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Resumo

Algumas classes de manobras em sistemas eletricos
de pot^encia causam surtos. Em decorr^encia de uma
atuac~ao indevida da protec~ao da linha, estes surtos
podem provocar o desligamento das linhas de transmiss~ao. O conhecimento e a medic~ao dos par^ametros
desses surtos s~ao importantes na identi cac~ao das suas
causas. Para este caso, desenvolveu-se um prototipo
de um sistema de aquisic~ao de dados que registra as
tens~oes e correntes do sistema eletrico, bem como os
estados dos reles de protec~ao e de manobra no momento dos surtos. Os dados adquiridos s~ao enviados
a um microcomputador para armazenamento e estudo
atraves de gra cos.
Abstract

Algumas classes de manobras em sistemas eletricos de
pot^encia podem causar surtos. Em decorr^encia de uma
atuac~ao indevida da protec~ao da linha, estes surtos
podem provocar o desligamento das linhas de transmiss~ao. O conhecimento e a medic~ao dos par^ametros
desses surtos s~ao importantes na identi cac~ao das suas
causas. Para este caso, desenvolveu-se um prototipo
de um sistema de aquisic~ao de dados que registra as
tens~oes e correntes do sistema eletrico, bem como os
estados dos reles de protec~ao e de manobra no momento dos surtos. Os dados adquiridos s~ao enviados
a um microcomputador para armazenamento e estudo
atraves de gra cos.
1 Introduca~o

O crescimento dos sistemas eletricos, bem como
o aumento de suas interac~oes, torna-os susceptveis a
perturbac~oes, que podem ser provenientes, por exemplo, da queda de uma linha de transmiss~ao, afetando
a interligac~ao entre sistemas vizinhos. Alem disso, alguns tipos de cargas especiais, durante a sua operac~ao

normal, podem provocar distorc~ao, utuac~ao, desequilbrio ou variac~oes de tens~ao no sistemas ao qual
est~ao ligadas.
Por esta raz~ao, e necessario que o sistema seja projetado para suportar situac~oes transitorias impostas a
ele. Tal projeto envolve o dimensionamento dos equipamentos, para que estes possam surportar as perturbac~oes com certa margem de seguranca. Alem
disso, o estudo dessas perturbac~oes e essencial para
a adequac~ao do modelo da din^amica do sistema, e e
indispensavel em simulac~oes usadas para de nica~o de
limites operacionais no sistema [1]. Neste sentido, o
conhecimento do sistema, tanto no regime permanente
como no transitorio, e indispensavel.
O conhecimento do sistema em regime permanente
n~ao constitui problema, pois as medic~oes podem ser
feitas em intervalos de tempo relativamente longos.
Entretanto, o mesmo n~ao se pode dizer da caracterizac~ao do sistema em regime transitorio, que tem sido
tema de varios trabalhos cient cos, pois a durac~ao
destes e pequena, entre 0,7 e 4 s [2].
No caso da caracterizac~ao do sistema em regime
transistorio, ele deve sofrer uma perturbac~ao que pode
ser provocada ou espont^anea e dados referentes ao
comportamento do sistema, anteriores e posteriores
a perturbac~ao, devem ser adquiridos e armazenados
para analise posterior. Varios trabalhos descrevem
perturbac~oes geradas a partir do chaveamentos de reatores e capacitores ou da energizac~ao de transformadores [3]. Um exemplo e o sistema proposto por Lee e
Osborne [4] para analise de falhas de alta imped^ancia,
no qual os testes foram efetuados sob condic~oes controladas.
As perturbac~oes provocadas ou "arti ciais", alem
de levarem a discrep^ancias dos dados coletados com
os gerados por perturbac~oes resultantes de operac~oes,
podem dani car equipamentos dos consumidores. No
Brasil, este procedimento ainda e permitido, enquanto
que em outros pases e probido sob pena de severas punic~oes. Por esta raz~ao, outros sistemas de

aquisic~ao de dados sensveis a ocorr^encia de perturbac~oes, chamados de registradores de perturbac~oes
n~ao-provocadas, foram propostos.
Apresenta-se aqui, uma alternativa para a monitorizac~ao de subestac~oes de energia eletrica, atraves do
projeto de um oscilografo digital baseado em um sistema de aquisic~ao de dados, que coleta informac~oes sobre a tens~ao e a corrente de fase do sistema, enviandoas ate um microcomputador para armazengem e tratamento. Distribudos em pontos chaves do sistema, um
conjunto desses oscilografos pode fornecer informac~oes
importantes a respeito da sua din^amica.
2 Registro de Perturbaco~es em Sistemas
Eletricos

A especi cac~ao das grandezas a serem monitoradas dependem do sistema, do destino que se dara aos
dados coletados e ao intervalo do transitorio (pre-falha,
falha, pos-falha) que se quer dar mais ^enfase na analise.
Porem, as grandezas mais importantes s~ao [1]:

 Fluxo de pot^encia ativa e reativa em pontos chaves
do sistema;

 Grandezas usadas na identi cac~ao de respostas
das cargas principais;

 Grandezas referentes a gerac~ao: pot^encia ativa e

reativa na gerac~ao, tens~ao de sada, velocidade do
rotor, etc;

 Estados de reles especiais e ac~oes de controle usa-

das para manter a estabilidade, prevenir a propagac~ao da perturbac~ao;

 Frequ^encia e tens~ao no barramento principal.
A monitorizac~ao de todas essas grandezas fornece uma informac~ao completa relacionada a estabilidade das interconex~oes do sistema, das caractersticas
din^amicas dos geradores e cargas, e da resposta transitoria de ac~oes de controle. Entretanto, o custo decorrente desta monitorizac~ao pode ser bastante alto, por
isso um criterio pode ser usado para determinar-se as
grandezas mais importantes para o estudo do sistema.
A armazenagem dos dados referentes a uma falha
deve ter um gatilho automatico que seja capaz de
disparar para falhas remotas. Ou seja, durante a
ocorr^encia de uma falha em uma determinada regi~ao,
a propria perturbac~ao deve ser capaz de disparar a
gravac~ao dos dados no sistema associado a esta regi~ao,
assim como, em uma outra regi~ao n~ao afetada pela
perturbac~ao.

3 Criterios de Gatilho

Um criterio de gatilho e essencial para a diminuic~ao da quantidade de dados armazenados. Em [5],
encontra-se uma lista de dispositivos cujos disparos podem ser usados para gerar o gatilho:
 reles de sobrecorrente instant^aneas;
 reles de subtens~ao instant^anea;
 reles de subfrequ^encia;
 reles de sobrefrequ^encia;
 reles de taxa de variac~ao de corrente;
 reles de sobretens~ao instant^anea;
 reles de pot^encia excessiva;
 taxa de variac~ao de pot^encia, frequ^encia, ou diferenca de fase entre dois barramentos.
Estes dispositivos s~ao sensveis a mudancas nas
variaveis do sistema e s~ao indicac~oes das perturbac~oes
que est~ao sendo monitoradas.
Outro fator importante refere-se ao gatilho de unidades remotas. A menos que algum arranjo especial
seja usado, algumas perturbac~oes podem n~ao afetar o
criterio de gatilho de unidades remotas. Uma soluca~o
para evitar-se este caso e usar um gatilho sensvel a variac~oes na pot^encia ou tens~ao causada pela propagaca~o
de oscilac~oes para as partes remotas do sistema [1].
Outra alternativa um pouco mais simples, mas que
tambem pode ser usada, e a utilizac~ao de uma unidade
central para gerenciar o gatilho solicitado por qualquer
uma das unidades remotas. Com o recebimento desta
solicitac~ao, o sistema central pode enviar um sinal para
as outras unidades remotas, disparando o registro de
eventos.
4 Caractersticas do Sistema Proposto

Para a monitorizac~ao de sistemas eletricos, prop~oese um sistema de alta velocidade para capturar as formas de onda da corrente e tens~ao de uma fase, durante
os perodos de pre-falha, falha e pos-falha, dentro de
uma faixa de DC ate 2,5 kHz. Alem disso, o sistema
deve registrar o estado de reles especiais e aco~es de
controle usados para manter a estabilidade do sistema
ou prevenir a propagac~ao da perturbac~ao para outras
partes deste. Isto e usado principalmente para monitorar a e ci^encia de dispositivos de protec~ao ou de
controle novos ou experimentais [6].
O sistema de monitoramento foi dividido em dois
subsistemas: o primeiro para fazer a aquisic~ao dos dados, que e dividido em tr^es modulos iguais (um para

Figura 1: Diagrama de blocos do sistema para registro de pertubac~oes em sistemas eletricos.

5 Princpio de Operaca~o e Descrica~o do
Sistema

Para registrar os surtos de tens~ao, o sistema realiza
continuamente aquisic~ao de todos os canais e armazena
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cada fase do sistema), e o segundo para armazenamento dos dados coletados, localizado distante do primeiro e formado basicamente por um computador. Na
Figura 1, apresenta-se o diagrama de blocos do sistema
proposto.
A vantagem deste tipo de arranjo e a possibilidade
de conectar-se todas as unidades de aquisic~ao de dados
a uma mesma unidade de coleta. Dessa forma, os dados s~ao facilmente acessveis ao operador, alem disto,
facilita-se o gatilho de sistemas remotos pela utilizac~ao
do arranjo descrito na sec~ao 3, no qual uma unidade
central distribui o sinal de gatilho por todas as unidades remotas.
O modulo do subsistema de aquisic~ao de dados tem
um canal analogico para monitorar a corrente e outro
para monitorar a tens~ao de uma fase da rede eletrica,
alem de oito canais digitais para monitorar os estados dos reles especiais de protec~ao e de controle. As
caractersticas do sistema foram impostas pelas necessidades das pesquisas desenvolvidas pela CHESF.
As principais caractersticas do sistema s~ao listadas
a seguir:
 Registrar a forma de onda da tens~ao e da corrente instant^aneas das fases do sistema durante a
durac~ao do surto;
 Fornecer informac~oes sobre a tens~ao e corrente
das fases e sobre os estados de chaves, disjuntores,
reles, etc, do sistema durante a durac~ao do surto;
 Transmitir os dados coletados a uma unidade central de controle, onde os mesmos ser~ao armazenados em microcomputador para analise posterior;
 Possibilitar uma interpretac~ao adequada dos valores maximos da frequ^encia associada aos surtos,
e;
 Classi car a natureza de cada um dos surtos
quanto ao tipo de interfer^encia que os provocam.
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Figura 2: Forma tpica de onda da tens~ao, em uma
fase, amostrada pelo sistema de registro de pertubac~oes (primeiros 200 ms).
os dados coletados em uma memoria volatil, ate que
receba um sinal externo avisando a ocorr^encia de um
surto (gatilho). Em seguida, mantendo gravados os
dados referentes aos 100 ms imediatamente anteriores
ao recebimento do gatilho, o sistema realiza aquisic~ao
de dados durante mais 800 ms, ou seja, no nal de uma
ocorr^encia, t^em-se dados correspondentes a um total
de 900 ms de aquisic~ao. Apos esta aquisica~o o sistema
envia os dados, atraves de cabos coaxiais, ate um microcomputador, onde os mesmos s~ao armazenados e
podem ser analisados.
Na Figura 2 e apresentado os primeiros 200 ms de
uma forma de onda tpica da tens~ao, em uma fase do
sistema, amostrada pelo registrador de perturbac~oes.
Dos dois subsistemas o mais complexo e o de
aquisic~ao dos dados. Ele e formado por condicionadores dos sinais e por um sistema digital baseado no
microcontrolador MC68HC11. A aquisic~ao dos dados,
temporizac~ao dos eventos e envio dos dados para o sistema central de controle, e gerenciada pelo microcontrolador MC68HC11. Os dados s~ao amostrados com
o A/D de 8 bits interno ao microcontrolador, e s~ao
armazenados em uma memoria RAM de 8 k-octetos.
O envio dos dados ate o sistema central de controle e feito atraves de porta de comunicaca~o RS-232,
por cabos coaxiais, atraves de uma das portas de Entrada/Sada do microcontrolador. No sistema central

de controle, a coleta dos dados e feita atraves da porta
de comunicac~ao serial de um microcomputador, no
qual existe um programa para receber e armazenar os
dados no disco rgido, alem de permitir uma analise
gra ca dos mesmos.
A seguir s~ao analisadas cada uma das partes que
comp~oem o sistema de aquisic~ao de dados para registro
de perturbac~oes.

5.1 Transdutores Utilizados

E esperado que os equipamentos de monitorizac~ao
de perturbac~oes sejam conectados a estac~oes de TPs
(transformadores de pot^encia) e TCs (transformadores
de corrente) usadas para medic~ao e isolac~ao. Para a
maioria dos casos, a caracterstica das estac~oes de TPs
e TCs s~ao aceitaveis [1].
Por monitorar os valores instant^aneos da corrente
e tens~ao de uma fase do sistema, outras grandezas
podem ser calculadas [1], [7] e [8]. Por exemplo, a
pot^encia pode ser derivada da corrente e da tens~ao de
fase do sistema atraves da equac~ao 1 (equac~ao transdutora)
=
(1)
No caso de usar-se "equac~oes transdutoras", os
calculos subsequentes s~ao bastante simpli cados se todas as grandezas forem amostradas ao mesmo tempo
[1]. Apos a convers~ao A/D, as equac~oes podem ser
aplicadas diretamente aos dados amostrados.
Neste trabalho porem, devido as limitac~oes de
aritmetica em ponto utuante do 68HC11, os dados
primeiro necessitam ser armazenados no sistema central de controle, para so em seguida serem aplicadas as
"equac~oes transdutoras". O resultado deste esquema e
um sistema mais exvel, com as caractersticas dos sinais facilmente adequadas as necessidades do usuario,
atraves de programac~ao.
Para a aquisic~ao de dados, tem-se como refer^encia,
no ponto de monitoramento,
p um sistema trifasico com
tens~ao nominal de 115 3 V entre a fase e o terra,
e corrente nominal de 5 A. Com a ocorr^encia de um
surto, a tens~ao pode atingir ate 20 % a cima do seu valor nominal, enquanto que a corrente, atinge ate vinte
vezes seu valor nominal. Entretanto, na grande maioria dos casos, o valor maximoda corrente atinge apenas
quatro vezes seu valor nominal. Desse modo, o sistema
de aquisic~ao de dados deve ser capaz de adquirir
p valores para tens~ao e corrente de ate 1 2 115 3 V e
4  5 A, respectivamente.
Os sinais analogicos passam por um estagio condicionador, mostrado na Figura 3. Nesta Figura 3, primeiramente as sadas dos trandutores passam divisor
resistivo para baixar seu nvel de tens~ao. Em seguida,
usa-se um grampeador de precis~ao que faz com que eles
P
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=

Figura 3: Circuito condicionador para os sinais de
tens~ao e corrente.
tornem-se negativos. Logo apos, um estagio com um
ampli cador inversor e utilizado para tornar os sinais
positivos e fazer um ajuste no em suas amplitudes,
colocando-os entre 0 e 5 V. Dessa forma, o sinal de
tens~ao e de corrente ocupam toda a faixa de convers~ao
do A/D do microcontrolador.

5.2 Aquisic~ao e Transfer^encia dos Dados

Como visto na sec~ao 5, as tarefas de aquisic~ao
e transfer^encia de dados foram automatizados
utilizando-se o microcontrolador MC68HC11. O microcontrolador tem a func~ao de digitalizar os sinais
em estudo (canais analogicos e digitais), atraves de
seu A/D de 8 bits, controlar a taxa de amostragem
dos canais (atraves de seu temporizador de 16 bits), e
transmitir os dados (atraves de comunicac~ao RS-232,
via cabos coaxiais) ate o microcomputador, onde os
mesmos s~ao armazenados.
As formas de onda dos sinais de tens~ao e de corrente
s~ao semelhantes, variando em ordem de grandeza, ambas s~ao limitadas em 2,5 kHz. Por isto, para amostrar
os surtos, escolheu-se uma taxa de amostragem de 26
kHz.
Para os canais digitais a frequ^encia mnima necessaria e de 500 Hz. Contudo, para uma melhor
caracterizac~ao dos sinais digitais, escolheu-se uma
frequ^encia quatro vezes maior, ou seja, 2 kHz.
Para que o microcontrolador atendesse a todas as
necessidades da aplicac~ao, foi desenvolvido o sistema
digital apresentado na Figura 4. Como apresentado
na Figura 4, foi utilizado uma memoria EPROM de 8
k-octetos para armazenar o programa que gerencia as
func~oes do microcontrolador, alem de 48 k-octetos de
memoria RAM para armazenamento temporaria dos
dados amostrados. A quantidade de memoria RAM
foi dimensionada a partir do intervalo de aquisica~o de
dados (900 ms) e da taxa de amostragem dos canais
analogicos e digitais.

Figura 4: Diagrama de blocos do sistema desenvolvido
com microcontrolador MC68HC11 para o sistema de
aquisic~oes de dados para registro de perturbac~oes.
Para controlar as func~oes do microcontrolador,
foi desenvolvido um programa em assembler, que
encontra-se armazenado em uma memoria EPROM no
subsistema de aquisic~ao de dados (Figura 4). O uxograma deste programa e apresentado na Figura 5.
Inicialmente o programa con gura a porta serial do
microcontrolador, bem como o conversor A/D. Em seguida, realiza covers~oes contnuas dos canais digitais e
dos canais analogicos, com a taxa de amostragem discutida anteriormente. Apos cada aquisic~ao de dados,
o programa veri ca a porta "A" do microcontrolador
(Figura 4) para saber se ocorreu um surto no sistema
eletrico. Se um surto tiver ocorrido, o sistema adquire
dados durante mais 800 ms e envia pela porta serial
RS-232 (via cabos coaxiais), os dados referentes a 100
ms antes do surto e 800 ms depois do surto, como
visto na sec~ao 5. Apos enviar os dados, o programa
volta a fazer novas convers~oes ate que ocorra outro
comando/surto.

5.3 Armazenamento e Analise dos Dados

No sistema de controle central deve existir um microcomputador que e responsavel pela coleta e armazenamento dos dados. E necessario que um programa
para recepc~ao dos dados seja executado no microcomputador. O uxograma da sub-rotina para recepc~ao
dos dados e apresentado na Figura 6.
O programa, quando executado, veri ca continuamente se existe algum dado pronto na porta serial,
caso exista, e se este dado for 55H, o programa adquire
todos os dados coletados e converte-os, atraves da informac~ao dos ganhos dos condicionadores previamente
armazenada, para as tens~oes e correntes. Em seguida,
os dados s~ao armazenados no disco rgido do compu-

Figura 5: Fluxograma do programa que gerencia as
func~oes do microcontrolador para o sistema de registro
de pertubac~oes.
tador. O nome do arquivo e formado pelo proprio programa, e tem a forma apresentada na Figura 7.
O arquivo tem a extens~ao "DAT" e seu nome tem
quatro duplas de algarismos: a primeira dupla informa
o ano em que aconteceu o surto, e as seguintes informam o m^es, a hora e os minutos, respectivamente, em
que ocorreu o surto. Dessa forma, pode-se escolher
a data do arquivo para analise apenas pelos nomes
dos arquivos. O programa tambem permite analizar
os dados atraves de varios tipos de curvas. Pode-se
escolher visualizar todas as curvas na mesma tela e
no mesmo eixo de tempo, pode-se visualizar os canais
analogicos individualmente ou em conjunto. E ainda,
tem-se acesso a ferramenta para zum, atraves da qual
tambem e possvel medir-se a frequ^encia dos surtos.
O programa permite obter informac~oes apenas dos
valores instant^aneos da tens~ao e corrente de fase, e da
frequ^encia do surto. Porem, pode-se inserir no programa "equac~oes transdutoras" para a analise de ou-

tras grandezas de interesse.

baixo.
A restric~ao ao monitoramento da corrente e tens~ao
de fase do sistema eletrico, como visto na sec~ao 5.1, n~ao
constitui uma limitac~ao, visto que, o entendimento das
caractersticas gerais do sistema e a natureza do problema de estabilidade podem identi car outras grandezas necessarias; e o uso de "equac~oes transdutoras"
pode fornecer informac~oes a respeito destas grandezas,
algumas delas de difcil acesso atraves de transdutores
analogicos [1].
Para facilitar o uso de "equac~oes transdutoras", um
cart~ao de aquisic~ao de dados pode ser usado. Este
cart~ao pode ter uma resoluc~ao maior que a do conversor A/D do 68HC11, por exemplo, de 12 bits, e, em
conjunto com a aritmetica de ponto utuante do PC,
facilitaria baste os calculos.
7 Agradecimentos

Os autores expressam seus agradecimentos ao CNPq,
a CAPES e a COPELE-UFPB pelo apoio recebido durante o desenvolvimento deste trabalho.
Refer^encias

Figura 6: Fluxograma da sub-rotina de coleta de
dados, do programa executado no microcomputador,
para o sistema de registro de pertubac~oes.
6 Conclusa~o

A instalac~ao do sistema proposto em pontos chaves
do sistema eletrico pode dar subsdios para conhecer-se
a din^amica deste sistema. Alem disso, a estrategia geral de monitoramento e registro de perturbac~oes apresentada neste sistema possibilita um meio adequado
para recuperac~ao, coordenac~ao e reduc~ao dos dados
para analise posterior. Os componentes utilizados no
projeto permitem obter-se um sistema de monitoramento versatil e e ciente, a um preco relativamente

Figura 7: Formato do nome do arquivo para o registrador de pertubac~oes.

[1] P. Kundur, T.M. Athay, J.H. Fish, D.C. Lee, J.V.
Mitsche, R.P. Schulz, K. Srinivasan, and C.W. Taylor. Instrumentation for monitoring power system
dynamic performace. Technical report, The IEEE
Task Force on Instrumentation for Systems Dynamic Performance, fevereiro 1987.
[2] M.F.S. Farias. Implementac~ao de um algoritmo
para modelagem de carga em func~ao da tens~ao e da
frequ^encia. Master's thesis, Universidade Federal
da Paraiba, 1988.
[3] E.A.C. Da Costa. Desenvolvimento de um registrador de pertubac~oes nos sistemas eletricos. Master's
thesis, Universidade Federal da Paraiba, 1991.
[4] R.E. Lee and R.H. Osborn. A microcomputer basead data acquisition system for high impedance
fault analysis. IEEE Transactionson Power System, pages 144{148, outubro 1985.
[5] IEEE Task Force Report. Application of instrumentation for the evaluation of power system dynamic performace. Technical report, IEEE Task
Force Report, julho/agosto 1972.
[6] P. Bornard. Power system disturbance recording
and monitoring on the edf network. IEEE Transactions on Power Systems, pages 142{144, fevereiro
1988.

[7] P.H. Ashmole and U. Di Caprio. Recorders for
longer term systems disturbances on the cegb and
enel systems. IEEE Transactions on Power Systems, pages 137{141, fevereiro 1988.
[8] D.E Perry, T.L. Battisto, and C.W. Taylor. Power
system dynamic performace monitoring at bpa.
IEEE Transactions on Power Systems, pages 134{
137, fevereiro 1988.

