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Ferramenta computacional para o diagnóstico de faltas
permanentes em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica.
Detecção, classificação e localização de faltas baseadas em
medições somente em um terminal (subestação).
Integração das técnicas de Análise da Impedância Aparente e
Análise Espectral de Transitórios de Alta Frequência.
Consideração das características inerentes aos sistemas de
distribuição: operação desequilibrada, presença de ramais
laterais e cargas intermediárias e/ou variante no tempo.
Consideração da componente capacitiva das linhas de
distribuição, visando a aplicação do método também em
alimentadores subterrâneos.

fornecimento de energia, mostra-se de primordial importância que
as faltas sejam localizadas com a maior rapidez e precisão possível.
Com isso, a duração das interrupções é reduzida, a confiabilidade do
sistema melhorada, e as perdas econômicas por parte dos
consumidores e das concessionárias são minimizadas.

Metodologia
Um distúrbio no sistema elétrico é caracterizado pela distorção nas
formas de onda das tensões e correntes, bem como por alterações
na magnitude e ângulo destas grandezas. De posse de tais sinais
obtidos por um registrador de perturbação e dos dados topológicos
e elétricos de um sistema de distribuição, é possível detectar e
localizar uma falta permanente de forma rápida e precisa. A figura a
seguir mostra um sinal associado a uma falta obtido por
oscilógrafo digital.

Motivação
Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE) estão sujeitos à
faltas originadas por diferentes eventos estocásticos que afetam a
confiabilidade, segurança e qualidade da distribuição de energia.
Neste aspecto, técnicas eficientes de Localização de Faltas (LF) são
importantes ferramentas para orientar procedimentos de
manutenção rápidos e confiáveis, reduzindo os valores de DEC.
O processo de localização de faltas em SDEE apresenta atualmente
muitos desafios metodológicos devido às características
operacionais dos sistemas de distribuição. Diversas técnicas
propostas utilizam sinais de curta e longa duração, mas estas
formulações não consideram características típicas dos SDEE como
grande capilaridade, baixa densidade de carga, desequilíbrio
intrínseco, faltas laterais mono e bifásicas e eventuais fontes de
geração distribuída (como PCHs).

O fluxograma apresentado a seguir ilustra os principais passos
empregados no desenvolvimento da ferramenta de detecção e
diagnóstico de falta.

A motivação deste projeto de P&D foi prover uma nova formulação
analítica
em
conjunto
com
um
sistema
integrado
(hardware+software) para a localização de faltas em SDEE Urbanos e
Rurais a partir de medições na subestação de suprimento (ou seja,
em somente uma extremidade), considerando as características
específicas do Sistemas de Distribuição.

Objetivos

®

Além do desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, o
projeto teve como meta conferir maior agilidade no processo de
restabelecimento do fornecimento, quando da ocorrência de faltas
permanentes nos SDEE das concessionárias. Tendo em vista a
crescente demanda dos consumidores pela confiabilidade no

Utilizando técnicas avançadas de processamento de sinal é possível
detectar e classificar uma perturbação de forma automatizada com
base na extração dos fasores associados à componente fundamental
(60 Hz) e extração das componentes de alta frequência do sinal
transitório. Dependendo do tipo de falta (entre fases, fase-

bifásica-terra ou trifásica-terra) a qual é classificada pele análise
angular da relação entre as componentes simétricas das correntes
associadas, é realizada a decomposição modal dos sinais de tensão
de fase conforme ilustra a figura apresentada a seguir.

Um processo de filtragem do
sinal transitório utilizando-se
um filtro passa-altas é
efetuado para assegurar que
as
várias
componentes
espectrais serão avaliadas
em uma escala adequada. A
frequência
fundamental
(60Hz) é a componente
espectral do sinal que possui
a maior energia em relação às demais frequências, devendo ser
portanto removida. A figura acima mostra a porção do sinal a ser
analisada com e sem a utilização de um filtro digital.
Após a detecção e classificação de uma perturbação, técnicas
baseadas na Análise da Impedância Aparente (IA) são executadas a
fim de identificar o local da ocorrência da falta no sistema de
distribuição. Tais técnicas são capazes de estimar com relativa
exatidão a distância da falta em relação a um terminal local. Embora
se parta do pressuposto que as impedâncias de carga sejam
conhecidas para aplicação de técnicas baseadas na IA, dificilmente
essa estimativa representa os valores reais do carregamento do
sistema no momento da ocorrência de uma falta. Deste modo, a
ferramenta desenvolvida utiliza uma técnica iterativa de
compensação da variação da carga, consistindo em sucessivas
avaliações do fluxo de potência minimizando os erros na estimativa
da distância da falta principalmente nos SDEE onde o carregamento
varia em uma ampla faixa ao longo do dia.
A técnica desenvolvida é adequada para aplicação em SDEE com
múltiplas ramificações considerando a determinação de sistemas
equivalentes para cada caminho possível do fluxo de potência. Os
sistemas equivalentes são obtidos pela transformação de cargas e
laterais fora do caminho sendo analisado em impedâncias
constantes ao longo do sistema. Desta forma, cada sistema

equivalente é avaliado separadamente pelo algoritmo iterativo
dando mais agilidade ao processo de localização.
Conhecendo a distância de uma falta com base em medições de um
terminal determinada pelo método da IA, dependendo do valor de
tal distância, múltiplas estimativas para o local da falta podem ser
determinadas. A fim de identificar a seção faltosa em SDEE, uma
técnica baseada em análise transitória foi desenvolvida. Fenômenos
eletromagnéticos presentes em uma linha propagam-se como ondas
viajantes. Com o passar do tempo, a onda gerada pela falta irá se
propagar no sistema sendo refletida várias vezes no ponto da falta e
nos outros terminais (descontinuidades) até ser atenuada levando o
sistema ao estado estacionário. Este transitório de alta frequência
possui um conteúdo espectral característico de acordo com a
localização da falta, a qual pode ser identificada utilizando
transformadas tempo-frequência
A figura a seguir mostra uma das interfaces do software associada à
plataforma Google Earth, onde três possíveis locais de falta são
identificados pelo algoritmo de IA, ao passo que análise transitória
possibilita inferir de forma probabilística o correto local da falta.
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A ferramenta agrega técnicas de detecção, classificação e
localização de faltas baseadas em medições somente no
terminal local.
O principal diferencial da metodologia é a integração das
técnicas de Análise da Impedância Aparente e Análise Espectral
de Transitórios de Alta Frequência, com o objetivo de
determinar de forma mais precisa a correta localização de
faltas em alimentadores ramificados.
Testes com sistemas reais indicaram que a ferramenta
possibilita a estimativa da distância das faltas com considerável
exatidão, mesmo sob cenários adversos.
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A tabela a seguir mostra os possíveis locais de falta, as distâncias
associadas e a respectiva probabilidade ficando claro a correta
identificação da falta no ponto P3.
Local
P1
P2
P3

Distância (m)
1667.5
1730.3
1667.1

Probabilidade (%)
28.8
28.8
42.4

Conclusões
1.

Desenvolvimento de uma ferramenta computacional inovadora
para a detecção e diagnóstico de faltas permanentes em SDEE.

