto por Tzelepis et al. (2017). O método utiliza uma rede multiponto
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de sensores ópticos de corrente, distribuídos ao longo das linhas de transmissão do sis-
tema multiterminal, interligados por fibra óptica. Os valores das correntes medidas estão
disponíveis em ambos os terminais das linhas. Baseando-se no princípio da proteção di-
ferencial, uma série de correntes diferenciais são calculadas utilizando as medições de
dois sensores adjascentes. Durante uma falta externa, correntes diferenciais próximas de
zero são esperadas, enquanto que durante uma falta interna um alto valor é esperado.
Com isso, o método consegue diferenciar faltas externas de internas. Foram realizadas
simulações no Simulink/MATLAB R© (do inglês, Matrix Laboratory), que incluiram li-
nhas com terminações indutivas, modelagam de disjuntores CC e uma rede de sensores
de corrente. Além disso, o desempenho e viabilidade dos medidores ópticos de corrente
foram avaliados por meio de testes experimentais. Diante das simulações, o método con-
seguiu diferenciar faltas internas de externas, incluindo faltas nas barras das linhas. Vale
salientar que a menor distância entre os sensores em relação ao método convencional de
proteção diferencial, que utiliza medidores nas extremidades da linha, torna o esquema
menos susceptível aos erros introduzidos pelas correntes que fluem pela capacitância da
linha para a terra. Além disso, é um método de um terminal apresentando a vantagem,
portanto, de não necessitar de esquemas de comunicação entre os terminais da linha, o
que diminui o tempo de atuação da proteção em relação ao esquema tradicional de prote-
ção diferencial. Entretanto, é um método que necessita de uma determinada quantidade
de sensores ópticos de corrente distribuídos ao longo das linhas (33 sensores no sistema
simulado), o que aumenta os custos para a sua implementação prática.

Liu et al. (2017) propuseram um esquema de proteção para linhas de transmissão de
sistemas multiterminais VSC-HVDC. O esquema apresenta uma proteção principal e uma
de backup, ambas baseadas na relação entre as tensões transitórias de falta em ambos os
lados de indutores suplementares postos nas duas extremidades de cada linha de trans-
missão do sistema HVDC. O indutor fornece um caminho de alta impedância para as
componentes de alta frequência, o que leva a uma diferença significativa na relação das
tensões transitórias durante faltas internas e externas. O filtro digital Butterworth foi uti-
lizado para extrair as componentes de alta frequência da tensão. A proteção de backup

atua para faltas com alta resistência, caso em que a proteção principal pode falhar. As si-
mulações, realizadas no PSCAD/EMTDC com frequência de amostragem igual a 50 kHz
e no RTDS, demonstraram o bom desempenho do método proposto. Entretanto, a prote-
ção requer um esquema de comunicação entre os terminais da linha, o que incrementa o
tempo de atuação da proteção.

Atualmente, a proteção convencional aplicada a linhas de transmissão de sistemas
HVDC é baseada em ondas viajantes e segue os seguintes critérios (WU et al., 2017):
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dUCC

dt
> ∆1, (4.1)

∆UCC > ∆2, (4.2)

∆ICC > ∆3, (4.3)

em que UCC e ICC são a tensão e corrente da linha CC, respectivamente, e ∆1, ∆2 e ∆3

são limiares. De acordo com Wu et al. (2017), alguns fatores afetam o desempenho das
proteções baseadas em ondas viajantes como, por exemplo, altas resistências de falta
e a atenuação e distorção sofrida pelas ondas ao se propagarem ao longo da linha de
transmissão. Para superar tais deficiências, Wu et al. (2017) propuseram um esquema de
proteção baseado em ondas viajantes e nas condições de fronteira da linha CC para linhas
de transmissão de um sistema LCC-HVDC bipolar. O esquema propõe um novo método
de cálculo para a propagação de ondas viajantes ao longo da linha de transmissão e se
baseia na taxa de variação da tensão CC normalizada, dada pela relação entre a máxima
taxa de variação pela máxima variação da componente de falta da tensão, para diferenciar
faltas internas de externas. O método mitiga problemas relacionados a altas resistências
de falta, à atenuação e distorção sofrida pela onda ao longo da propagação sobre a linha
e é aplicável a casos em que um grupo de conversores é posto fora de serviço, ou seja, o
método é aplicável a diferentes modos de operação do sistema HVDC. Simulações foram
realizadas no PSCAD/EMTDC e MATLAB para validar o método. Além disso, registros
de uma falta real foram também utilizados para validação. Os resultados demonstraram
que o método apresenta melhor desempenho que a proteção convencional, inclusive para
o caso registrado de falta real. Entretanto, o método necessita de uma janela de dados
igual a 5 ms, o que aumenta o tempo de atuação da proteção.

Ma et al. (2018) propuseram um método de proteção para linhas de transmissão de
circuito duplo compostas por linhas de dois diferentes sistemas LCC-HVDC bipolares
compartilhando as mesmas torres. Linhas de transmissão de circuito duplo com transmis-
são bipolar é uma nova tecnologia emergente na China para aumentar a capacidade de
transmissão de potência. O fato das linhas de transmissão CC de circuito duplo compar-
tilharem as mesmas torres implica na existência de acoplamento eletromagnético entre os
dois circuitos. Tal acoplamento afeta a sensibilidade dos critérios das proteções conven-
cionais baseadas em ondas viajantes. Ma et al. (2018) realizam uma análise detalhada
de faltas sobre as linhas de transmissão de circuito duplo e ao final propõem uma prote-
ção, utilizando a teoria de ondas viajantes, para as linhas de transmissão baseada em três
unidades: uma unidade de partida, que detecta um distúrbio no sistema; uma unidade de
identificação de falta interna baseada na atenuação provocada pelo reator de alisamento
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sobre sinais de alta frequência; e uma unidade de identificação do tipo de falta e do pólo
com falta. Um sistema real de transmissão de circuito duplo LCC-HVDC bipolar é mo-
delado no PSCAD/EMTDC para validar o esquema de proteção proposto. A frequência
de amostragem é igual a 10 kHz. As simulações avaliam o desempenho do método diante
de diferentes resistências de falta e de diferentes modos de operação do sistema. A pro-
teção de cada circuito utiliza informação da corrente e tensão de apenas um terminal do
respectivo circuito protegido. Portanto, não é necessário esquemas de comunicação entre
os terminais das linhas. Entretanto, é necessário uma janela de dados igual a 3 ms, o que
impõe atrasos para a atuação da proteção.

4.2 Localização de Faltas em Linhas de Transmissão em
Corrente Contínua Baseada em Ondas Viajantes

Um método de localização de faltas baseado em ondas viajantes com um terminal
para a linha de transmissão de sistemas LCC-HVDC bipolares foi proposto por Ando et
al. (1985). O método se baseia no tempo de chegada das duas primeiras frentes de onda
de corrente, e nas suas polaridades, incidentes sobre um único terminal da linha para
realizar a localização da falta em um sistema com terminação de linha capacitiva. Com
base na terminação capacitiva e na polaridade das ondas viajantes, é possível identificar
se a falta ocorreu na primeira ou segunda metade da linha e, assim, localiza-la de acordo
com os instantes de chegada das ondas. As ondas são detectadas por meio da aplicação
de um filtro aos sinais de corrente do terminal considerado. Por meio de dados de campo
de faltas em um sistema HVDC bipolar real, o desempenho do esquema de localização
foi analisado, assim como o efeito do reator de alisamento sobre a detecção das ondas
viajantes. Nesse trabalho, demonstrou-se que a refração de uma onda viajante sobre o
reator de alisamento atenua a sua amplitude. Apesar de ser um método com um terminal
e, com isso, não necessitar de sincronismo de dados e de esquemas de comunicação entre
os terminais da linha, é necessário o conhecimento da velocidade de propagação das ondas
viajantes, que é uma fonte de imprecisão para a localização.

Nanayakkara et al. (2012a) propuseram um esquema de localização de faltas em li-
nhas CC, baseado em ondas viajantes, para um sistema de transmissão LCC-HVDC bipo-
lar com linhas compostas por dois segmentos aéreos e um segmento de cabo subterrâneo.
O esquema se baseia no tempo de chegada das ondas viajantes em cada terminal da li-
nha e pode ser estendido para sistemas com qualquer quantidade de segmentos de linha
heterogêneos. As ondas viajantes são detectadas por meio da transformada wavelet con-
tínua. O algoritmo de localização é capaz de distinguir em qual segmento da linha a falta
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ocorreu e indicar a distância de falta em relação aos terminais da linha. Para validar o
método, simulações são realizadas no PSCAD com frequência de amostragem igual a 2
MHz, cujos dados de simulação são aplicados ao algoritmo de localização implementado
no MATLAB. Diferentes localizações de falta, resistências de falta e níveis de ruído são
considerados para validação do método. Apesar do bom desempenho diante dos casos de
simulação, trata-se de um método com dois terminais que necessita de sincronismo de da-
dos entre os terminais da linha, do conhecimento da velocidade de propagação das ondas
viajantes em cada segmento da linha e de seus respectivos comprimentos, que são fatores
que adicionam imprecisões à localização já que podem apresentar erros. Além disso, não
é apontado o efeito da frequência de amostragem sobre o desempenho do método.

Nanayakkara et al. (2012b) propuseram um esquema de localização de faltas em li-
nhas de transmissão CC, baseado em ondas viajantes, para sistemas VSC-HVDC mul-
titerminais conectados em estrela, topologia em que múltiplos terminais são conectados
a um ponto comum. O método foi validado considerando três terminais compostos por
segmentos de linhas aéreas, entretanto, teoricamente, pode ser estendido para um sistema
com qualquer quantidade de terminais. O esquema se baseia no tempo de chegada da
primeira onda viajante em cada estação conversora para indicar o segmento de linha em
que ocorreu a falta e a distância de falta em relação ao respectivo terminal do segmento.
As ondas são detectadas por meio da transformada wavelet contínua aplicada aos sinais
de corrente das linhas. Para validação do método, simulações foram realizadas no PS-
CAD/EMTDC com frequência de amostragem igual a 2 MHz, cujos dados de simulação
são aplicados ao algoritmo de localização implementado no MATLAB. Apesar do bom
desempenho diante dos casos de simulação, o método necessita de esquemas de comuni-
cação entre os terminais do sistema. Além disso, é necessário sincronismo de dados, o
conhecimento da velocidade de propagação das ondas em cada segmento de linha e seus
respectivos comprimentos, o que consiste em fontes de imprecisão para a localização.

Um esquema de localização de faltas com um terminal baseado em ondas viajantes
para a linha de transmissão de um sistema LCC-HVDC bipolar foi proposto por He et al.
(2014). O método estima a localização de faltas baseado na frequência natural dominante
das ondas viajantes de corrente, frequência do espectro das ondas com maior amplitude,
no coeficiente de reflexão das ondas no terminal da linha e na velocidade das ondas, sendo
os dois últimos calculados considerando a frequência natural dominante. O método é va-
lidado por meio de simulações no PSCAD/EMTDC utilizando frequência de amostragem
igual a 100 kHz. Além disso, dados de campo de uma falta sobre um sistema bipolar são
também utilizados para validação do método. O esquema de localização apresenta bom
desempenho diante de diversos tipos de falta (falta sobre um pólo para a terra, falta bipolar
e bipolar para a terra), localização e resistência de falta assim como também quando os
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dados de campo são utilizados. O método é de um terminal e, portanto, não necessita de
esquemas de comunicação entre os terminais da linha. Entretanto, a frequência de amos-
tragem tem influência sobre o desempenho do método, pois limita a máxima frequência
natural dominante que pode ser extraída das ondas viajantes de corrente de acordo com
a lei de Nyquist, o que pode acarretar imprecisões para a localização conforme evidenci-
ado pelos autores. Além disso, a velocidade da onda é requerida, o que é uma fonte de
imprecisão para a localização.

Yuansheng et al. (2015) propõem um esquema de localização de faltas em linhas de
transmissão de sistemas LCC-HVDC bipolares. O esquema se baseia na combinação de
um método de localização de falta no domínio do tempo baseado no modelo de linha de
transmissão de Bergeron com a teoria sobre ondas viajantes. O método no domínio do
tempo é sensível a erros de sincronismo de tempo entre os terminais da linha. Para so-
lucionar tal problemática é proposta a união do respectivo método com a teoria de ondas
viajantes. O esquema proposto detecta a primeira onda viajante em cada terminal da li-
nha, por meio da transformada wavelet, tornando o tempo de chegada das ondas como a
referência de tempo zero em cada terminal. Com isso, é possível unir a localização no
domínio do tempo com a localização utilizando a teoria de ondas viajantes para desen-
volver um método de localização independente da sincronização de tempo. Dois sistemas
de transmissão em corrente contínua reais bipolares são modelados no PSCAD/EMTDC
para validação do esquema de localização proposto. Uma frequência de amostragem igual
a 1 MHz é considerada. Os resultados de simulação são satisfatórios. Entretanto, é um
método de dois terminais, que necessita do conhecimento da velocidade de propagação
das ondas. Além disso, o efeito da frequência de amostragem sobre o desempenho do
método não é analisado.

4.3 Resumo do Estado da Arte

Na Tabela 4.1 resume-se o estado da arte dos métodos de proteção de linhas de trans-
missão de sistemas em corrente contínua analisados, destacando-se a topologia do sistema
CC a qual a proteção foi aplicada, a frequência de amostragem utilizada, o princípio da
proteção e se necessita de um canal de comunicação entre os terminais das linhas. Por
sua vez, na Tabela 4.2 resume-se o estado da arte dos métodos de localização de faltas em
linhas CC baseados em ondas viajantes analisados, em ordem cronológica, destacando-se
a topologia do sistema CC a qual o esquema foi aplicado, a frequência de amostragem
utilizada, se é necessário o conhecimento da velocidade de propagação das ondas e se
necessita de um canal de comunicação entre os terminais das linhas.
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Tabela 4.1: Resumo do estado da arte para os métodos de proteção de linhas de transmis-
são em corrente contínua.

Referência Topologia F.A. (kHz)
Princípio Canal

da Proteção de Comunicação

Kato et al. (1986) LCC-HVDC bipolar - P.D.
√

Takeda et al. (1995) LCC-HVDC bipolar 0,6 P.D.
√

Liu et al. (2009) LCC-HVDC monopolar 192 O.V. e P.F. -
Zhang et al. (2012) LCC-HVDC bipolar 10 O.V. e P.F. -
Zheng et al. (2012a) LCC-HVDC monopolar 2 E.T.

√

Zheng et al. (2012b) LCC-HVDC monopolar 4 C.H.T e P.F.
√

Li et al. (2013) VSC-HVDC bipolar - Controle -
Kong et al. (2014) LCC-HVDC bipolar 10 O.V. e P.F. -
Song et al. (2015) LCC-HVDC bipolar 14,4 P.F. -
Kong et al. (2016) LCC-UHVDC bipolar 10 O.V. -

Leterme et al. (2016) VSC-HVDC multiterminal - Subtensão -
Tzelepis et al. (2017) VSC-HVDC multiterminal - P.D. -

Liu et al. (2017) VSC-HVDC multiterminal 50 P.F.
√

Wu et al. (2017) LCC-HVDC bipolar 6,7 O.V. e P.F. -
Ma et al. (2018) LCC-HVDC bipolar 10 O.V. e P.F. -

O.V. - Ondas Viajantes; P.F.- Proteção de Fronteira; C.H.T.- Corrente Harmônica Transitória; P.D. -
Proteção Diferencial; F.A. - Frequência de Amostragem; E.T. - Energia Transitória.

Tabela 4.2: Resumo do estado da arte para os métodos de localização de faltas em linhas
de transmissão CC baseados em ondas viajantes.

Referência Topologia F.A. (kHz)
Velocidade Canal
das ondas de Comunicação

Ando et al. (1985) LCC-HVDC bipolar -
√

-
Nanayakkara et al. (2012a) LCC-HVDC bipolar 2x103 √ √

Nanayakkara et al. (2012b) VSC-HVDC multiterminal 2x103 √ √

He et al. (2014) LCC-HVDC bipolar 100
√

-
Yuansheng et al. (2015) LCC-HVDC bipolar 1x103 √ √

F.A. - Frequência de Amostragem.

Conforme a Tabela 4.1, os métodos de proteção propostos para as linhas de transmis-
são CC apresentam variados princípios de operação. Em relação às proteções baseadas
em ondas viajantes, destaca-se a baixa quantidade de trabalhos em que a filosofia da pro-
teção é baseada nos tempos de chegada das ondas viajantes. Apenas no trabalho proposto
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por Liu et al. (2009) tais informações são utilizadas para promover a proteção. Portanto, é
relevante o desenvolvimento de proteções baseadas em ondas viajantes com tal filosofia.

Dentre os métodos baseados em ondas viajantes revisados, tanto para proteção quanto
localização, apenas no trabalho proposto por He et al. (2014) são realizados comentários
sobre o efeito de frequência de amostragem sobre o método. Entretanto, assim como
nos outros métodos, não é apontada a frequência de amostragem mínima possível para
o correto funcionamento do esquema e para se evitar altas taxas de amostragem. Além
disso, salvo o trabalho proposto por He et al. (2014), em nenhum trabalho é apontado qual
o impacto do aumento ou diminuição da frequência de amostragem sobre o desempenho
do método, o que evidencia a necessidade de desenvolvimento de métodos baseados em
ondas viajantes que analisem o efeito da frequência de amostragem.

Em métodos baseados em ondas viajantes em que os instantes de chegada das ondas
sobre os terminais das linhas são utilizados, conforme o método de proteção proposto por
Liu et al. (2009) e todos os esquemas de localização revisados salvo o proposto por He et
al. (2014), em geral, o conhecimento da velocidade da onda viajante é necessário. Entre-
tanto, conforme discutido, erros na estimação da velocidade da onda existem, o que tem
impacto direto sobre o desempenho de tais métodos. Portanto, diante deste contexto, é de
grande relevância o desenvolvimento de esquemas baseados nos instantes de chegada das
ondas viajantes sobre os terminais das linhas imunes aos erros existentes na velocidade
de propagação estimada das ondas viajantes.

No método de proteção baseado em ondas viajantes com um terminal proposto por
Liu et al. (2009), a necessidade do conhecimento da velocidade de propagação da onda
implica que o método estará sujeito aos erros existentes na estimação da velocidade das
ondas viajantes. Neste método, as informações dos instantes de chegada das ondas via-
jantes e das suas polaridades são utilizadas para promover a proteção. Entretanto, o efeito
da frequência de amostragem sobre o método não é analisado. Além disso, a proteção
baseada em ondas viajantes tem seu desempenho prejudicado para faltas na linha CC pró-
ximas às barras, conforme evidenciado pelos autores, o que indica a existência de zonas
de proteção sobre a linha CC. Entretanto, tais zonas não são definidas.

Diante do exposto, o desenvolvimento de um método de proteção com um termi-
nal para linhas de transmissão CC baseado nos instantes de chegada das ondas viajantes
sem a necessidade do conhecimento das suas polaridades, imune aos erros relacionados
à velocidade estimada das ondas, que leve em consideração os efeitos da frequência de
amostragem e que defina adequadamente as zonas de proteção sobre a linha CC apresen-
tará considerável contribuição. Tais requisitos são atendidos pelo método proposto nesta
dissertação.
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4.4 Síntese do Capítulo

Neste capítulo foi apresentado o estado da arte dos métodos de proteção de linhas de
transmissão de sistemas em corrente contínua assim como dos métodos de localização de
faltas em linha CC baseados em ondas viajantes, destacando-se as principais lacunas que
motivaram o desenvolvimento deste trabalho.



Capítulo 5

A Proteção Proposta

Neste capítulo será apresentado o princípio da proteção proposta para linhas de trans-
missão aéreas de sistemas LCC-HVDC monopolares baseada em ondas viajantes uti-
lizando um terminal considerando uma abordagem no domínio contínuo e discreto do
tempo.

5.1 Princípio da Proteção Proposta

Neste trabalho, a filosofia de proteção baseada em ondas viajantes, utilizando um ter-
minal e aplicada a linhas de transmissão CC, parte do princípio da utilização de relés de
proteção baseados em ondas viajantes localizados nos terminais da linha de transmissão.
Tais relés realizam a proteção da linha por meio da extração de informações presentes nas
ondas viajantes incidentes apenas sobre o respectivo terminal. Por exemplo, o relé co-
nectado ao sistema de transmissão LCC-HVDC monopolar ilustrado na Figura 5.1 deve
realizar a proteção da linha de transmissão CC diferenciando, rigorosamente, faltas inter-
nas de externas apenas com as informações extraídas das ondas viajantes incidentes sobre
a barra local.

As linhas de transmissão de sistemas LCC-HVDC apresentam, em geral, fronteiras
compostas por reatores de alisamento e filtros CC, tal como o sistema monopolar ilustrado
na Figura 5.1. Portanto, do ponto de vista do relé de proteção proposto baseado em ondas
viajantes, faltas são classificadas como:

• Falta externa:

– Falta externa CA: quando ocorre no sistema CA (linhas CA, transformadores
de conversão, filtros CA, etc.);

– Falta externa no conversor: quando ocorrem faltas no conversor;
– Falta externa CC: quando ocorre sobre as fronteiras da linha CC (reatores de

alisamento, filtros CC e barras CC).

37
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• Falta interna: quando ocorre sobre a linha CC.

Barra
CA

Linha CC
protegida

Filtro
CC

RA - Reator de Alisamento

Filtro
CC

Conversor Sistema
CATCV

Barra
CA

Sistema
CA

Filtro
CA

Banco de
Capacitores

Filtro
CA

Banco de
Capacitores

ConversorRA
DJ-CA

TCV
DJ-CA

TC - Transformador de ConversãoV

DJ-CA - Disjuntor CA

RA

BL BR

Fronteiras da linha CC

Relé

Região 1 Região 2

BL- Barra Local
BR- Barra Remota

- Instrumento de Medição de Corrente

- Instrumento de Medição de Tensão

} Barras CC

Figura 5.1: Sistema de transmissão LCC-HVDC monopolar e as fronteiras da linha de
transmissão CC.

Devido à disposição do reator de alisamento e do filtro CC, as fronteiras da linha CC
atuam como filtros passa-baixa. Além disso, existem outros filtros passa-baixa (transfor-
madores, filtros CA e banco de capacitores) nas fronteiras com o sistema CA. Portanto,
quando faltas externas CA e externas no conversor ocorrem (faltas nas regiões 1 e 2, con-
forme a Figura 5.1), as ondas viajantes geradas são filtradas e, consequentemente, não
sensibilizam o relé de proteção baseado em ondas viajantes. Isto é, faltas nessas regiões
não serão identificadas pelo relé já que as ondas viajantes geradas não o sensibilizam,
conforme demonstrado ao longo deste trabalho. Recentes esquemas de proteção de linhas
de transmissão CC baseados em ondas viajantes propostos utilizam o efeito de filtragem
proporcionado pelos elementos das fronteiras da linha CC, conforme Liu et al. (2009),
Zhang et al. (2012), Kong et al. (2014), Wu et al. (2017) e Ma et al. (2018). Métodos
de localização de faltas em linhas CC baseados em ondas viajantes também utilizam tal
efeito, conforme Ando et al. (1985). Neste último, dados reais de campo demonstram o
efeito de filtragem provocado pelos elementos das fronteiras da linha CC sobre as ondas
viajantes.

Ao contrário de faltas nas regiões 1 e 2 (Figura 5.1), faltas externas CC e faltas internas
geram ondas viajantes que sensibilizam o relé de proteção. Entretanto, o método proposto
consegue diferenciar apropriadamente faltas internas, com exceção de faltas na linha CC
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muito próximas às barras CC, conforme descrito ao longo deste trabalho, de externas
CC por meio do tempo de chegada da primeira e segunda onda viajante em somente um
terminal da linha CC considerando os efeitos da frequência de amostragem e do erro na
velocidade estimada da onda em relação à sua velocidade real.

Na Figura 5.2 demonstra-se a ideia geral do método de proteção proposto nesta dis-
sertação, na qual evidencia-se o relé de proteção baseado em ondas viajantes em somente
um terminal da linha de transmissão CC protegida com comprimento d em quilômetros.
Uma falta interna com tempo de incidência tF é ilustrada. Após o início da falta, as ondas
viajantes geradas no ponto de falta se propagam ao longo da linha protegida a uma deter-
minada velocidade v em ambas as direções da linha. Encontrando as barras CC e o ponto
de falta, as ondas sofrem reflexão e refração de acordo com o diagrama Lattice.

Para identificar o tempo de chegada da primeira e segunda onda viajante na barra lo-
cal, a corrente (ou tensão) no respectivo terminal é amostrada a um intervalo de tempo
fixo 1/ fs (bloco 1 na Figura 5.2), em que fs é a frequência de amostragem do relé. Os
sinais amostrados são processados pelo relé para identificar os tempos de chegada das
frentes de onda (bloco 2 na Figura 5.2), que pode ser realizado, por exemplo, por métodos
baseados em filtragem digital como a transformada wavelet (COSTA, 2014a, 2014b). No
entanto, mesmo supondo que não haja erro na detecção das ondas viajantes, o processo
de amostragem resulta em um erro na identificação dos tempos de chegada das frentes de
onda. Por exemplo, na Figura 5.2, os tempos de chegada da primeira e segunda frente de
onda no domínio do tempo contínuo são tF1 e tF2, respectivamente, e o tempo de incidên-
cia da falta é tF . Entretanto, do ponto de vista do relé, devido ao processo de amostragem,
os tempos de chegada no domínio do tempo discreto são kF1/ fs e kF2/ fs em vez de tF1

e tF2, respectivamente, e o tempo de início da falta é considerado neste trabalho igual a
kF/ fS em vez de tF , onde kF1 e kF2 são as amostras do relé sensibilizadas pela primeira
e segunda onda viajante, respectivamente, e kF é a amostra do relé relacionada ao tempo
de incidência da falta. Portanto, do ponto de vista do relé, há um erro na identificação do
tempo de chegada das frentes de onda, associado ao processo de amostragem, em rela-
ção ao tempo contínuo que pode afetar o sistema de proteção. Portanto, tal erro deve ser
levado em consideração no desenvolvimento do esquema de proteção.

Neste trabalho, a diferença entre os tempos de chegada discretos da segunda e da
primeira frente de onda (kF2/ fs−kF1/ fs), em apenas um terminal de linha CC, é utilizado
para diferenciar faltas internas de externas CC (bloco 3 na Figura 5.2).

O desenvolvimento de um método para detecção de ondas viajantes que possibilite a
identificação de kF1/ fs e kF2/ fs (bloco 2 na Figura 5.2) está além do escopo deste traba-
lho, sendo aplicado para tanto ferramentas usualmente utilizadas para detecção, a saber,
a transformada wavelet, conforme descrito ao longo deste trabalho. Portanto, kF1/ fs e
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kF2/ fs são consideradas variáveis conhecidas para o desenvolvimento da proteção pro-
posta neste capítulo.
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Figura 5.2: Ideia geral do método de proteção proposto para linhas de transmissão CC
baseado em ondas viajantes com um terminal.

5.2 Domínio do Tempo Contínuo

A partir dos instantes de chegada da primeira e segunda frente de onda em apenas
um terminal da linha CC é possível distinguir uma falta interna de uma falta externa CC
considerando o tempo contínuo.

Na Figura 5.3 ilustra-se uma falta na primeira metade da linha CC, tomando como
referência a barra local, com tempo de incidência tF e distante dF da barra local e dx da
barra remota. Para este caso de falta, a primeira frente de onda incide sobre a barra local
no tempo contínuo tF1 e a segunda frente de onda, que é sempre originada de uma reflexão
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no ponto de falta no caso de faltas na primeira metade da linha, no tempo tF2. Os tempos
de propagação da primeira e segunda frente de onda τF1 e τF2, respectivamente, do ponto
de falta à barra local são dados por:

τF1 = tF1− tF =
tF2− tF1

2
=

dF

v
, (5.1)

τF2 = tF2− tF = (tF2− tF1)
3
2
=

3dF

v
. (5.2)

tF

tF1

Falta interna

Tempo (s)

t

Tempo (s)

Relé

Linha CC protegida com kmd

d
BL BR

tF2

BL- Barra Local
BR- Barra Remota

- Instrumento de Medição de Corrente

- Instrumento de Medição de Tensão

d

Primeira frente de onda

Segunda frente de onda

Reflexão no ponto de falta
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Figura 5.3: Diagrama Lattice para uma falta na primeira metade da linha de transmissão
CC protegida.

Subtraindo-se a equação (5.1) da equação (5.2) obtém-se

τF2− τF1 = tF2− tF1 =
2dF

v
. (5.3)

Para uma falta na segunda metade da linha CC, a segunda frente de onda é proveniente,
sempre, de uma reflexão na barra remota, conforme a Figura 5.4. Nesse caso, os tempos
de propagação da primeira e segunda onda viajante do ponto de falta à barra local são
dados por:

τF1 = tF1− tF =
d
v
− tF2− tF1

2
=

dF

v
, (5.4)
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τF2 = tF2− tF =
d
v
+

tF2− tF1

2
=

2d−dF

v
. (5.5)
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Figura 5.4: Diagrama Lattice para uma falta na segunda metade da linha de transmissão
CC protegida.

Subtraindo-se a equação (5.4) da equação (5.5) obtém-se

τF2− τF1 = tF2− tF1 =
2(d−dF)

v
=

2dx

v
. (5.6)

A partir das equações (5.3) e (5.6) infere-se que para uma falta na primeira metade da
linha com determinada distância x da barra local e para uma falta na segunda metade com
a mesma distância x, mas agora da barra remota, a diferença entre os tempos de chegada
da primeira e segunda onda viajante tF2−tF1 são iguais. Isto é, para cada ponto de falta na
primeira metade da linha existe um ponto de falta correspondente na segunda metade que
retorna a mesma diferença tF2−tF1. Consequentemente, considerando apenas os instantes
de chegada da primeira e segunda onda não é possível identificar se uma falta ocorreu na
primeira ou segunda metade da linha. Além disso, sempre que uma falta ocorre, tanto na
primeira quanto na segunda metade, a diferença tF2− tF1 é sempre menor que o tempo de
propagação da onda por toda a linha de transmissão τ (tempo de trânsito) dado por:
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τ =
d
v
. (5.7)

A máxima diferença tF2− tF1 para uma falta interna ocorre para uma falta no meio da
linha e é igual ao tempo de trânsito, conforme a Figura 5.5.
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Primeira frente de onda

Segunda frente de onda

Figura 5.5: Diagrama Lattice para uma falta no meio da linha de transmissão CC prote-
gida.

Quando faltas externas CC ocorrem, como, por exemplo, nas barras CC, a diferença
tF2− tF1 é sempre igual a 2d/v. Por exemplo, considerando uma falta na barra remota,
conforme a Figura 5.6, a primeira frente de onda chegará à barra local um tempo de trân-
sito após o início da falta. Ao incidir sobre a barra local, a onda será refletida passando a
se propagar em direção à barra remota, onde sofrerá nova reflexão passando a se propagar
em direção à barra local. Portanto, a diferença entre os tempos de chegada da primeira e
segunda frente de onda devido a uma falta na barra remota é dada por:

tF2− tF1 =
2d
v

= 2τ. (5.8)

Realizando-se uma análise semelhante para uma falta na barra local, infere-se que a dife-
rença tF2− tF1 é também dada pela equação (5.8).
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Diante da discussão levantada, quando uma falta interna acontece a seguinte inequa-
ção é sempre verdadeira:

tF2− tF1 ≤
d
v
. (5.9)
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Figura 5.6: Diagrama Lattice das ondas viajantes para uma falta na barra remota.

Por sua vez, faltas externas CC retornam tF2− tF1 igual a 2d/v. Portanto, a partir dos
instantes de chegada das duas primeiras frentes de onda em apenas um terminal da linha
CC, propõe-se que uma falta interna é identificada se

tF2− tF1 < q
d
v
, (5.10)

enquanto que uma falta externa é identificada se

tF2− tF1 ≥ q
d
v
, (5.11)

em que q é uma variável utilizada para possibilitar a correta diferenciação entre faltas
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internas e externas CC devendo satisfazer, para tal, a seguinte inequação:

1 < q≤ 2. (5.12)

5.3 Domínio do Tempo Discreto

Considerando o processo de amostragem, os tempos de chegada da primeira e se-
gunda onda viajante tF1 e tF2, respectivamente, e o tempo de incidência de falta tF devem
ser convertidos para os respectivos tempos discretos kF1/ fs, kF2/ fs e kF/ fs, conforme
apresentado na Figura 5.2, como segue:

kF

fs
=
btF fsc

fs
⇒ tF −

1
fs
<

kF

fs
≤ tF , (5.13)

kF1

fs
=
btF1 fsc

fs
+

1
fs
⇒ tF1 ≤

kF1

fs
< tF1 +

1
fs
, (5.14)

kF2

fs
=
btF2 fsc

fs
+

1
fs
⇒ tF2 ≤

kF2

fs
< tF2 +

1
fs
, (5.15)

em que kF1,kF2 e kF ∈N; b∗c retorna o maior valor inteiro não maior que * (função floor).
Baseado nas inequações (5.13) - (5.15), o erro de incidência de falta εF associado ao

tempo de início da falta e os erros εF1 e εF2 associados aos tempos de chegada da primeira
e segunda onda viajante, respectivamente, são dados por:

εF = tF −
kF

fs
⇒ 0≤ εF <

1
fs
, (5.16)

εF1 =
kF1

fs
− tF1⇒ 0≤ εF1 <

1
fs
, (5.17)

εF2 =
kF2

fs
− tF2⇒ 0≤ εF2 <

1
fs
. (5.18)

A diferença entre os tempos de chegada da segunda e primeira frente de onda do ponto
de vista do relé kF2/ fs−kF1/ fs, de acordo com as inequações (5.17) e (5.18), é dada por:

kF2

fs
− kF1

fs
= (tF2− tF1)+(εF2− εF1) = (tF2− tF1)+ εT , (5.19)

em que εT é o erro total associado à taxa de amostragem, que leva em consideração os
erros individuais relacionados ao tempo de chegada da primeira e segunda onda viajante.
Uma vez que 0≤ εF1 <

1
fs

e 0≤ εF2 <
1
fs

implica que − 1
fs
< εT < 1

fs
.
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A partir da inequação (5.9) e da equação (5.19), tem-se

kF2− kF1

fs
− εT ≤

d
v
⇒ kF2− kF1 ≤

(
d
v
+ εT

)
fs. (5.20)

Considerando o limite superior do erro total, a inequação (5.20) torna-se

kF2− kF1 <

(
d fs

v
+1
)
. (5.21)

Sabendo que kF2 > kF1 e (kF2− kF1) ∈ N, a partir da inequação (5.21), quando uma
falta interna ocorre, a seguinte inequação é sempre verdade:

kF2− kF1 ≤
⌊

d fs

v

⌋
+1, (5.22)

que é a inequação análoga discreta da inequação (5.9).
A partir das equações (5.8) e (5.19), tem-se

kF2− kF1

fs
− εT =

2d
v
⇒ kF2− kF1 =

(
2d
v
+ εT

)
fs. (5.23)

Considerando o limite superior e inferior do erro total, a equação (5.23) torna-se(
2d fs

v
−1
)
< kF2− kF1 <

(
2d fs

v
+1
)
. (5.24)

Sabendo que kF2 > kF1 e (kF2− kF1) ∈ N, a partir da inequação (5.24), sempre que
uma falta externa CC ocorre, a seguinte inequação é sempre verdade:⌊

2d fs

v

⌋
≤ kF2− kF1 ≤

⌊
2d fs

v

⌋
+1, (5.25)

que é a inequação análoga discreta da equação (5.8).
De acordo com as inequações (5.22) e (5.25), propõe-se, no domínio do tempo dis-

creto, que uma falta interna é identificada se

kF2− kF1 <

⌊
pd fs

v

⌋
, (5.26)

enquanto que uma falta externa é identificada se

kF2− kF1 ≥
⌊

pd fs

v

⌋
, (5.27)
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em que bpd fs/vc é um limiar utilizado para possibilitar a correta diferenciação entre faltas
internas e externas CC devendo, para tal, satisfazer a seguinte inequação (ver inequações
(5.22) e (5.25)): ⌊

d fs

v

⌋
+1 <

⌊
pd fs

v

⌋
≤
⌊

2d fs

v

⌋
, (5.28)

em que p é um número que torne verdade tal inequação para qualquer valor de d, fs e v.
As inequações (5.26) e (5.27) são as análogas discretas das inequações (5.10) e (5.11),
respectivamente.

Para que o termo da direita da inequação (5.28) seja sempre verdade, tem-se que

2
d fs

v
− p

d fs

v
≥ 0⇒ p≤ 2. (5.29)

Por outro lado, para garantir que o termo da esquerda da inequação (5.28) seja sempre
verdade, é preciso que

p
d fs

v
− d fs

v
≥ 2⇒ fs ≥

v
d

2
p−1

. (5.30)

Portanto, de acordo com as inequações (5.29) e (5.30), uma frequência de amostragem
mínima, dada por 2v/(d(p− 1)), e um valor máximo igual a 2 para a variável p devem
ser respeitados para garantir que a inequação (5.28) seja sempre verdadeira.

Na inequação (5.30), os valores de v e d são sempre positivos. Consequentemente, o
valor de p deve garantir que o termo da direita dessa expressão seja maior que zero, pois
o valor de fs é sempre maior que zero. Em outras palavras, de acordo com as inequações
(5.29) e (5.30), o valor de p deve satisfazer a seguinte inequação:

1 < p≤ 2. (5.31)

5.3.1 Faltas Internas Próximas às Barras CC

Quando faltas ocorrem na linha CC próximas às barras local e remota, amostras con-
secutivas do relé podem ser sensibilizadas por ondas viajantes devido às sucessivas refle-
xões, conforme a Figura 5.7, onde ilustra-se uma falta interna próxima à barra local. Isto
é, quando tal fato ocorre, kF2− kF1 = 1.

Quando faltas ocorrem sobre as fronteiras da linha CC (faltas externas CC) como,
por exemplo, sobre o reator de alisamento, há a possibilidade de que, também, ondas
sucessivas incidam sobre o relé de proteção sensibilizando consecutivas amostras devido
à proximidade com a barra. Portanto, por precaução, para evitar que tais eventos na região
de fronteira sejam confundidos com faltas internas, sempre que a seguinte inequação é
verdadeira uma falta externa é identificada:



CAPÍTULO 5. PROTEÇÃO COM UM TERMINAL 48

kF2− kF1 ≤ 1. (5.32)

tF

Falta interna

Tempo (s)

t

Tempo (s)

Relé

Linha CC protegida com kmd

d/2 d/2BL BR

BL- Barra Local
BR- Barra Remota

- Instrumento de Medição de Corrente

- Instrumento de Medição de Tensão

kF2 / f

- Tempo discreto

kF1/ f

Filtro
CC

RA

Filtro
CC

RA

RA- Reator de Alisamento

s

s

Figura 5.7: Diagrama Lattice para uma falta interna próxima à barra local.

De acordo coma inequação (5.27), uma falta externa também será identificada, além
do critério estabelecido pela inequação (5.32), se

kF2− kF1 ≥
⌊

pd fs

v

⌋
. (5.33)

Portanto, de acordo com as inequações (5.26), (5.32) e (5.33) e sabendo que kF2 > kF1 e
kF2 e kF1 ∈ N, uma falta interna é identificada quando

2≤ kF2− kF1 <

⌊
pd fs

v

⌋
. (5.34)

Sabendo-se a velocidade da onda viajante v e considerando-se que não há erros na
identificação de kF1 e kF2, a inequação (5.34) garante que nunca uma falta externa CC
será identificada como interna, além de garantir que todas as faltas sobre a linha CC serão
identificadas como internas com exceção de faltas próximas às barras CC que, devido ao
limiar inferior 2 adotado, serão identificadas como externas gerando zonas de proteção
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sobre a linha CC protegida conforme descrito a seguir.

5.3.2 As Zonas de Proteção

Devido ao limite inferior 2 adotado na inequação (5.34) e ao processo de amostragem,
a linha protegida é dividida em zonas de proteção: as zonas desprotegidas local e remota,
as zonas de incerteza local e remota e a zona protegida de acordo com a Figura 5.8, em que
∆d é a distância percorrida pela onda em um período de amostragem do relé, denominada
"distância de amostragem", dada por:

∆d =
v
fs
. (5.35)

.

Relé

Zona
desprotegida

local

BL BR

Filtro
CC

RA

Filtro
CC

RA

Zona de
incerteza

local

Zona
desprotegida

remota

Zona de
incerteza
remota

Zona
protegida

Δ 2d/ Δ 2d/ Δ 2d/ Δ 2d/d d-2Δ

BL- Barra Local
BR- Barra Remota

- Instrumento de Medição de Corrente

- Instrumento de Medição de Tensão

RA- Reator de Alisamento

Linha CC protegida com kmd

Figura 5.8: As zonas de proteção sobre a linha CC protegida.

Quando faltas ocorrem nas zonas desprotegidas, sempre duas amostras consecutivas
do relé serão sensibilizadas pelas ondas viajantes devido à proximidade da falta com a
barra. Portanto, faltas nessas zonas sempre serão identificadas como externas de acordo
com a inequação (5.32). Por sua vez, quando faltas ocorrem nas zonas de incerteza, a
diferença kF2− kF1 será igual a 1 ou 2 a depender do local da falta sobre as zonas e
do erro de incidência de falta εF , ou seja, faltas nessas zonas serão identificadas como
externas ou internas de acordo com as inequações (5.32) e (5.34) em função da condição
espaço-tempo da falta. Por fim, faltas na zona protegida sempre serão identificadas como
internas de acordo com a inequação (5.34), uma vez que a diferença kF2− kF1 sempre
será maior ou igual a 2.
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A dependência espaço-tempo para indicação de uma falta como externa ou interna
nas zonas de incerteza se traduz na existência de regiões de detecção de falta externa e
interna sobre tais zonas conforme evidenciado na Figura 5.9, em que ilustra-se uma li-
nha de transmissão e as suas respectivas regiões de detecção de falta interna e externa
sobre as zonas desprotegidas e de incerteza, obtidas por meio da análise gráfica da ca-
racterística de reflexão das ondas viajantes para faltas nas respectivas zonas. Na Figura
5.9(a) apresentam-se as regiões de detecção de falta sobre ambas as zonas desprotegidas
e sobre a zona de incerteza local. Na zona desprotegida local e remota tem-se apenas a

Δ 2d/Δ 2d/

g g g

Δ 2d/Δ 2d/

F1 F3

F4

F5

Zona de
incerteza

local
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local
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k +2F

f

k 3+F

f

Região de detecção
de falta interna

Região de detecção
de falta externa

g = Δd / 6

F2

g g g

...

Zona de
incerteza
remota

Zona
desprotegida

remota

Zona
protegida
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}

BL BR

BL-   Barra local

BR-   Barra remota

Δ 2d/

Δ 0d =

Δ 2d/

Δ Δ 2d = d/Δ Δd = d/5 Δ 8Δ 10d = d/

Δ 5d/ 3Δ 10d/3Δ 10d/ Δ 5d/
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}
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s
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Tempo (s)
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1 1 1 1

Figura 5.9: Regiões de detecção de falta externa e interna: (a) sobre ambas as zonas
desprotegidas e sobre a de incerteza local; (b) sobre a zona de incerteza remota em função
da variável ∆d1.
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região de detecção de falta externa. Por sua vez, na zona de incerteza local, tem-se duas
regiões de detecção de falta: uma interna e uma externa, o que evidencia a dependência da
condição espaço-tempo da falta para identificação de uma falta nessa zona como interna
ou externa. Tais regiões, na zona de incerteza local, sempre terão o mesmo formato
geométrico independentemente do comprimento da linha, sendo necessário para as suas
construções apenas o conhecimento da variável g = ∆d/6. Entretanto, considerando a
Figura 5.10, em que a linha CC é dividida em porções da distância de amostragem ∆d

a partir de seus terminais em direção ao seu centro, o formato geométrico das regiões
na zona de incerteza remota é dependente da porção ∆d1 (0≤ ∆d1 < ∆d), que é a porção
menor que ∆d existente na região central da linha quando seu comprimento não é múltiplo
inteiro da distância de amostragem. Na Figura 5.9(b) apresentam-se alguns formatos das
regiões de detecção na zona de incerteza remota em função de ∆d1.

Δd Δd Δd Δd Δd ΔdΔd

Filtro

CC

RA

Filtro

CC

RA
BL BR

BL-   Barra local

BR-   Barra remota

Δd1 < Δd<0

1

... ...

RA-   Reator de Alisamento

Figura 5.10: Divisão da linha CC em porções da distância de amostragem.

Na Figura 5.9(a) são apresentados o comportamento das ondas viajantes para 5 faltas
(F1, F2, F3, F4, F5). Considerando, por exemplo, a falta F3, que ocorre a uma distância
∆d da barra local com erro de incidência zero (εF = 0), a primeira onda atinge a barra lo-
cal após uma distância de amostragem sensibilizando a amostra kF +1. A segunda onda,
refletida do ponto de falta, sensibiliza a amostra kF + 3. Portanto, como kF + 1 e kF + 3
não são amostras consecutivas, a falta será identificada como interna de acordo com a ine-
quação (5.34). Por sua vez, as ondas viajantes provenientes da falta F4, por exemplo, que
ocorre a uma distância 5∆d/6 da barra local com erro de incidência igual a 3/6 fs, sensibi-
lizam as amostras kF +2 e kF +3, que são consecutivas. Portanto, tal falta é considerada
externa de acordo com a inequação (5.32). Fazendo-se uso dessa metodologia, infere-se
que faltas na zona desprotegida local sempre sensibilizarão amostras consecutivas sendo,
portanto, faltas nessa região sempre detectadas como externas independentemente do lo-
cal e do erro de incidência de falta. Já faltas na zona de incerteza local podem ou não
sensibilizar amostras consecutivas, o que indica que podem ser detectadas como externas
ou internas em função da condição espaço-tempo da falta, conforme evidenciado pelas
regiões de detecção de falta. Tal metodologia pode ser estendida para faltas nas zonas da
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barra remota, conforme as Figura 5.11 e 5.12, que evidenciam a variação do formato das
regiões de detecção de falta na zona de incerteza remota em função da variável ∆d1.

Na Figura 5.11 ilustram-se as regiões de detecção de falta interna e externa nas zonas
desprotegida e de incerteza remota considerando uma linha com comprimento igual a
2∆d, o que implica em uma zona protegida nula e em ∆d1 = 0, assim como também o
comportamento das ondas viajantes para quatro faltas (F1, F2, F3 e F4). Por sua vez,
na Figura 5.12, ilustram-se as regiões de detecção de falta interna e externa nas zonas
desprotegida e de incerteza remota considerando uma linha com comprimento igual a
2,5∆d, o que implica em ∆d1 = ∆d/2, assim como também o comportamento das ondas
viajantes para cinco faltas (F1, F2, F3, F4 e F5).
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Figura 5.11: Regiões de detecção de falta interna e externa nas zonas desprotegida e de
incerteza remota considerando ∆d1 = 0.

De acordo com o que foi discutido até agora, faltas na zona ∆d ≤ dF ≤ d−∆d sempre
serão identificadas como internas, enquanto faltas nas zonas 0≤ dF ≤ ∆d

2 e d− ∆d
2 ≤ dF ≤
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d sempre serão identificadas como externas. Faltas nas zonas ∆d
2 < dF < ∆d e d−∆d <

dF < d− ∆d
2 podem ser identificadas como interna ou externa dependendo do local da

falta e do erro de incidência de falta. Portanto, a Zona Protegida Total (ZPT (v)), a Zona
de Incerteza Total (ZIT (v)) e a Zona Desprotegida Total (ZDT (v)), em porcentagem do
comprimento da linha, são dadas por:
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Figura 5.12: Regiões de detecção de falta interna e externa nas zonas desprotegida e de
incerteza remota considerando ∆d1 = ∆d/2.

ZPT (v) =
d−2∆d

d
100% =

(
1− 2v

d fs

)
100%, (5.36)
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ZIT (v) =
2∆d

2
d

100% =
∆d
d

100% =
v

d fs
100%, (5.37)

ZDT (v) =
2∆d

2
d

100% =
∆d
d

100% =
v

d fs
100%. (5.38)

Em cada extremidade da linha, a soma do comprimento da zona desprotegida e de
incerteza é igual a v/ fs, o que resulta em uma zona desprotegida mais de incerteza total
igual a 2v/ fs. Dessa forma, para garantir que exista uma zona protegida sobre a linha CC,
uma frequência de amostragem mínima, estabelecida pela seguinte inequação, deve ser
respeitada:

d >
2v
fs
⇒ fs >

2v
d
. (5.39)

5.3.3 O Efeito da Estimação da Velocidade de Propagação das Ondas

Um problema significativo enfrentado pelos métodos de proteção baseados em ondas
viajantes reside no erro existente na estimação da velocidade das ondas, que depende dos
parâmetros elétricos da linha, que, por sua vez, são estimados com eventuais erros em
um sistema real, o que significa que o valor exato da velocidade de propagação das ondas
sobre as linhas é desconhecido. Isto é, a velocidade de propagação real v é desconhecida
e sua estimação vE introduz erros na distinção entre faltas internas e externas.

Baseado nas inequações (5.32), (5.33) e (5.34) e considerando os efeitos da velocidade
estimada vE , faltas internas são identificadas se

2≤ kF2− kF1 <

⌊
pd fs

vE

⌋
(5.40)

e faltas externas são identificadas se

kF2− kF1 ≥
⌊

pd fs

vE

⌋
(5.41)

ou se
kF2− kF1 ≤ 1, (5.42)

em que a diferença kF2− kF1 é regida pela velocidade real da onda viajante. Entretanto,
kF2− kF1 é comparada com bpd fs/vEc, que segue a velocidade estimada da onda. Por-
tanto, a detecção de falta interna e externa está de acordo com duas velocidades (v e vE),
o que pode levar a erros de operação da proteção. Em outras palavras, uma falta interna
na zona protegida pode ser detectada como externa e vice-versa. Uma falta na zona pro-
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tegida é detectada como externa, no caso mais provável, ou seja, para uma falta no centro
da linha, onde tem-se a maior diferença kF2− kF1 (kF2− kF1 = bd fs/vc+ 1, de acordo
com a inequação (5.22)), se ⌊

d fs

v

⌋
+1≥

⌊
pd fs

vE

⌋
. (5.43)

Por sua vez, uma falta externa é detectada como interna, no caso mais provável (kF2−
kF1 = b2d fs/vc, de acordo com a inequação (5.25)), se⌊

2d fs

v

⌋
<

⌊
pd fs

vE

⌋
. (5.44)

Portanto, dependendo do valor da velocidade estimada vE e da velocidade real v, as ine-
quações (5.43) e (5.44) podem ser verdadeiras implicando em erros de operação da pro-
teção.

A velocidade real da onda viajante sempre será menor que a velocidade da luz c

(c > v). Portanto, estimando-se v igual à velocidade da luz (vE = c) garante-se que
vE > v, o que implica que nunca uma falta externa será detectada como interna já que
nunca a inequação (5.44) será verdadeira desde que o maior valor possível para p é igual
a 2 ao adotar-se a limitação imposta pela inequação (5.31). Ou seja, adotar vE = c é
uma boa escolha para garantir que nunca uma falta externa será identificada como in-
terna independentemente da velocidade real da onda v. Apesar disso, com essa escolha,
ainda é possível que uma falta interna na zona protegida seja detectada como externa de
acordo com a inequação (5.43). Entretanto, considerando vE = c, a inequação (5.43) não
é verdade quando

pd fs

c
− d fs

v
≥ 2⇒ fs ≥

c
d

2
p− c

v
. (5.45)

Isto é, a inequação (5.45) deve ser respeitada para que uma falta interna na zona protegida
não seja detectada como externa quando vE = c, o que indica que existe uma frequência
de amostragem mínima a ser respeitada, dada por 2c/(d(p− c/v)), para que tal erro de
operação da proteção não ocorra. A fim de garantir um valor positivo para a frequência
de amostragem mínima, a variável p deve satisfazer a seguinte inequação:

p >
c
v
. (5.46)

Para um determinado valor de d e p, o decremento de v implica no incremento da
frequência mínima 2c/(d(p− c/v)) a ser respeitada. Por exemplo, se v = y na inequação
(5.45), em que y é uma determinada velocidade adotada, a frequência de amostragem
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mínima é igual a 2c/(d(p−c/y)) ( fs ≥ 2c/(d(p−c/y))). Para qualquer outra velocidade
v maior que y (v > y) tem-se como resultado uma frequência mínima 2c/(d(p− c/v))

menor que 2c/(d(p−c/y)). Portanto, partindo do princípio que o valor da velocidade de
propagação real da onda v não é conhecido, satisfazer a inequação (5.45) considerando
v = 0,6c é uma boa estratégia para garantir que uma falta interna na zona protegida de
linhas aéreas não seja detectada como externa, uma vez que, em geral, a velocidade de
propagação das ondas em tais linhas é próxima da velocidade da luz c (NANAYAKKARA
et al., 2012a; HERTEM et al., 2016), ou seja, é maior que 0,6c. Isto é, respeitando-se a
frequência mínima estabelecida pela inequação (5.45) considerando v = 0,6c garante-se
que a frequência mínima estabelecida pela velocidade real das ondas em linhas aéreas
será respeitada já que, em geral, a velocidade é maior que 0,6c. Por exemplo, valores
maiores que 0,9c são, geralmente, observados, conforme pode ser verificado em Ando et
al. (1985) e Yuansheng et al. (2015), onde a velocidade real da onda em linhas aéreas de
sistemas reais de transmissão HVDC é estimada igual a 99,041% e 98,5% da velocidade
da luz, respectivamente. Consequentemente, considerando v = 0,6c na inequação (5.45),
tem-se que

fs ≥
c
d

2
p− 1

0,6

. (5.47)

Isto é, qualquer frequência maior ou igual a 2c/(d(p− 1/0,6)) garante que, para linhas
aéreas, uma falta interna na zona protegida nunca será identificada como externa quando
a velocidade da onda é estimada igual à velocidade da luz (vE = c).

A partir da inequação (5.46), tem-se

p >
1

0,6
. (5.48)

Portanto, realizando-se a interseção entre as inequações (5.31) e (5.48) tem-se que

1
0,6

< p≤ 2. (5.49)

5.4 O Método Proposto

Conforme discutido, considerando o domínio do tempo discreto e linhas aéreas, propõe-
se estimar a velocidade da onda igual à velocidade da luz (vE = c) para evitar que faltas
externas sejam detectadas como internas e vice-versa desde que a inequação (5.47) seja
satisfeita. Ao estimar a velocidade da onda igual à velocidade da luz não há a necessidade
de se conhecer os parâmetros elétricos da linha, normalmente utilizados para se estimar
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a velocidade de propagação das ondas viajantes. Portanto, neste trabalho, vE = c será
adotado.

Para garantir o menor valor 2c/(d(p− 1/0,6)) (inequação (5.47)), já que taxas de
amostragem baixas são desejadas, p é escolhido igual a 2. Portanto, nesse trabalho,
propõe-se que uma falta interna é identificada se

2≤ kF2− kF1 <

⌊
2d fs

c

⌋
, (5.50)

enquanto faltas externas se

kF2− kF1 ≥
⌊

2d fs

c

⌋
(5.51)

ou se
kF2− kF1 ≤ 1. (5.52)

Além da inequação (5.47), a inequação (5.39) deve ser satisfeita para garantir uma
zona protegida sobre a linha CC protegida. Nessa última, o conhecimento da velocidade
real da onda é necessário. Entretanto, conforme discutido, seu valor exato é desconhecido.
Portanto, sugere-se substituir v na inequação (5.39) pela velocidade da luz c. Dessa forma,
para qualquer velocidade real v da onda existirá uma zona protegida sobre a linha CC já
que c > v. Sendo assim, adotando-se c = 300000 km/s e realizando-se a intersecção entre
as inequações (5.47) e (5.39), a frequência em Hz que deve ser aplicada ao esquema de
proteção deve satisfazer a seguinte inequação:

fs ≥
1800000

d
, (5.53)

em que d é o comprimento da linha em km. Ou seja, 1800000/d Hz é a frequência
mínima de amostragem que deve ser aplicada ao esquema de proteção para o seu adequado
funcionamento.

5.5 Síntese do Capítulo

Neste capítulo apresentou-se o comportamento das ondas viajantes vistas por um
único terminal da linha de transmissão CC. Um método de proteção baseado nos efei-
tos das fronteiras da linha de transmissão CC sobre as ondas viajantes e nos instantes de
chegada da primeira e segunda frente de onda sobre um único terminal da linha CC, con-
siderando o domínio do tempo discreto e sem a necessidade de obtenção da informação de
polaridade das ondas, foi proposto. O método é independente dos parâmetros elétricos da
linha e não apresenta erros de operação devido ao erro existente na velocidade estimada
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da onda em relação à sua velocidade real. Além disso, uma expressão para a frequência
de amostragem mínima, em função do comprimento da linha, que deve ser aplicada ao
esquema de proteção para o seu adequado funcionamento e as zonas de proteção sobre a
linha CC protegida foram apresentadas.



Capítulo 6

Resultados

Neste capítulo, será apresentado o desempenho do método proposto considerando di-
ferentes comprimentos para a linha de transmissão CC protegida. As simulações realiza-
das comprovam a existência das zonas de proteção, a variação do formato das regiões de
detecção de falta sobre a zona de incerteza remota em função do comprimento da linha, a
correta distinção entre faltas internas e externas quando a velocidade da onda é estimada
igual à velocidade da luz e a atenuação provocada pelos elementos de fronteira da linha
de transmissão CC sobre as ondas viajantes.

6.1 Sistema Elétrico Utilizado

Na Figura 6.1 ilustra-se o sistema utilizado para validação do método de proteção
proposto, modelado utilizando o Simulink/MATLAB R©. As fronteiras da linha CC apre-
sentam um reator de alisamento com indutância igual a 0,5 H e um filtro CC de acordo
com o ilustrado na Figura 6.1, cujos parâmetros de ambos foram extraídos de Hingo-
rani (1970). As fronteiras da linha CC caracterizam uma terminação de linha capacitiva
(HINGORANI, 1970).

O sistema elétrico utilizado é baseado no sistema LCC-HVDC padrão do CIGRÉ
(do inglês, International Council on Large Electric Systems), que consiste em um sistema
monopolar de 500 kV-1000 MW com conversores comutados por linha de 12 pulsos com-
postos por tiristores tanto no retificador quanto no inversor proposto por SZECHTMAN
et al. (1999). O sistema foi modelado com algumas modificações quando comparado ao
modelo padrão para se obter resultados mais realistas. Por exemplo, o modelo a parâ-
metros concentrados da linha CC foi substituído pelo modelo de linha de transmissão de
Bergeron, mais adequado para modelar linhas de transmissão que representam as propa-
gações das ondas viajantes. Os parâmetros distribuídos da linha são baseados nos da linha
aérea do sistema de transmissão HVDC de Itaipu, cujos parâmetros são os mesmos dispo-
nibilizados por Andrade (2013). Outra modificação realizada consistiu na substituição do

59
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equivalente CA no lado do inversor por linhas de transmissão do sistema teste do IEEE
(IEEE, 2005). O objetivo da modificação é viabilizar a simulação de faltas em diferentes
localizações no sistema CA conectado ao sistema HVDC.
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BR- Barra Remota
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Figura 6.1: Sistema elétrico utilizado.

Sob condições normais de operação, a corrente da linha CC é controlada na estação
retificadora e a tensão na inversora. O sistema de controle faz uso das variações no ângulo
de disparo dos tiristores para obter as tensões e correntes desejadas.
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Adotaram-se quatro valores distintos para o comprimento da linha CC: 805,78, 810,52,
817,63 e 824,74 km. Tais valores para o comprimento da linha CC foram adotados para
assegurar os valores de ∆d1 especificados na Figura 5.9(b) e, assim, ser possível compro-
var a variação do formato das regiões de detecção de falta na zona de incerteza remota
com a variação de ∆d1. A velocidade de propagação da onda sobre a linha de transmissão
CC é aproximadamente igual a v = 236994,95 km/s e o passo de simulação é igual a 10
µs (100 kHz). Ruído foi adicionado aos sinais, resultando em uma relação sinal-ruído
igual a 66 dB.

A frequência de amostragem do relé é escolhida igual a fs =10 kHz por ser uma
frequência aplicada a sistemas reais de proteção (WU et al., 2017; MA et al., 2018) e
por satisfazer a inequação (5.53) para todos os comprimentos adotados para a linha CC.
Cabe ressaltar que, apesar de ser possível realizar a proteção da linha CC com esse valor
de frequência, valores maiores serão desejados para garantir uma maior zona protegida
sobre a linha CC, conforme evidenciado adiante. Com a taxa amostral do relé igual a
10 kHz, tem-se, entre cada período de amostragem do relé, dez passos de simulação,
conforme a Figura 6.2, o que possibilita alternar o erro de incidência de falta entre 10
valores distintos. Portanto, o comprimento das zonas de proteção, baseado nas equações
(5.36),(5.37) e (5.38), e o valor de ∆d1 para cada comprimento de linha estão de acordo
com os evidenciados na Figura 6.3.

Passo de amostragem do

relé (0,1 m = 1/10000)s

Passo de simulação (10 = 1/100000)µs

Amostras do relé
Amostras de simulação

Figura 6.2: Passo de simulação e de amostragem do relé.

Considerando os critérios de identificação de falta dados pelas inequações (5.50) -
(5.52) e considerando cada comprimento da linha CC tem-se que:

• d = 805,78 km
Uma falta interna é identificada se

2≤ kF2− kF1 < 53, (6.1)
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enquanto que faltas externas são identificadas se

kF2− kF1 ≥ 53 (6.2)

ou se
kF2− kF1 ≤ 1. (6.3)
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Figura 6.3: Zonas de proteção sobre a linha CC protegida com comprimento igual a: (a)
805,78 km; (b) 810,52 km; (c) 817,63 km e (d) 824,74 km.
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• d = 810,52, 817,63 e 824,74 km
Uma falta interna é identificada se

2≤ kF2− kF1 < 54, (6.4)

enquanto que faltas externas são identificadas se

kF2− kF1 ≥ 54 (6.5)

ou se
kF2− kF1 ≤ 1. (6.6)

Essencialmente, o tempo de atuação do relé é função apenas do tempo necessário
para a propagação da segunda onda viajante do ponto de falta à barra local sendo igual
a kF2/ fs− tF . Entretanto, para computação do tempo total de atuação do relé, somou-
se, a essa diferença, o tempo relativo a um período de amostragem do relé (1/ fs) para
compensar o período necessário para o processamento digital do relé e o envio do sinal
de gatilho para o disjuntor.

6.2 Detecção das Ondas Viajantes

Neste trabalho, as ondas viajantes são detectadas (bloco 2 da Figura 5.2) por meio da
transformada wavelet estacionária (SWT) (COSTA et al., 2010), ferramenta comumente
utilizada para identificar transitórios em sistemas de potência, cuja wavelet mãe escolhida
é a Daubechies 4 (db4). A transformada wavelet é aplicada ao sinal de corrente da barra
local da linha de transmissão CC, cujo instrumento de medição está localizado de acordo
com a Figura 6.1 e é considerado ideal já que erros de operação devido ao instrumento
não estão sendo avaliados neste trabalho.

A detecção das ondas viajantes é realizada por meio da análise da amplitude dos coefi-
cientes wavelet no primeiro nível de decomposição. Em regime permanente, a amplitude
dos coeficientes é influenciada pelo ruído de alta frequência apresentando uma distribui-
ção normal de probabilidade dada pela média σ e o desvio padrão ψ da magnitude dos
coeficientes. Portanto, em regime permanente, é esperado que a amplitude dos coeficien-
tes esteja dentro dos limites [σ−4ψ, σ+4ψ] (COSTA, 2014b). Entretanto, na incidência
de uma onda, a amplitude dos coeficientes é fortemente influenciada apresentando altos
valores (picos em seus valores) em módulo em relação aos de estado estacionário, o que
permite a detecção das ondas viajantes. Portanto, limiares podem ser estabelecidos para
a detecção dos transitórios.



CAPÍTULO 6. RESULTADOS 64

Desde que σ≈ 0, o limiar escolhido para a detecção das ondas é igual a±15ψ. Todos
os gráficos dos coeficientes wavelet, neste trabalho, são normalizados por 15ψ, ou seja,
coeficientes com amplitudes em módulo maiores que 1 indicam uma onda viajante. O
desempenho do esquema de detecção não está sendo avaliado, pois foge ao escopo deste
trabalho. Portanto, os casos de falta foram realizados com parâmetros como, por exemplo,
resistência de falta, que facilitam a detecção tanto da primeira quanto da segunda onda
viajante possibilitando avaliar exclusivamente o desempenho do algoritmo de proteção
para decisão entre faltas internas e externas (bloco 3 da Figura 5.2).

6.3 Configurações de Faltas e Resultados

Considerando cada comprimento adotado para a linha CC, faltas foram realizadas nas
seguintes localizações:

• Zona protegida, desprotegida e de incerteza;
• nas barras CC;
• entre o conversor e o reator de alisamento em ambas as estações conversoras;
• nas barras CA1 e CA2;e
• na linha CA simples.

6.3.1 Faltas na Zona Protegida

Faltas para a terra foram realizadas na zona protegida nas seguintes localizações em
relação à barra local com erro de incidência aleatório e resistência de falta igual a 100 Ω:
∆d km (início da zona protegida), de 60 a 400 km com passo de 20 km, d/2 km (centro da
linha), de 420 a 740 km com passo de 20 km e d−∆d km (fim da zona protegida), tota-
lizando 152 faltas. O valor adotado igual a 100 Ω para a resistência de falta foi suficiente
para permitir uma detecção facilitada da primeira assim como da segunda onda viajante
tanto para faltas na primeira quanto na segunda metade da linha de transmissão CC.

Conforme esperado, todas as faltas foram identificadas como interna resultando em
100% de acerto. Na Figura 6.4, por exemplo, são apresentadas a corrente da barra local
e os seus coeficientes wavelet em torno do instante da falta no centro da linha CC com
comprimento igual a 805,78 km. O gráfico apresenta um zoom no tempo igual a 6,5 ms
para possibilitar uma melhor visualização da primeira e segunda onda viajante no sinal de
corrente. Após o início da falta, a primeira onda viajante incidente sobre a barra local é
indicada pelo coeficiente com amplitude igual a -13,78 e a segunda pelo coeficiente com
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amplitude igual a -2,05. A diferença kF2− kF1 para tal falta é igual a 34, que satisfaz a
inequação (6.1), sendo, portanto, identificada como interna.
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Figura 6.4: Detecção da primeira e segunda onda viajante para a falta no centro da linha
CC com comprimento igual a 805,78 km: (a) corrente da barra local e (b) coeficientes
wavelet da corrente.

Na Figura 6.5 apresenta-se o tempo de atuação do relé para as faltas sobre a linha CC
com comprimento igual a 805,78 km. O tempo máximo de atuação do relé ocorreu para
a falta no centro da linha e é igual a 5,3 ms. O tempo médio de atuação do relé foi igual a
3,7 ms.

Considerando os 152 casos de falta, o tempo médio de atuação do relé é igual a 3,73
ms e o maior tempo de atuação ocorreu para a falta sobre a linha CC com 824,74 km a 420
km da barra local e é igual a 5,35 ms. Para todas as faltas, a diferença kF2− kF1 sempre
respeita a inequação (5.22), o que ratifica o desenvolvimento teórico.

Ao contrário dos métodos com dois terminais, a proteção proposta apresenta a van-
tagem de não necessitar de esquemas de comunicação entre os terminais da linha, o que
reduz o seu tempo de operação, pois elimina o atraso imposto pelo esquema de comunica-
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ção. Por exemplo, Costa et al. (2017) propuseram um método de proteção baseado em on-
das viajantes com dois terminais para linhas CA em que o tempo de operação da proteção
é função do tempo de processamento dos dispositivos de comunicação, que apresentou
média igual a 0,712 ms, assim como do tempo necessário para o envio das informações
pelo canal de comunicação, que foi estimado igual a d/(0,6814c), que é, aproximada-
mente, o tempo de propagação em um canal de comunicação por fibra óptica. Portanto,
considerando tais parâmetros, caso um método com dois terminais fosse utilizado para
a proteção da linha CC, o tempo necessário apenas para o processamento e envio da in-
formação pelo canal de comunicação considerando a linha CC com comprimento igual
a 824,74 km, por exemplo, seria igual a 4,75 ms, o que corresponde a 88,79% do maior
tempo de atuação obtido para o método proposto e é 27,35 % maior que o tempo de atu-
ação médio do método proposto considerando todas as faltas analisadas, o que evidencia
o grande impacto que os esquemas de comunicação têm sobre o tempo de atuação das
proteções rápidas. Ressalta-se que quanto maior o comprimento da linha maior será o
tempo necessário para o envio da informação pelo canal de comunicação, o que consiste
em uma desvantagem para os sistemas de transmissão LCC-HVDC visto que, em geral,
apresentam longas distâncias de transmissão. Portanto, diante deste contexto, o método
com um terminal proposto nesta dissertação é de grande valia.
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Figura 6.5: Tempo de atuação da proteção para faltas sobre a zona protegida da linha de
transmissão CC com comprimento igual a 805,78 km.

6.3.2 Faltas nas Zonas Desprotegidas e de Incerteza

Faltas para a terra com resistência igual a 100 Ω foram realizadas nas zonas despro-
tegida e de incerteza local a partir de 7,11 km até 23,7 km, em relação à barra local, com
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passo de 2,37 km e também nas zonas desprotegida e de incerteza remota com as mes-
mas distâncias só que em relação à barra remota. Considerando cada distância de falta,
variou-se o erro de incidência de falta de 0 a 90 µs com passo de 10 µs, o que resulta em
704 casos de faltas.

Nas Figuras 6.6 e 6.7 apresentam-se os resultados para as faltas realizadas sobrepostos
às regiões de detecção de falta teóricas previstas na Figura 5.9. Os resultados comprovam
a existência das zonas de proteção assim como a variação da região de detecção de falta
da zona de incerteza remota com o comprimento da linha. Todas as faltas sobre as zonas
desprotegidas foram identificadas como externas. Por sua vez, as faltas nas zonas de
incerteza foram identificadas como externas ou internas em função da condição espaço-
tempo da falta. Além disso, nota-se que a probabilidade de identificação de uma falta
como interna nas zonas de incerteza aumenta à medida que a falta se aproxima da zona
protegida.

A existência das zonas desprotegidas e de incerteza indica a necessidade de utiliza-
ção de proteções de backup para atuarem em combinação com a proteção proposta para
a detecção das faltas sobre a linha CC próximas às barras CC. Entretanto, conforme evi-
denciado adiante, é possível reduzir o comprimento de tais zonas, e consequentemente
ampliar a zona protegida, com o aumento da frequência de amostragem. Maiores taxas
de amostragem podem garantir valores próximos de 100% para a zona protegida.

6.3.3 Faltas nas Barras CC

Faltas na barra local e remota para a terra com resistência igual a 1 Ω e erro de in-
cidência aleatório foram realizadas, totalizando 8 faltas. Na tabela 6.1 apresenta-se a
diferença kF2− kF1 para cada falta considerando cada diferente comprimento da linha
CC. De acordo com os resultados, todas as faltas são consideradas externas. Além disso,
a diferença kF2− kF1 para todas as faltas respeita a inequação (5.25), o que ratifica o
desenvolvimento teórico.

Tabela 6.1: kF2− kF1 para faltas nas barras CC.
d = 805,78 km d = 810,52 km d = 817,63 km d = 824,74 km
BL BR BL BR BL BR BL BR

kF2− kF1 68 68 68 68 69 69 69 70

BL - Barra local; BR - Barra remota.
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Figura 6.6: Resultados para as faltas realizadas sobre ambas as zonas desprotegidas e de
incerteza considerando a linha CC com comprimento igual a: (a) 805,78 km e (b) 810,52
km.
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pelo método proposto
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Linha CC protegida ( 817,63 e                 )d= km

BL BR

k 1+F

fs

k   / fF s
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local

Zona de
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protegida Zona de
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Δ 2d/Δ 2d/ Δ 2d/Δ 2d/
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(b)

Figura 6.7: Resultados para as faltas realizadas sobre ambas as zonas desprotegidas e de
incerteza considerando a linha CC com comprimento igual a: (a) 817,63 km e (b) 824,74
km.
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6.3.4 Faltas Entre os Conversores e os Reatores de Alisamento e no
Sistema CA

Faltas para a terra com resistência igual a 1 Ω e erro de incidência de falta aleatório
entre o conversor e o reator de alisamento foram realizadas em ambas as estações conver-
soras. Além disso, faltas trifásicas com ângulo de incidência igual a 90◦ em relação à fase
A e resistência entre fases igual a 1 Ω foram realizadas nas barras CA1 e CA2 e sobre a
linha CA simples a partir de 5 km até 95 km, em relação à barra CA2, com passo de 5
km, totalizando 92 faltas.

Devido ao processo de filtragem provocado pelos elementos das fronteiras da linha
CC, em nenhum caso de falta mencionado verificou-se a presença de ondas viajantes. Por
exemplo, na Figura 6.8, ilustram-se os coeficientes wavelet da corrente da barra local para
as seguintes faltas considerando a linha CC com comprimento igual a 805,78 km: falta
entre o retificador e o reator de alisamento, falta entre o inversor e o reator de alisamento
e faltas nas barras CA1 e CA2. Após o início de cada falta, nenhum coeficiente ultrapassa
o limiar estabelecido para a detecção das ondas viajantes. Isto é, os resultados indicam
que as ondas, ao refratarem sobre as fronteiras da linha CC, são atenuadas, ratificando
aquilo indicado pela literatura, o que demonstra que faltas no conversor e no sistema CA
(regiões 1 e 2 da Figura 5.1) não são identificadas pela proteção.

6.4 Frequência de Amostragem Versus Zona Protegida

Das equações (5.36) - (5.38), têm-se as porcentagens das zonas protegida, de incer-
teza e desprotegida da linha de transmissão em função da frequência de amostragem, do
comprimento da linha e da velocidade da onda. Para um determinado comprimento de
linha e velocidade de onda, o aumento da frequência de amostragem diminui as zonas
desprotegida e de incerteza e aumenta a zona protegida.

A frequência de amostragem igual a 10 kHz é um valor típico encontrado em siste-
mas reais de proteção de linhas de transmissão CC (WU et al., 2017; MA et al., 2018).
Com essa taxa e de acordo com a velocidade de propagação da onda sobre a linha de
transmissão CC, a porcentagem da zona protegida em relação ao comprimento total da
linha CC para as linhas com comprimento igual a 805,78, 810,52, 817,63 e 824,74 km
corresponde a 94,12%, 94,15%, 94,20% e 94,25%, respectivamente, podendo ainda se-
rem ampliadas com o aumento da frequência de amostragem. Portanto, com a frequência
de amostragem igual a 10 kHz, grande parcela da linha CC é protegida. Entretanto, para
linhas com comprimentos menores que os utilizados nesta dissertação, a porcentagem da
zona desprotegida é menor para a mesma frequência de amostragem. Por exemplo,



CAPÍTULO 6. RESULTADOS 71
C

o
efi

ci
en

te
s

w
a
v
e
le

t

-1 2,
-1

-0 5,

0

0 5,

1
1 2,

C
o
efi

ci
en

te
s

w
a
v
e
le

t

-1 2,
-1

-0 5,

0

0 5,

1
1 2,

C
o
efi

ci
en

te
s

w
a
v
e
le

t

-1 2,

-1

-0 5,

0

0 5,

1
1 2,

Tempo (s)

C
o
efi

ci
en

te
s

w
a
v
e
le

t

-1 2,
-1

-0 5,

0

0 5,

1
1 2,

0 5, 1 1,5 2 2,5

Limiares

Início da falta

(a)

(b)

c)

(d)

(

Figura 6.8: Coeficientes wavelet da corrente da barra local para: (a) falta entre o retifica-
dor e o reator de alisamento; (b) falta entre o inversor e o reator de alisamento; (c) falta
na barra CA1 e (d) falta na barra CA2.
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na Figura 6.9 ilustra-se a variação da porcentagem da zona protegida em função da
frequência de amostragem considerando três comprimentos para a linha CC: 805,78, 400
e 200 km. Considerando a frequência igual a 10 kHz, a linha com comprimento igual
a 805,78 km apresenta 94,12% de zona protegida enquanto que a linha com 400 km e
200 km apresenta 88,15% e 76,3%, respectivamente. Ou seja, uma mesma frequência de
amostragem quando aplicada a linhas com comprimentos distintos retorna diferentes por-
centagens de zona protegida. Para uma mesma frequência de amostragem, quanto maior
o comprimento da linha maior será a porcentagem da zona protegida.

Da Figura 6.9, infere-se também que quanto maior o comprimento da linha menor é
a frequência de amostragem necessária para garantir determinada porcentagem de zona
protegida desejada. Por exemplo, caso deseje-se uma porcentagem para a zona protegida
igual a 94,12 % para a linha com 805,78 km, a frequência de amostragem igual a 10
kHz é suficiente. Entretanto, a mesma porcentagem para a linha com 400 km e 200
km só é alcançada com uma frequência de amostragem em torno de 20 kHz e 40 kHz,
respectivamente. Tal fato é uma vantagem no contexto dos sistemas de transmissão LCC-
HVDC, já que tais sistemas apresentam, em geral, longas distâncias de transmissão.
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d = 200 km

v = 236994,95 km/s

Figura 6.9: Porcentagem da zona protegida em função da frequência de amostragem.

O valor a ser adotado para a frequência de amostragem é função da porcentagem
desejada para a zona protegida e deve satisfazer a inequação (5.53), que estabelece a
frequência de amostragem mínima possível de ser aplicada ao método de proteção em
função do comprimento da linha. Portanto, pode-se identificar a frequência de amostra-
gem em função da porcentagem da zona protegida desejada utilizando a equação (5.36).
Entretanto, na prática, conforme discutido, o valor real da velocidade de propagação das
ondas viajantes é desconhecido e sua estimação pode ser maior ou menor que a veloci-
dade real, o que implica em algumas considerações no momento de utilizar tal equação,
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a saber: se a velocidade estimada utilizada na equação (5.36) for menor que a velocidade
real, a frequência estabelecida por tal equação não garantirá a zona protegida desejada,
isto é, a zona protegida será menor que a desejada. Por sua vez, se a velocidade estimada
utilizada na equação (5.36) for maior que a velocidade real, a frequência estabelecida ga-
rantirá uma zona protegida maior que a desejada. Dessa forma, para propósitos de cálculo
da frequência de amostragem utilizando a equação (5.36), é uma boa estratégia estimar a
velocidade da onda igual a c já que c > v. Dessa forma, a frequência estabelecida para
uma determinada porcentagem de zona protegida desejada garantirá, na prática, uma zona
maior que a almejada, nunca menor.

6.5 Síntese do Capítulo

Neste capítulo validou-se o método de proteção proposto por meio de simulações
computacionais. Os resultados comprovaram a existência das zonas de proteção sobre a
linha de transmissão CC assim como a atenuação provocada pelas fronteiras da linha CC
sobre as ondas viajantes. Os resultados demonstraram o potencial do método proposto
em termos de velocidade de atuação assim como a relação entre frequência de amostra-
gem e zona protegida. Além disso, comprova-se que estimar a velocidade da onda igual
à velocidade da luz é uma boa estratégia para garantir que faltas internas sejam correta-
mente diferenciadas de externas e vice-versa e para manter o método independente dos
parâmetros elétricos da linha.



Capítulo 7

Conclusões e Trabalhos Futuros

7.1 Conclusões Gerais

Neste trabalho propõe-se um método de proteção para linhas aéreas de sistemas de
transmissão LCC-HVDC monopolares baseado em ondas viajantes considerando-se os
instantes de chegada da primeira e segunda onda viajante sobre apenas um terminal da
linha CC e a atenuação provocada pelos elementos das fronteiras da linha de transmissão
CC sobre as ondas. Com isso, o método não necessita de esquemas de comunicação
entre os terminais da linha e tampouco de sincronização de dados. Além disso, o método
apresenta a vantagem de não necessitar da informação de polaridade das ondas viajantes,
de ser imune aos erros relacionados à velocidade estimada das ondas viajantes e de ser
independente dos parâmetros elétricos da linha, já que a velocidade da onda é estimada
igual à velocidade da luz.

Neste trabalho, o efeito da frequência de amostragem sobre o desempenho do es-
quema de proteção foi levado em consideração, o que geralmente não é realizado por
métodos baseados em ondas viajantes com um terminal. Apresentou-se uma expressão
para a frequência mínima possível de ser aplicada ao esquema de proteção, em função do
comprimento da linha CC, para garantir o seu adequado funcionamento e para se evitar
altas taxas de amostragem assim como uma análise do impacto sobre o desempenho do
esquema ao se aumentar ou diminuir a frequência de amostragem. Além disso, uma es-
tratégia para projetar a frequência de amostragem em função do desempenho desejado do
método em termos de zona protegida foi apresentada.

Demonstrou-se a existência de zonas de proteção sobre a linha CC protegida, cujos
comprimentos estão intimamente ligados ao valor da frequência de amostragem utilizada
no esquema. Constatou-se que altas frequências de amostragem podem garantir uma por-
centagem de zona protegida próxima de 100% sobre a linha CC. Entretanto, constatou-se
também que o método pode trabalhar a taxas menores, compatíveis com valores aplicados
a sistemas reais de proteção atuais, e ainda assim garantir uma grande zona protegida. Por
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exemplo, conforme apresentado, para uma taxa amostral igual a 10 kHz tem-se uma por-
centagem de zona protegida igual a 94,12% para uma linha CC com comprimento igual a
805,78 km.

Comprovou-se, por meio de simulações, que, devido à presença do reator de alisa-
mento e filtro CC nas fronteiras da linha CC, faltas nos conversores e no sistema CA não
são identificadas pelo relé de proteção baseado em ondas viajantes instalado no terminal
da linha CC devido ao processo de filtragem proporcionado por tais elementos sobre as
ondas viajantes. Tal fato é um grande facilitador para a distinção entre faltas internas e
externas já que ondas provenientes de faltas em sistemas adjacentes à linha CC protegida
não sensibilizam o relé de proteção evitando possíveis erros de operação da proteção.

Os resultados de simulação demonstram que o método proposto apresenta grande po-
tencial em termos de velocidade de atuação, principalmente, por não necessitar de esque-
mas de comunicação entre os terminais da linha, o que é uma excepcional vantagem já
que atuações mais rápidas da proteção evitam a perda de estabilidade assim como danos
aos ativos do sistema além de possibilitar o incremento da capacidade de transmissão de
energia elétrica.

7.2 Publicações

Na Tabela 7.1, são apresentados os artigos produzidos ao longo do desenvolvimento
deste trabalho.

7.3 Trabalhos Futuros

A partir do que foi desenvolvido nesta dissertação, propõem-se as seguintes tarefas a
serem desenvolvidas em trabalhos futuros:

1. investigar a aplicabilidade do método de proteção proposto a outras topologias de
sistemas de transmissão LCC-HVDC como, por exemplo, a bipolar;

2. investigar a aplicabilidade do método de proteção proposto a sistemas de transmis-
são VSC-HVDC, incluindo sistemas multiterminais;

3. investigar com maior precisão o comportamento das ondas viajantes quando faltas
ocorrem nas fronteiras da linha CC como, por exemplo, sobre o reator de alisa-
mento;

4. validar o método de proteção proposto de forma experimental;
5. ampliar ou desenvolver uma versão do método de proteção proposto para cabos;
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Tabela 7.1: Trabalhos desenvolvidos.
Evento/Periódico Título Autores

XXII Congresso Brasileiro

de Automática (CBA), 2018,

João Pessoa, PB, Brasil

Comparação de Métodos de Lo-

calização de Faltas Baseados em

Ondas Viajantes em Linhas de

Transmissão de Sistemas LCC-

HVDC

F. C. Silva Júnior, F. B.

Costa, R. L. S. França e D.

M Silva

XXII Congresso Brasileiro

de Automática (CBA), 2018,

João Pessoa, PB, Brasil

Influência de Parâmetros de

Falta e dos Dispositivos das

Estações Conversoras de Sis-

temas de Transmissão LCC-

HVDC Sobre a Detecção de On-

das Viajantes

F. C. Silva Júnior, D. M

Silva, R. L. S. França e F.

B. Costa

XII Conferência Brasileira

Sobre Qualidade de Energia

Elétrica (CBQEE), 2017, Cu-

ritiba, PR, Brasil

The Impact of Two-Terminal

Traveling Wave-Based Trans-

mission Line Protection in the

Distribution Power System Vol-

tage Sag

R. L. S. França, F. C. Silva

Júnior, F. B. Costa, e D. M

Silva

IEEE PES General Meeting,

2018 Portland, OR USA

Wavelet-Based Detection of

Transients Induced by DC

Faults Using Boundary Protec-

tion Principle

D. M. Silva, F. B. Costa, R.

L. S. França e F. C. Silva

Júnior

VII Simpósio Brasileiro de

Sistemas Elétricos, 2018, Ni-

terói, RJ, Brasil

Method for Fault Detection

on Transmission Lines of

HVDC-VSC Systems Using

High-Frequency Transients

D. M. Silva, F. B. Costa, R.

L. S. França e F. C. Silva

Júnior

6. investigar métodos baseados em ondas viajantes com um terminal em técnicas de
localização de faltas levando-se em consideração o efeito da frequência de amos-
tragem;

7. desenvolver técnicas de localização de faltas baseadas em ondas viajantes com um
terminal imune aos erros existentes na velocidade estimada da onda em relação a
sua velocidade real;

8. investigar o período mínimo das frentes de onda a fim de se estabelecer uma frequên-
cia de amostragem mínima que possibilite a correta detecção das ondas viajantes;

9. desenvolver um método robusto de detecção de ondas viajantes que possibilite a
correta detecção das ondas diante de casos críticos como, por exemplo, faltas com
alta resistência.
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