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1 RESUMO

Este artigo descreve uma abordagem genérica para se
modelar o comportamento estático e dinâmico de relés
de proteção.  Um relé de proteção - sobrecorrente,
impedância ou de qualquer outro tipo - é modelado
usando um método de vários níveis. Fenômenos tais
como a saturação de TCs e o comportamento
transitório de TPs capacitivos podem ser estudados
executando-se uma simulação de transitórios
eletromagnéticos no domínio do tempo em conjunto
com modelos completos. Uma interface gráfica mostra
qualquer parâmetro desejado sobre um diagrama
unifilar ou num gráfico no domínio do tempo.
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2 INTRODUÇÃO
Definir ajustes corretos para os equipamentos de
proteção é essencial para a operação segura e confiável
de um sistema de potência, tanto em operação normal
quanto na ocorrência de faltas. Além disso, as
características de operação do relé esperadas podem ser
afetadas por fenômenos parasitas tais como saturação
de TC.
As simulações computacionais são úteis para se
analisar tanto a operação sob condições ideais -
incluindo a coordenação entre os vários elementos de
proteção - quanto para a identificação de operações
incorretas do sistema de proteção.
Devido à grande variedade de relés de proteção de
diferentes fabricantes e tecnologias, o método de
modelagem deve ser flexível. A abordagem deve ser
válida tanto para antigos relés eletromecânicos e
estáticos quanto para modernos relés digitais. Uma
maneira de se atingir tal objetivo é identificar blocos

básicos que são comuns à maioria dos relés e,
utilizando-se uma combinação destes blocos básicos,
obter modelos de relés com operações tão complexas
quanto desejado.
A simulação de operação de relés deve ser separada em
diferentes níveis de precisão. Para uma verificação
geral dos ajustes de proteção, um cálculo estacionário
de curto-circuito (p.ex., pela norma IEC 60909) é
suficiente. Porém, para estudos de casos especiais, uma
simulação de transitórios eletromagnéticos no domínio
do tempo pode ser necessária, especialmente se a
influência da saturação de TCs e da resposta de TPs
precisam ser consideradas corretamente.
Para se simular o desempenho dinâmico do relé, como
por exemplo atuação por perda de sincronismo e
bloqueio por oscilação de potência, uma análise de
estabilidade transitória é a forma mais eficiente de
fazê-lo. Os três tipos de simulação disponíveis são:
-   regime permanente (curto-circuito e fluxo de carga);
- transitórios eletromecânicos (modelos de regime
permanente para elementos de medição e modelos
dinâmicos para a operação dos relés);
- transitórios eletromagnéticos (modelo dinâmico
completo do relé).

3 METODOLOGIA
Definir novos modelos de relés a partir do zero é uma
tarefa difícil que requer muitas simulações e muitos
conhecimentos de modelagem, além de um
entendimento profundo do funcionamento do relé a ser
modelado.
A estrutura de dados é então projetada de acordo com
dois tipos de usuários:
- o usuário normal, que está ajustando e testando relés
em uma rede utilizando modelos pré-definidos em uma
biblioteca;
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Figura 1: Estrutura geral de modelagem.

- o usuário avançado, que se beneficia da modelagem
completa disponível no programa para desenvolver
novos modelos.
Esta distinção é transcrita na estrutura de dados
orientada a objetos mostrada na Figura 1. O modelo
completo de um relé é composto de três níveis: a
estrutura, o tipo e o elemento relé.
A estrutura do relé especifica as funcionalidades
gerais do equipamento através de um diagrama de
blocos. Podem ser definidos blocos para elementos
temporizadores, de medição e lógicos. Nela é definida
quantos estágios compõem o relé e como eles
interagem entre si. No entanto, a estrutura do relé não
possui inteligência, na medida em que nela não são
especificados os detalhes dos algoritmos. Cada bloco é
definido meramente em termos de sinais de entrada e
de saída. As linhas de interligação de sinais definem
como estes blocos estão interconectados.
O tipo do relé utiliza uma determinada estrutura e
define o conteúdo de cada bloco. Neste nível são
definidas as funções matemáticas e os tipos de
características disponíveis, como por exemplo o tipo de
filtro utilizado no processamento dos sinais de entrada
e as características de operação. Como muitos relés
suportam mais de um tipo de característica, é definido
um jogo de características e funções suportadas.
Adicionalmente, o tipo de relé especifica as faixas para
os vários ajustes do equipamento, definindo inclusive
se os ajustes são feitos em passos discretos ou numa
faixa contínua.
O tipo de relé define também a biblioteca de
informações para um fabricante e um número de série
específicos do relé, sem ainda conter nenhum ajuste
aplicado. As informações completas descritas no
manual e na folha de dados são inseridas no tipo.
O elemento relé se refere à aplicação específica do
tipo de relé em um sistema de potência. Os ajustes
aplicados - por exemplo pick-ups e alcances - fazem
parte do elemento, levando-se em consideração os
limites de faixa de ajuste definidos no tipo do relé.

Os modelos de TCs e TPs constituem a interligação de
entrada entre o elemento de proteção e a rede elétrica.
Para a saída do relé um sinal de trip é enviado
diretamente do elemento para um disjuntor do sistema
modelado. Para simular proteção de barras ou qualquer
esquema de teleproteção, um elemento pode operar
mais de um disjuntor.

3.1 Modelos de transformador de corrente
Dentro do programa desenvolvido estão disponíveis
tanto o modelo ideal quanto o modelo completo do TC.
Para as análises gerais é suficiente utilizar o modelo
ideal. É necessário informar apenas as suas correntes
nominais primárias e secundárias.
Desejando-se efetuar uma análise mais detalhada do
desempenho dos TCs, particularmente os efeitos de
saturação, deve-se utilizar o modelo mais detalhado.
Os parâmetros do modelo equivalente - nominalmente
a resistência de enrolamento, reatância de
magnetização não-linear e a impedância da carga -
devem ser informados. A função de saturação não
linear pode ser descrita tanto por uma função de
trechos lineares quanto por uma função de
aproximação polinomial. Os parâmetros de classe de
precisão também constam do modelo. Nas Figuras 2a e
2b são mostrados os circuitos equivalentes dos
modelos de TCs disponíveis.

(a) ideal           (b) detalhado
Figura 2: Modelos de TCs disponíveis

Para uma simulação de regime permanente, a
influência da saturação do TC na corrente secundária
medida pode ser apenas estimada. A relação entre
tensão de excitação e tensão de saturação dá uma boa
indicação se o TC está operando na sua região linear e
qual é a margem de folga.
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Para simular a influência real da saturação no tempo
total de atuação do relé, é utilizado o modelo dinâmico
completo do TC em combinação com a simulação
eletromagnética da rede.

3.2 Modelos de transformador de potencial
Análogo ao caso do TC, o TP ideal utilizado nas
análises gerais consiste de uma fonte de tensão
controlada, sendo necessário apenas informar as
tensões nominais dos enrolamentos primário e
secundário.
Os efeitos transitórios de TPs podem ser modelados
com os elementos RLC disponíveis no modelo
detalhado. Os principais efeitos transitórios de TPs
tanto indutivos quanto capacitivos podem ser
modelados com precisão suficiente.

3.3 Proteção de sobrecorrente

O diagrama de blocos típico de um relé de
sobrecorrente genérico é mostrado na Figura 3. Ele
consiste nos seguintes blocos básicos:

- TC (definido anteriormente);

- unidade de medição;

- unidade de sobrecorrente temporizada (TOC);

- unidade de sobrecorrente instantânea (IOC);

- unidade lógica.

Figura 3: Relé de proteção de sobrecorrente básico.

3.3.1 Unidade  de medição

As três correntes de fase secundárias são os sinais de
entrada para a unidade de medição (opcionalmente
pode ser definida uma entrada adicional de corrente de
neutro associada a um TC toroidal ground sensor). A
unidade de medição filtra e retifica (ou digitaliza) estes
sinais.

A filtragem só é considerada no modelo dinâmico
completo, pois nos outros níveis de modelagem os
sinais são admitidos como perfeitamente senoidais. O
filtro padrão é um filtro passa banda de 2a ordem que
elimina tanto transitórios de alta freqüência quanto a
componente CC. Opcionalmente, se é necessário
analisar em detalhe o desempenho da filtragem de
sinais, algoritmos de filtragem digitais podem ser
definidos.

Para a retificação/digitalização dos sinais, pode ser
escolhido gerar três sinais independentes por fase, ou

apenas uma saída de corrente para o caso de relés
estáticos que executam uma retificação trifásica
completa.

3.3.2 Unidade de sobrecorrente instantânea (IOC)

A unidade IOC consiste de um relé de sobrecorrente de
tempo definido com uma temporização opcional. O
elemento gera um sinal de trip se a corrente de entrada
exceder a corrente de pick-up por um tempo superior
ao atraso de tempo ajustado.

3.3.3 Unidade de sobrecorrente temporizada (TOC)

Para a unidade TOC deve ser definida a característica
tempo-corrente do relé. Todas as fórmulas padrão da
IEC, BS142 e ANSI/IEEE estão pré-definidas.
Adicionalmente qualquer característica pode ser
especificada  definindo-se a sua fórmula ou ponto-a-
ponto com interpolação linear ou polinomial.

Para as simulações de regime permanente, a saída da
unidade TOC é o tempo de trip, que é dependente da
amplitude da corrente medida. Para simulações
eletromecânicas ou eletromagnéticas, o comportamento
dinâmico da unidade TOC é representada utilizando-se
um integrador.  No exemplo apresentado, a unidade
TOC pode ser bloqueada por um sinal externo.

3.3.4 Unidade lógica

O sinal de trip é resultado de uma combinação lógica
dos diferentes estágios definidos. A unidade lógica
padrão é um OU simples. Nos relés de proteção
digitais mais modernos a lógica de saída é
programável. Esta programação também faz parte do
conjunto de ferramentas de modelagem.

3.4 Proteção de sobrecorrente direcional

Para a modelagem da unidade direcional, podem ser
escolhidas as técnicas de comparador de ângulo de fase
ou medição de potência. O método escolhido é
especificado no tipo de relé. Os métodos disponíveis
são:

- tensão de falta (auto-polarizado);

- tensão das fases sãs (polarização transversa);

- corrente;

- tensão de seqüência negativa (V_2);

- tensão de seqüência positiva (V_1);

- polarização dual.

3.5 Proteção de distância

Para relés de distância, estão disponíveis tanto as
características Mho quanto as quadrilaterais.

Para se definirem as características de impedância
podem ser usados diversos algoritmos. Para
características Mho, a resposta dinâmica é efetuada
através de um modelo de comparação de ângulos de
fases. Os métodos de polarização disponíveis são:

- auto polarização (fase de falta);
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- polarização transversa (fase sã);

- polarização por memória (tensão pré-falta).

A Figura 4 ilustra a diferença entre características
estáticas (no caso auto-polarizadas) e dinâmicas Mho
no plano R-X. A caraterística dinâmica fornece não só
uma identificação de faltas muito mais segura para
faltas próximas à localização do relé, como também
uma melhor cobertura para faltas no quarto quadrante
como requerem linhas com compensação série.

Figura 4: Características Mho estática e dinâmica.

4 EXEMPLO

A configuração de rede mostrada na Figura 5 foi
escolhida para demonstrar algumas funcionalidades do
ambiente de análise de proteção do programa
DIgSILENT PowerFactory, que integra o conjunto de
ferramentas de modelagem de proteção descrita.

Uma linha de transmissão com dois circuitos em
paralelo é alimentada pelos dois lados. Um ramal de
derivação é conectado a um dos circuitos. Toda a seção
de linha é protegido por um relé de distância. Uma
característica quadrilateral é utilizada para detecção de
faltas à terra.

Figura 5: Rede de Exemplo.

A informação mostrada no diagrama unifilar fornece
uma visão geral da operação dos relés para um cenário
particular de falta. Além de tensões e correntes, podem
ser mostrados também os tempos de eliminação da
falta. Nos tempos mostrados estão considerados os
tempos de trip dos relés somados aos tempos de
interrupção dos disjuntores. Para uma análise rápida,
foi implantada uma técnica de coloração de rede:
disjuntores são coloridos de acordo com o respectivo

tempo de eliminação de falta e as linhas o são de
acordo com a sobrecarga imposta pela falta.

Na Figura 6 é mostrado o diagrama R-X para a
característica de faltas à terra do relé V, que protege a
linha S2-S5. No mesmo diagrama é mostrado a
impedância de falta simulada como vista pelo relé para
uma falta A-N. Da primeira seção de linha até a
derivação, a impedância de falta corresponde à
impedância de seqüência positiva da linha. Na
derivação, ocorre o sub-alcance do relé, isto é, a
impedância de falta vista pelo relé é aparentemente

Figura 6: Característica quadrilateral.

maior, devido à contribuição de falta do outro lado
alimentando a linha de derivação.

No diagrama de características de operação, são
mostrados os tempos de atuação par cada zona e as
impedâncias medidas para cada loop de falta.

Estudando os sistema de potência primário e
secundário no domínio do tempo, novamente foi
aplicada uma falta na linha de derivação. Considerando
a falha do disjuntor da linha de derivação, os relés de
back-up de cada terminal que a alimenta devem
eliminar a falta.

Utilizando as ferramentas de simulação de transitórios
e mostrando as correntes e impedâncias de falta como
vistas por estes dois relés no tempo, pode ser vista
claramente a redistribuição de correntes de falta após o
trip de um dos relés e o decréscimo da impedância
vista pelo outro relé. Mostrando os sinais de partida e
trip de ambos os relé, podem ser determinados os
tempos exatos de pick-up, trip e reset de cada relé.

5 CONCLUSÕES

Foi apresentado um conjunto de ferramentas para a
modelagem e simulação de sistemas de proteção e a
metodologia empregada no seu desenvolvimento.

Para análises gerais, os TCs e TPs podem ser
modelados idealmente. Para análises detalhadas, a
saturação de TCs e os transientes de TPs capacitivos
podem ser simulados utilizando-se os modelos
detalhados e as funções de simulação de transitórios
eletromagnéticos.

Relés de proteção de sobrecorrente e distância podem
ser modelados combinando-se blocos básicos de
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construção. Todo relé é modelado graficamente
desenhando-se o seu diagrama de blocos. Um conjunto
de documentação é gerado simultaneamente.
Definindo-se as equações e as características de cada
bloco, obtém-se os modelos válidos tanto para análises
de regime permanente quanto para análises dinâmicas.

Ferramentas poderosas, tais como diagramas de
corrente e distância versus tempo, gráficos R-X e
funções de análise acessadas diretamente no diagrama
unifilar permitem uma análise rápida e eficiente do
desempenho do sistema de proteção.

A metodologia descrita foi implantada e testada com
sucesso no programa de análise de sistemas de
potência DIgSILENT PowerFactory.
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