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Resumo 

 

 

 Esta tese apresenta o estudo de uma rede ressonante realizada através de uma Bobine de 

Petersen Eletrónica (BPE).  

 A topologia considerada para concretizar uma Bobine de Petersen Eletrónica foi o Inversor 

Monofásico de Tensão. De forma a garantir uma redução no dimensionamento dos componentes do 

filtro submete-se o inversor a uma modulação PWM de três níveis. 

 O controlo da corrente injetada pelo inversor de forma a reduzir a corrente de defeito fase- terra 

é explicado e validado pelas simulações feitas. 

 É projetada uma rede de Média Tensão (MT), nomeadamente, o Transformador de MT, linhas 

aéreas da rede e as cargas da rede, de forma a garantir o devido teste à funcionalidade da BPE.  

Os testes para alcançar a validação do sistema da Bobine de Petersen Eletrónica foram feitos 

através do software MatLab, em particular, através do ambiente de simulação Simulink. 
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Abstract 

 

 

This paper presents the study of a resonant grounded network with an Electronic Petersen Coil 

(EPC). 

The topology considered to perform an Electronic Petersen Coil is based on the full bridge 

Single-Phase Voltage Source Inverter (VSI). To guarantee the minimization of filtering components to 

obtain high quality voltage and current waves at the output of VSI, three level Pulse Width Modulation 

(PWM) is used.  

The control of the current injected by the VSI so that it reduces the network’s single-phase earth-

fault current is developed and properly validated by the carried out simulations. 

In order to test the EPC, a Medium Voltage (MV) network is designed, including, MV 

Transformer, aerial lines and the loads.  

The tests to validate the proposed EPC were done using Matlab/Simulink software. 
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1.  Introdução 

 

 

1.1. Motivação 

 

A energia elétrica é um bem essencial para a sociedade moderna e indispensável para o 

desenvolvimento de todos os sectores de atividade de um país. Para fornecer energia elétrica são 

necessários centros produtores para a sua produção e redes para o seu transporte e distribuição até 

ao cliente final. O Sistema de Energia Elétrico (SEE) tem de garantir o abastecimento de energia elétrica 

em segurança e com padrões de qualidade muito elevados, o que exige um enorme grau de fiabilidade 

das redes elétricas.  

A Qualidade da Energia Elétrica (QEE) tem vindo a ser uma preocupação crescente tanto do 

ponto de vista dos fornecedores como dos consumidores. A QEE pode ser abordada a duas dimensões: 

da qualidade da tensão, isto é, pela forma de onda de tensão, amplitude, frequência e simetria do 

sistema trifásico de tensões; e da continuidade de tensão, ou seja, a frequência e duração das 

interrupções de fornecimento de energia elétrica. 

As principais perturbações nas redes de distribuição que condicionam a QEE são: fenómenos 

atmosféricos, tais como: descargas atmosféricas, tempestades, incêndios, interferência de árvores e 

animais nas linhas aéreas; e no que diz respeito aos cabos subterrâneos defeitos de isolamento ou 

acidentes resultantes de escavações ou trabalhos de construção civil. 

Destes incidentes resultam, normalmente, defeitos e curto-circuitos que podem causar graves 

danos nas redes elétricas, perturbando transitoriamente a continuidade da tensão e a estabilidade da 

sua amplitude. O aparecimento de curto-circuitos nos pontos das redes tem como consequência o 

aumento das correntes que neles circulam, o que conduz à atuação das proteções, interrompendo o 

circuito e causando cortes de tensão aos consumidores. Estes cortes causam prejuízos significativos 

em todas as atividades que estão dependentes da Energia Elétrica, bem como aos fornecedores da 

mesma. 

Dado que são os defeitos que ocorrem na Média Tensão (MT) que mais afetam os 

consumidores, e causam problemas, tais como: microcortes, interrupções breves (não superiores a 3 

minutos) e cavas de tensão que podem causar graves prejuízos, principalmente aos grandes 

utilizadores industriais que se ligam nos níveis de tensão da rede de distribuição primária, é de destacar 

o papel que o apropriado Regime de Neutro pode desempenhar na segurança da rede elétrica, bem 

como na qualidade da energia elétrica fornecida [Pinto de Sá, sem data]. 

O Regime de Neutro Ressonante propícia a auto-extinção de arcos de defeito de cerca de 80% 

dos defeitos fase-terra transitórios em redes constituídas na sua maioria por linhas aéreas. Tendo em 

conta que cerca de 80% dos defeitos fase-terra são transitórios, conclui-se que mais de 60% dos 

defeitos fase-terra que ocorrem em linhas aéreas são auto-extinguíveis neste regime, isto é, sem 

ocorrer a abertura de um disjuntor de linha [Roberts, 2001]. 
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Dado que os defeitos fase-terra no regime ressoante, não afetam a simetria do triângulo das 

tensões compostas, é possível continuar a exploração da rede em defeito. Este facto assume grande 

relevância, dado que permite reduzir o número de interrupções da rede e aumentar a qualidade de 

energia elétrica fornecida pela distribuidora. 

As empresas distribuidoras de energia elétrica vêm implementando medidas com vista à 

melhoria da qualidade de energia elétrica fornecida, bem como à modernização das suas redes de 

distribuição. Como tal, há um recurso cada vez maior à eletrónica de potência, designadamente, os 

conversores eletrónicos de potência. 

No seguimento desta tendência, vai ser estudada neste trabalho a possibilidade de realizar 

uma Bobine de Petersen por meio de um conversor de potência, isto é, uma Bobine de Petersen 

Eletrónica. Pretende-se que esta solução constitua um sistema de proteção ativo ao contrário do que 

se passa atualmente com as bobines tradicionais, uma vez que irá controlar diretamente a corrente 

injetada no neutro do transformador de MT. 

 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um sistema que permita ter uma rede de 

Média Tensão a operar em regime de neutro ressonante, só que, ao invés da bobine tradicional ligada 

ao ponto de neutro, encontrar-se-á um conversor eletrónico de potência a realizar a mesma 

funcionalidade. Para obter este desígnio é necessário dimensionar e modelar uma rede de média 

tensão e desenvolver uma estratégia de controlo para o conversor, de forma a reduzir a corrente de 

defeito aquando da ocorrência de um defeito fase-terra. Os resultados são validados por simulação 

através do software MatLab, em ambiente Simulink. 

 

 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em 7 capítulos, que traduzem todos os passos realizados 

para a concretização do objetivo primordial deste trabalho. 

No primeiro capítulo, faz-se uma introdução ao tema através do enquadramento da sua 

motivação e são explicados os objetivos e estrutura da dissertação. 

No segundo capítulo, para contextualizar o tema, é feito o estudo teórico do Regime de Neutro 

Ressonante, bem como o estado da arte da tecnologia tradicional. 

 No terceiro capítulo, explica-se o funcionamento da Bobine de Petersen Eletrónica e no quarto 

capítulo o seu controlo. 

 O modelo considerado para a Rede de Média Tensão é desenvolvido ao longo do capítulo 5. 
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 Antes de terminar, são apresentadas as simulações feitas para a Bobine de Petersen Eletrónica 

e os resultados obtidos são comparados com outros regimes de neutro para clarificar as vantagens 

desta solução. 

 Para finalizar, no último capítulo, apresentam-se as conclusões deste trabalho. 
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2.  Regime Ressonante 

 

 

 

2.1. Aspetos gerais dos Regimes de Neutro 

 

Quando se projeta uma Rede de Distribuição, a ligação do neutro do transformador de Média 

Tensão (MT) à terra é um dos principais aspetos a ter em conta. 

 O funcionamento de uma rede quando umas das fases entra em contacto com a terra é 

determinado, em grande parte, pelo “Regime de Neutro” adotado, isto é, pela natureza e pelo valor da 

impedância inserida entre os pontos de neutro e a terra. É insensato considerar que o Regime de Neutro 

adotado não desempenha um papel importante na Qualidade da Energia Elétrica, dado que este afeta 

as cavas de tensão e interrupções que tanto preocupam as empresas distribuidoras de energia elétrica 

e os seus clientes (nomeadamente os industriais).  

Na Média Tensão os defeitos fase-terra representam cerca de 75% do total dos defeitos. Dado 

que estes constituem uma das principais causas para uma fraca qualidade no fornecimento da energia 

elétrica é evidente a importância que o regime adotado pode ter no bom funcionamento da Rede de 

Distribuição e, por conseguinte, na qualidade da onda de tensão fornecida. Tem também importância 

ao nível da segurança dos equipamentos e pessoas, já que para diferentes regimes de neutro se têm 

diferentes ordens de grandeza da corrente de defeito. 

Existem diversas formas de realizar a ligação do ponto de neutro à terra numa subestação de 

MT, sendo comum dividir os Regimes de Neutro em dois grandes grupos: 

 

Regimes de Neutro de Grandes Correntes de Defeito 

 

 Sólido à terra: Ligação elétrica entre o neutro e a terra é direta. A corrente é limitada apenas 

pela impedância do transformador, o que dá origem a correntes de defeito muito elevadas. Não 

se verificam grandes sobretensões; 

 

 (Baixa) Impedância limitadora / Reactância de Neutro ou Resistência de Neutro: Valor da 

corrente de defeito fase-terra é limitado pela impedância do transformador e pelo valor da 

própria impedância (resistência ou uma reactância) colocada entre o neutro do transformador 

e a terra. 

 

Regimes de Neutro de Pequenas Correntes de Defeito 

 

 Ressonante/Bobine de Petersen: É inserida uma reactância entre o neutro e a terra, 

sintonizada com as capacidades fase-terra totais da rede, para que no caso de um defeito fase-

terra se tenha uma corrente de defeito na ordem das dezenas de amperes. Caracteriza-se 
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também por apresentar fortes sobretensões, contudo a simetria do triângulo das tensões 

mantém-se permitindo a continuidade de serviço. 

 

 Isolado: Verifica-se igualmente uma forte assimetria nas tensões, podendo as tensões nas 

fases sãs atingirem 2 pu. Relativamente à corrente, esta depende do valor das capacidades à 

terra da rede, bem como da sua extensão. Não existe qualquer ligação elétrica entre o ponto 

de neutro e a terra. 

 

 

Em Portugal Continental o regime de neutro utilizado encontra-se uniformizado devido ao 

programa PURN (Programa de Uniformização dos Regimes de Neutro) da EDP. O regime de neutro 

adotado é o regime de neutro com impedância limitadora (valor de impedância fixo), sendo a presença 

do regime isolado residual. No Norte da Europa, é o Regime Ressonante que está mais difundido.  

 

 

 

2.2 . Bobine de Petersen – Estado da Arte 

 

Em 1917, Waldemar Petersen propôs ligar o neutro de uma rede de MT com uma bobine. O 

seu objetivo era minimizar a corrente de defeito em caso de defeito fase-terra e promover a extinção 

de arcos elétricos de defeito.  

O Regime Ressonante, ao pretender minimizar a corrente de defeito, implica que a Bobine de 

Petersen instalada no neutro do transformador de Média Tensão apresente um valor de impedância 

elevado. O valor dessa impedância varia de acordo com as capacidades distribuídas da rede, daí ser 

necessário ajustar e modificar o valor da sua impedância consoante as características da rede. 

A Bobine de Petersen representa a parte central do Regime Ressoante. A sua ligação é feita 

diretamente no neutro do transformador de potência ou então através da criação de um ponto de neutro 

artificial, isto é através de uma bobine em ziguezague, solução típica na EDF [Folliot, 2001].    

 Tipicamente são utilizados dois tipos de bobinas de Petersen, estas podem ser classificadas 

de acordo com o seu processo de sintonia: 

 

 Bobina com entreferro ajustável continuamente: esta solução é, normalmente, acompanhada 

por um sistema de controlo que procura a maximização da tensão de Neutro (máxima sintonia). 

Estas bobinas possuem na parte central um núcleo magnético móvel (na terminologia anglo-

saxónica “Plunger Coil”) que permite a variação do tamanho do entreferro, isto é, o ajuste da 

corrente é alcançado pela variação da relutância do circuito magnético. 

 

 Bobina ajustável em passos discretos por via de tomadas: Esta solução não é mais que uma 

bobina constituída por um transformador monofásico com o primário ligando o neutro à terra e 

o secundário ligado sobre um conjunto de reactâncias em paralelo que são ligadas ou 
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desligadas através de comutadores eletrónicos (switches) consoante o ajuste pretendido. O 

ajuste pode ser manual ou automático. 

 

A solução normalmente adotada é a de ajuste contínuo, já que permite a sintonização para a 

corrente mínima no ponto de defeito de forma muito mais suave e não introduz perturbações na rede 

durante o defeito fase-terra, como acontece quando se comuta os switches. Na figura 2.1, apresentam-

se os esquemas tipo construtivos destas duas soluções. 

 

 

               

 

Figura 2.1: Esquemas construtivos de Bobines de Petersen. Esquerda: solução de ajuste contínuo. Direita: 
Bobina ajustável por tomadas. 

 

 

 

2.2.1. Funcionamento do Controlador 

 

 Quando ocorre uma alteração na topologia da rede a Bobine de Petersen deve ser 

imediatamente ajustada para o seu novo valor e para tal é necessário que exista um dispositivo capaz 

de monitorizar a rede e controlar a bobina.  

Quando se trata de ajuste automático, a Bobine de Petersen vem acompanhada de um 

controlador, como o apresentado na figura 2.2, que tem por função ajustar a bobina para um novo ponto 

de ressonância ou para um valor predefinido de dessintonia da rede (𝜈), isto é, se se pretender uma 

subcompensação ou sobrecompensação do neutro em permanência. 
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Figura 2.2: Dispositivo controlador EFC 50 do fabricante Trench [Controlador Trench, 2010]. 

 

Para o controlador poder variar o valor da indutância (sintonizar), este necessita de conhecer 

alguns valores de parâmetros da rede em tempo real, tipicamente, a tensão de neutro e a corrente de 

neutro (corrente na bobina que traduz a posição atual da bobina) são as grandezas utilizadas. 

 

Na figura 2.3, apresenta-se um exemplo da interface entre o controlador e a Bobine de 

Petersen.  

 

 

 

Figura 2.3: Esquema do interface de controlo de uma bobina de Petersen, retirado de [Druml, 2001a]. 

 

As grandezas de entrada do controlador são a tensão de neutro e a posição atual da bobina. 

Através destas grandezas o controlador avalia se é preciso ajustar a bobina para uma nova posição e 

faz acionar o motor que controla o núcleo magnético da bobina (entreferro variável) em caso de ser 

necessário efetuar o ajuste. 
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2.2.2. Algoritmo da Curva de Ressonância 

  

Como o nome indica, neste método o controlador estima a curva de ressonância da rede (figura 

2.4), através da medição da tensão de neutro e da corrente na bobina.  

 

O controlador ajusta de forma contínua, através de operações sucessivas, a bobina para o novo 

ponto de ressonância. Essa operação, consiste em desajustar a posição atual da bobina de um 

pequeno valor e, sabendo a nova posição da Bobina, bem como a variação que a tensão de neutro 

sofreu com esse desajuste, o controlador é capaz de calcular os valores de dessintonia (𝜈), 

amortecimento (𝑑) e assimetria (𝑘) da rede que permitem estimar a nova curva de ressonância.  

A condição de sintonia 𝜈 = 0, é obtida para a máxima tensão de neutro. 

 

 

 

 

Figura 2.4: Exemplo da curva de ressonância. 

 

 O critério mais simples e utilizado para a sintonização da bobina consiste em regulá-la para a 

máxima tensão homopolar ou tensão de neutro, dado que é nesta situação que se tem a corrente 

mínima, embora na prática a sintonia perfeita não seja utlizada devido a fenómenos relacionados com 

a problemática das sobretensões. 

O inconveniente deste método passa pelo facto de ser necessário movimentar a bobina até se 

atingir a compensação desejada.  

 

No anexo 4, encontra-se uma imagem que traduz o funcionamento do sistema completo 

necessário para a operação de uma Bobine de Petersen Eletrónica.  

 

Ultimamente têm sido desenvolvidas novas técnicas para os softwares de controlo dos 

controladores, para mais informação aconselha-se a leitura de [Druml, 2001b], [Druml, 2001b], 

[Leikermoser, 2007] e [Pitot, 2015].  
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2.2.3. Experiências recentes com o Regime Ressonante na Europa 

 

 

 

Figura 2.5: Panorama do Regime Neutro Ressonante na Europa. 

 

 

Tradicionalmente, o Regime de Neutro Ressonante foi implementado nos países do Norte e 

Leste da Europa, em particular na Alemanha. As estatísticas alemãs indicam que 87% das redes de 

Média Tensão que têm tensões nominais entre os 10 e 30 kV, e 80% da rede de 110 kV alemã estão 

a operar em regime ressonante [Schlabbach, 2005]. 

 

A EDF (empresa de distribuição elétrica francesa) também tem optado por este regime como o 

preferencial para a rede francesa, nomeadamente nas suas redes rurais. Este movimento teve início 

nos anos 80 devido à necessidade de a empresa melhorar a qualidade de fornecimento de energia 

elétrica, através da redução do número e duração das interrupções. Além disso, a EDF procurava 

garantir uma maior proteção para as pessoas e bens nas vizinhanças do defeito [Folliot, 2001].  

 

  Em Itália (ENEL) assistiu-se à passagem de regime de neutro isolado para regime ressonante 

em muitas das suas subestações [Ceresoli, 2001], [Amadei, 2005]. No início do milénio, a ENEL levou 

a cabo uma fase experimental com subestações a operar com Bobine de Petersen. Os resultados 

obtidos agradaram à empresa distribuidora de tal forma que efetuaram um plano para estender este 

regime de neutro a todas as suas subestações. Em 2005, 25 % da rede de Média Tensão Italiana já 

estava a operar em neutro ressonante. De salientar, que logo no período inicial se obteve uma redução 

no número de interrupções assinalável. As interrupções transitórias diminuíram em cerca de 50%, as 

curtas em cerca de 40 % e as longas em 25 % [Cerretti, 2005]. 

 

Em Espanha, a Iberdrola efetuou também uma experiência com regime ressonante. Mais 

especificamente, na subestação de Gorliz (País Basco) [Mazón, 2001]. Durante o primeiro ano de 
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operação foi relatado uma redução de 50 % em interrupções originadas por defeitos fase-terra [Zamora, 

2004b]. 

 

De salientar que as redes nunca operam em sintonia perfeita, procurando obter uma 

dessintonia da bobine, que no caso da EDF pode ser no máximo de 40 A. Isto acontece para permitir 

aos sistemas de proteções a deteção seletiva do defeito [Louro, 2008]. Para mais informação consultar 

[Especificação Técnica EDF: HN 52-S-25, 2001]. 

 

 

 

 

2.3. Estudo Teórico do Regime Ressonante 

 

Para o estudo a realizar, a rede de Média Tensão pode ser representada pelo esquema da 

figura 2.6. far-se-á a análise para o caso de defeito franco, 𝑍𝐷𝑒𝑓 = 0. 

 A impedância homopolar longitudinal das linhas é muito menor do que a transversal, como tal, 

considerando que a linha é representável pelo esquema equivalente em 𝜋, estas podem ser 

representadas por uma capacidade equivalente (𝐶𝐴, 𝐶𝐵, 𝐶𝐶) [Pinto de Sá, 2008]. Tal acontece porque, 

em caso de defeito fase-terra, a corrente homopolar só se pode fechar pelas capacidades (esquema 

equivalente em 𝜋) ou pelo ponto de neutro a montante (rede de Alta Tensão/Média Tensão), já que a 

jusante (rede de Média/Baixa Tensão) o primário é normalmente ligado em triângulo, não permitindo a 

circulação destas correntes.  

 

 

 

Figura 2.6: Circuito simplificado de uma rede ressonante. 
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A corrente de defeito resulta, como se pode ver através da figura 2.6, da soma vetorial de duas 

parcelas: uma correspondente à corrente que se fecha pelo neutro da subestação, e a outra que 

corresponde ao total das correntes que se fecham pelas capacidades à terra da rede (capacitiva). 

 

A Bobine de Petersen não é mais que uma impedância (ajustável) ligada ao ponto de neutro 

do transformador de MT. A ideia por de trás da introdução da bobine é compensar as capacidades à 

terra da rede (a jusante) por meio de uma impedância (de característica indutiva) instalada no neutro 

da subestação, de tal forma que a corrente que percorre a bobine, em caso de defeito fase-terra, seja 

igual em módulo à corrente capacitiva da rede. Como as duas correntes estão em oposição de fase, a 

sua soma vetorial será nula resultando numa corrente de defeito nula. A esta condição chama-se 

sintonia perfeita ou ponto de ressonância da rede.  

 

Na realidade, existem sempre perdas resistivas na bobine, no transformador de MT, nas linhas, 

e ainda, perdas por efeito de coroa e perdas de fuga nos isoladores. Estas perdas são modeladas 

introduzindo uma resistência em paralelo com as capacidades equivalentes, figuras 2.11. Devido a 

estas perdas, no ponto de defeito a corrente terá sempre uma parcela ativa, enquanto a parcela reativa 

será cancelada pela corrente originada na Bobine de Petersen. De referir ainda, que a impedância da 

Bobine de Petersen é muito elevada e por isso as harmónicas circulam (no caso de existirem), 

preferencialmente, pelas capacidades das fases sãs da rede [Hunter, 1938]. 

 

Tipicamente, nas redes de Média Tensão com Regime de Neutro Ressonante, correntes de 

defeito (fase-terra) inferiores a 25 A são autoextinguíeis [Pinto de Sá, 2006], embora a norma VDE 0228 

vá mais longe e indique que o limite, por exemplo, para o nível de tensão dos 30 kV seja de 40 A 

[Schlabbach, 2005]. 

 Assim, uma grande percentagem das correntes de defeito fase-terra são inócuas, dado que 

grande parte se autoextingue. Tal, é devido à redução da taxa de crescimento da tensão de 

restabelecimento no arco de defeito, que é uma característica particular deste regime [Sumner, 1946]. 

 

O Regime Ressonante permite limitar a corrente de defeito a valores muito reduzidos e, além 

disso, a simetria do triângulo das tensões compostas mantém-se, figura 2.8 [Leitloff, 1994]. Isto permite 

que a rede de distribuição possa ser explorada durante algum tempo em situação de defeito fase-terra, 

sendo este facto importante para a continuidade de serviço da empresa distribuidora.  

 

De seguida, proceder-se-á aos cálculos das equações que ilustram o príncipio da compensação 

da bobine. 
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2.3.1. Princípio da compensação da corrente de defeito fase-terra 

 

Para demonstrar o princípio da compensação da corrente de defeito fase-terra (considera-se 

um defeito franco) atente-se no esquema da figura 2.6. Este representa o esquema simplificado para a 

rede ressonante.  

No estudo da rede fazem-se as seguintes aproximações: 

 

 As fontes de tensão são simétricas; 

 Rede em vazio; 

 Desprezam-se os fenómenos transitórios e harmónicas; 

 Despreza-se a resistência e reactância das linhas. 

 

Admita-se ainda que: 

 

 𝐶𝐴  = 𝐶𝐵  =  𝐶𝐶   (2.1) 

 

 𝐸𝐴̅̅ ̅ = 𝐸 𝑒
𝑗0° ;   𝐸𝐵̅̅̅̅ = 𝐸 𝑒

−𝑗120°  ;  𝐸𝐶̅̅ ̅  = 𝐸 𝑒
𝑗120° 

 

(2.2) 

Em regime normal de funcionamento, isto é na ausência de defeito, a corrente na bobine é 

nula, uma vez que a rede é simétrica. Assim, a soma vetorial das correntes é zero. 

 

 𝐼�̅�  =  −(𝐼𝐶𝐴
̅̅ ̅̅   + 𝐼𝐶𝐵

̅̅ ̅̅ +  𝐼𝐶𝐶
̅̅ ̅̅  )  = 0 (2.3) 

 

Relativamente às tensões, não haverá tensão no neutro dado que não haverá nenhuma 

corrente a circular na bobina e, sendo assim, o potencial do ponto de neutro manter-se-á igual ao da 

terra. 

Pode observar-se na figura 2.7 o diagrama vetorial das correntes e tensões para o sistema na 

ausência de defeito fase-terra. 

 

 

Figura 2.7: Diagrama vetorial das tensões e correntes da rede na ausência de defeito. 
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Pode-se afirmar, que em regime normal de funcionamento da rede o regime de neutro utilizado 

não influencia no seu comportamento. 

Quando ocorre um defeito fase-terra tudo se altera, já que a tensão na fase defeituosa fica ao 

potencial da terra e, como consequência, nas fases sãs a tensão sobe ao valor da tensão composta. A 

tensão entre o neutro e a terra será o inverso da tensão que se tinha anteriormente na fase em defeito 

𝑈𝑁̅̅ ̅̅  =  −𝐸𝐴̅̅ ̅ . 

 

 

          

 

Figura 2.8: Diagrama vetorial das tensões e correntes em defeito fase-terra numa rede ressonante. 

 

Considerando um defeito fase-terra (franco) na fase A, como se observa pela figura 2.6, a 

corrente de defeito será a soma vetorial da corrente que circula na bobine 𝐼�̅�   com a corrente que se 

escoa pelas capacidades homopolares das linhas sãs (𝐼𝐶𝐸
̅̅ ̅̅ , equação 2.4).  

 

 𝐼𝐶𝐸
̅̅ ̅̅ = 𝐼𝐶𝐵

̅̅ ̅̅ +  𝐼𝐶𝐶
̅̅ ̅̅   (2.4) 

 

 𝐼𝐷𝐸𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ =  −𝐼�̅� − ( 𝐼𝐶𝐵
̅̅ ̅̅ +  𝐼𝐶𝐶

̅̅ ̅̅  )   =  −𝐼�̅� − 𝐼𝐶𝐸
̅̅ ̅̅  

 

(2.5) 

 

A admitância do neutro é dada pela admitância da bobine de Petersen (2.6): 

 

 
𝑌𝑃̅̅̅    = 𝐺𝑃 +

1

𝑗𝜔𝐿𝑃  
 

(2.6) 

 

E a corrente que circula no neutro é dada por (2.7): 

 

 𝐼�̅� = 𝑈𝑁̅̅ ̅̅  . 𝑌𝑃̅̅̅ ≅ −𝐸𝐴̅̅ ̅ . 𝑌𝑃̅̅̅ (2.7) 
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Como o neutro ficou ao potencial inverso da tensão pré-efeito,−𝐸𝐴̅̅ ̅ , as correntes que circulam 

nas linhas sãs na situação de defeito fase-terra são dadas por (2.8) e (2.9). 

 

 𝐼�̅� = −( 𝐸𝐵̅̅̅̅ −  𝐸𝐴̅̅ ̅ ). 𝑌𝐵̅̅ ̅ = −( 𝑈𝐵̅̅̅̅ −  𝑈𝑁̅̅ ̅̅ − ( 𝑈𝐴̅̅ ̅ −  𝑈𝑁̅̅ ̅̅  )). 𝑌𝐵̅̅ ̅ =  −𝑗𝜔𝐶𝐵 . 𝑈𝐵𝐴̅̅ ̅̅ ̅  = 𝑗𝜔𝐶𝐵. 𝑈𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅   (2.8) 

 

De forma análoga obtém-se (2.9): 

 

  

 

De referir ainda, que em situação de defeito fase-terra, as correntes nas fases sãs vão circular 

no sentido da subestação, e a corrente na fase defeituosa no sentido do defeito. 

Ajustando a magnitude da corrente no neutro, 𝐼𝑃, para compensar as correntes capacitivas (que 

dependem das características da rede e não sofrem alteração) é possível obter uma corrente de defeito 

de valor nulo. Esta condição corresponde à situação de sintonia perfeita ou ressonância da rede. 

Portanto, para se ter sintonia é necessário que: 

 

 

Nesta situação, dado que as correntes estão em oposição de fase, como se conclui do 

diagrama vetorial da figura 2.8, obtém-se uma corrente de defeito fase-terra nula 𝐼𝐷𝐸𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0. 

 Quando tal não acontece o sistema pode estar em duas situações distintas:  

 

 |𝐼�̅�  | >  |𝐼𝐶𝐸
̅̅ ̅̅ | − Diz-se que o sistema está sobrecompensado. 

 

 |𝐼�̅�  | <  |𝐼𝐶𝐸
̅̅ ̅̅ | − Diz-se que o sistema está subcompensado. 

 

 

 

 

2.3.2. Estudo da Rede Ressonante 

 

Neste capítulo recorre-se ao auxílio do método das componentes simétricas (Anexo 3) para 

analisar o comportamento da rede e das suas grandezas, nomeadamente as homopolares, no ponto 

de defeito. 

 𝐼�̅� = 𝑗𝜔𝐶𝐶 . 𝑈𝐴𝐶̅̅ ̅̅ ̅ (2.9) 

 |𝐼�̅�| = |  𝐼�̅� + 𝐼�̅�   | = |𝐼𝐶𝐸
̅̅ ̅̅ |  (2.10) 



16 

 

 

 

Figura 2.9: Circuito equivalente da rede Ressonante em estudo. 

 

As impedâncias direta e inversa das linhas e transformador podem ser desprezadas quando 

comparadas com o seu valor homopolar. Além disso, a impedância capacitiva homopolar das linhas é 

normalmente muito maior que a homopolar do transformador. Como explicado anteriormente, a linha é 

representada por uma capacidade equivalente e as perdas resistivas vão ser representadas por uma 

resistência (ou condutância).  

Aplicando o método das componentes simétricas ao circuito da figura 2.6 no ponto de defeito 

obtém-se o esquema representado na figura 2.10. 

 

 

 

Figura 2.10: Esquema equivalente da rede nas suas componentes simétricas. 

 

Relembrando as seguintes relações: 
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E tendo em conta que: 𝐶𝐸 representa a capacidade total à terra da rede e 𝐺𝐸 é a condutância 

que representa as perdas nas linhas. 

 

Do esquema das componentes simétricas, figura 2.10, pode-se concluir que a admitância 

homopolar equivalente é dada pela equação (2.15). 

 

Pondo em evidência o termo 𝑗𝜔𝐶𝐸 e atendendo à relação 𝑋𝐿𝑃 = 𝑗𝜔𝐿𝐿𝑃 obtém-se: 

 

Assumindo que as perdas na bobina são desprezáveis, isto é, 𝑅𝐿𝑃 ≪ 𝑋𝐿𝑃 a admitância 

homopolar é então dada pela expressão (2.17). 

 

 Para maximizar a impedância homopolar (minimizar a corrente) é necessário que a 

componente imaginária da equação (2.17) seja nula (admitância mínima). Nesta condição a corrente 

que circula na bobine, 𝐼𝑃, é igual em módulo à corrente que se fecha pelas capacidades homopolares 

das linhas sãs. 

 

A frequência de ressonância é dada por (2.19): 

 

 𝐶𝐴 = 𝐶𝐵 = 𝐶𝐶 (2.11) 

 

 𝐺𝐴 = 𝐺𝐵 = 𝐺𝐶 (2.12) 

 𝐶𝐴 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝐶 = 𝐶𝐸 (2.13) 

 

 𝐺𝐴 + 𝐺𝐵 + 𝐺𝐶 = 𝐺𝐸 (2.14) 

 
𝑌0̅ = 𝑗𝜔𝐶𝐸 +

1

3𝑅𝐿𝑃 + 𝑗3𝑋𝐿𝑃  
 + 𝐺𝐸 

(2.15) 

 

𝑌0̅ = 𝑗𝜔𝐶𝐸  (1 −
1

3𝜔2 𝐿𝐿𝑃  𝐶𝐸  (1 − 𝑗
𝑅𝐿𝑃
𝑋𝐿𝑃

) 
) + 𝐺𝐸 

 

(2.16) 

 
𝑌0̅ = 𝑗𝜔𝐶𝐸  (1 −

1

3𝜔2 𝐿𝐿𝑃  𝐶𝐸 
) + 𝐺𝐸  

(2.17) 

 
𝜔0 𝐶𝐸  (1 −

1

3𝜔0
2 𝐿𝐿𝑃 𝐶𝐸  

) = 0 

(2.18) 
 

𝜔0𝐶𝐸 =
1

3𝜔0𝐿𝐿𝑃  
 

 
𝜔0 =

1

√3𝐿𝐿𝑃  𝐶𝐸  
 

(2.19) 
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O fator de sintonia define-se pela expressão (2.20) em baixo [Schlabbach, 2005]. 

 

E o amortecimento, d, pela expressão em (2.21). 

 

Reescrevendo a admitância homopolar em termos do fator de sintonia e do amortecimento, 

obtém-se (2.22): 

 

Conhecendo (2.22) e analisando a figura 2.10, obtém-se a expressão para a corrente de defeito 

através da aplicação do método das componentes simétricas, para mais detalhes consultar Anexo 3. 

 

 

Relembra-se que a relação entre a tensão nominal (composta) e a tensão simples é dada por: 

 

Em caso de sintonia (𝜈 = 0) tem-se uma corrente puramente resistiva (de valor baixo): 

 

 

Esta corrente é devida às perdas do sistema e nunca será compensada pela Bobine de 

Petersen. A existência de harmónicas, desprezadas nesta análise, no sistema trifásico de tensões 

contribui também para o aumento da corrente no ponto de defeito. 

 

 

 

2.3.3. Desequilíbrio da tensão no ponto de neutro 

 

Como referido anteriormente, quando a rede está em regime normal a corrente no neutro é 

zero e a tensão no ponto de neutro está ao potencial da terra, se se considerar uma rede ideal, isto é, 

perfeitamente simétrica em relação à terra. 

No entanto, na realidade as capacidades à terra nas fases das linhas não são iguais entre si e 

por isso a rede nunca é perfeitamente simétrica, existindo sempre assimetria na rede. Esta assimetria 

 
𝜈 =

𝐼𝐿𝑃 − 𝐼𝐶𝐸  

𝐼𝐶𝐸
 = 1 −

1

3𝜔2 𝐿𝐿𝑃  𝐶𝐸  
   

(2.20) 

 
𝑑 =

𝐺𝐸
𝜔𝐶𝐸  

 
(2.21) 

 𝑌0̅ =  𝜔𝐶𝐸 ∗ (𝑗𝜈 + 𝑑) (2.22) 

  𝐼𝐷𝐸𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅  =  √3  𝑈𝑛𝑜𝑚 𝜔𝐶𝐸   (𝑗𝜈 + 𝑑) =  3 𝐸𝐴 𝜔𝐶𝐸   (𝑗𝜈 + 𝑑) (2.23) 

 
|𝐸𝐴̅̅ ̅| =  

𝑈𝑛𝑜𝑚

√3
  

(2.24) 

 𝐼𝑅𝐸𝑆̅̅ ̅̅ ̅  =  √3 𝑈𝑛𝑜𝑚𝜔𝐶𝐸𝑑 = √3 𝑈𝑛𝑜𝑚𝐺𝐸 (2.25) 



19 

 

faz com que circule pelo neutro uma pequena corrente e como consequência a tensão no ponto de 

neutro é desviada do potencial da terra.  

Assim sendo, numa rede com perdas a sintonia não resulta numa corrente de defeito nula, já 

que existirão as perdas inerentes à rede e perdas resistivas na bobine. Outro parâmetro que influencia 

a magnitude da corrente de defeito é a resistência do mesmo, 𝑍𝐷𝐸𝐹 ≠ 0. 

 Para continuar a análise vai-se recorrer ao esquema da figura 2.11. As perdas na linha são 

representadas por intermédio de resistências.  

  

 

 

Figura 2.11: Rede Ressonante em estudo. 

 

Antes de prosseguir com a análise relembram-se as seguintes relações: 

 

 As admitâncias que representam os condutores das linhas e a Bobine de Petersen são dadas 

por (2.30) e (2.31), respetivamente. 

 

 

 𝑎 = 𝑒−𝑗120° (2.26) 

 1 + 𝑎 + 𝑎2 = 0 (2.27) 

 𝐸𝐵̅̅̅̅ = 𝑎2𝐸𝐴̅̅ ̅ (2.28) 

 𝐸𝐶̅̅ ̅ = 𝑎𝐸𝐴̅̅ ̅ (2.29) 

 
𝑌𝑃̅̅̅  = 𝐺𝑃 +

1

𝑗𝜔𝐿𝑃
=
1

𝑅𝑝
 +

1

𝑗𝜔𝐿𝑃
 

(2.30) 

 

 

 
𝑌�̅�   = 𝑗𝜔𝐶𝐴 +

1

𝑅𝐴
   ;   𝑌𝐵̅̅ ̅     = 𝑗𝜔𝐶𝐵 +

1

𝑅𝐵
   ;  𝑌�̅�   = 𝑗𝜔𝐶𝐶 +

1

𝑅𝐶
 

(2.31) 
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 Da análise da figura 2.11 pode escrever-se (2.32): 

  

As correntes nas fases são dadas pelas expressões seguintes: 

 

E a corrente que circula na Bobine de Petersen por (2.36). 

 

Prosseguindo com os cálculos e substituindo as expressões (2.33), (2.34), (2.35) e (2.36) em 

(2.32) obtém-se a expressão para a tensão no neutro (2.37). 

 

  

 

De referir que esta tensão é igual à tensão homopolar como se pode constatar da análise do 

esquema das componentes simétricas, figura 2.10. 

Substituindo na equação (2.37), as relações em (2.30) e (2.31) e assumindo que as perdas 

resistivas de ambas as fases se podem considerar iguais (2.38) obtém-se a expressão em (2.39). 

 

 

Esta dedução permite demonstrar como é definido o fator de assimetria das capacidades da 

rede (2.40). Caso a rede seja perfeitamente simétrica este fator é nulo, �̅� = 0. 

 

 

 

A tensão de neutro pode então ser escrita como na expressão (2.41): 

 

 0 = 𝐼�̅� + 𝐼�̅� + 𝐼�̅� + 𝐼�̅�  (2.32) 

𝐼�̅� = (𝐸𝐴̅̅ ̅ + 𝑈𝑁 ̅̅ ̅̅̅) 𝑌�̅� (2.33) 

𝐼�̅� = (𝐸𝐵̅̅̅̅ + 𝑈𝑁̅̅ ̅̅ ) 𝑌𝐵̅̅ ̅ (2.34) 

𝐼�̅� = (𝐸𝐶̅̅ ̅ + 𝑈𝑁̅̅ ̅̅ ) 𝑌�̅�  (2.35) 

𝐼�̅� = 𝑈𝑁̅̅ ̅̅  𝑌𝑃̅̅̅ (2.36) 

 
𝑈𝑁̅̅ ̅̅ =  −𝐸𝐴̅̅ ̅  

𝑌�̅� + 𝑎
2𝑌𝐵̅̅ ̅ + 𝑎 𝑌�̅�

𝑌𝑃̅̅̅ + 𝑌�̅� + 𝑌𝐵̅̅ ̅ + 𝑌�̅�
 (2.37) 

 1

𝑅𝐴
=
1

𝑅𝐵
=
1

𝑅𝐶
 

(2.38) 

 
𝑈𝑁̅̅ ̅̅ =  −𝐸𝐴̅̅ ̅  

𝑗𝜔 (𝐶𝐴 + 𝑎
2𝐶𝐵 + 𝑎𝐶𝐶)

𝑗𝜔 (𝐶𝐴 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝐶) − 𝑗
1
𝜔𝐿𝑃

+ 𝐺𝐸 + 𝐺𝑝

 
(2.39) 

 
�̅� =

𝐶𝐴 + 𝑎
2𝐶𝐵 + 𝑎𝐶𝐶

𝐶𝐴 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝐶
 

(2.40) 
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 Nas redes, maioritariamente constituídas por linhas aéreas, a assimetria capacitiva da rede (�̅�) 

permite ter uma tensão de desequilíbrio no neutro suficientemente alta, para se ter como critério para 

a sintonização da bobine.  

 

 

 

  

 
𝑈𝑁̅̅ ̅̅ =  −𝐸𝐴̅̅ ̅

�̅�

𝜈 + 𝑗𝑑
 

(2.41) 
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3.  Bobine de Petersen Eletrónica 

 

 

Neste capítulo é apresentada e estudada a solução considerada para a Bobine de Petersen 

Eletrónica, nomeadamente o conversor considerado. 

A solução proposta para a Bobine de Petersen Eletrónica apresenta-se na figura 3.1, incluindo 

a sua ligação ao ponto de neutro. 

 

 

 

 

Figura 3.1: Esquema simplificado da Bobine de Petersen Eletrónica e da sua ligação ao ponto de neutro do 
Transformador de MT. 

 

No regime ressonante, em caso de defeito fase-terra e de forma a diminuir a corrente de defeito 

fase-terra é necessário que circule pelo neutro do transformador de Média Tensão uma corrente com 

uma magnitude suficiente para compensar o desequilíbrio criado na rede pelo defeito. 

 

 A necessidade de se obter uma corrente sinusoidal para injetar no neutro do transformador de 

MT foi a razão principal para a escolha do ondulador de tensão monofásico para este objetivo, uma vez 

que é possível controlar a magnitude e frequência das grandezas sinusoidais de saída sem a 

necessidade de um filtro de grandes dimensões.  
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3.1. Inversor Monofásico 

 

 O inversor monofásico aqui descrito vai ser ligado ao neutro do transformador de uma rede de 

Média Tensão. Na figura 3.2, está representada a topologia do conversor considerado. 

 

Quando ocorre um defeito fase-terra (franco) a tensão no ponto de neutro fica praticamente ao 

potencial da tensão simples. Assim assume-se que a tensão do lado AC do inversor (ligação ao ponto 

de neutro) vai ser imposta pela tensão simples da rede, isto é, a tensão de neutro 𝑉𝑁 na situação de 

defeito. A ligação do inversor ao neutro é representada por uma resistência equivalente (𝑅𝑁). 

Por agora, admite-se que à entrada do inversor está uma tensão contínua de valor constante 

𝑈𝐷𝐶. 

 

 

 

Figura 3.2: Inversor de tensão monofásico em ponte completa. 

 

  O ondulador/inversor de tensão monofásico deste trabalho é constituído por dois braços sendo 

que em cada um estão dois IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) comandados à abertura e ao 

fecho, bem como os respetivos díodos de roda livre. 

Vai-se submeter o inversor monofásico a uma modulação PWM (“Pulse Width Modulation”) de 

três níveis, uma vez que este comando permite uma grande redução do conteúdo harmónico, 

atenuando fortemente as amplitudes das harmónicas de mais baixa ordem e permite também minimizar 

o tamanho do filtro de saída a utilizar, sendo este um aspeto fundamental a ter em conta. 

No comando de três níveis tem-se, como o próprio nome indica, três níveis de tensão possíveis 

à saída do conversor 𝑉𝑜: +𝑈𝐷𝐶 , 0 𝑒 − 𝑈𝐷𝐶.  

 

Assim, definindo as funções de existência  𝛾1 e 𝛾2 para o braço um e dois respetivamente, tem-

se: 
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 Dado que há estados redundantes, é possível reduzir as duas funções acima, a uma única 

função dada pela diferença das duas (3.3). 

 

 

Ficando: 

 

 

  

Para garantir um correto funcionamento do inversor é necessário garantir que a tensão no 

andar de corrente contínua (CC/DC) é superior à tensão no ponto de neutro. 

 

 

 A ligação entre o conversor e o ponto de neutro é feita através de um transformador de 

acoplamento. 

. 

  

 

3.2. Ligação ao Ponto de Neutro  

  

Tendo em conta os IGBTs existentes no mercado (consultar Anexo 2) e os seus limites de 

tensão, seria impossível ligar diretamente o inversor ao neutro do transformador de MT, uma vez que, 

a tensão de neutro tem um valor máximo de 12.25 𝑘𝑉 e os semicondutores disponíveis comercialmente 

suportam apenas uma tensão máxima de 6.5 𝑘𝑉 sendo impossível garantir (3.5).  

 A estratégia para ultrapassar este problema passa pela introdução de um transformador de 

acoplamento, que garante a redução do valor da tensão bem como o isolamento galvânico necessário 

entre o inversor e o transformador de MT. 

 𝛾1 = {

1, sse S1 ON e S2 𝑂𝐹𝐹

 0, 𝑠𝑠𝑒 𝑆1 𝑂𝐹𝐹 𝑒 𝑆2 𝑂𝑁
  (3.1) 

 𝛾2 = {

1, sse S4 ON e S3 𝑂𝐹𝐹

 0, 𝑠𝑠𝑒 𝑆4 𝑂𝐹𝐹 𝑒 𝑆3 𝑂𝑁
  (3.2) 

 γ =  γ1 − γ2 (3.3) 

 γ =  

{
 
 

 
 

 

1,   𝑠𝑠𝑒 𝑆1 𝑒 𝑆3 𝑂𝑁

0,   𝑠𝑠𝑒  𝑆1 𝑒 𝑆4 𝑂𝑁     𝑒     𝑆2 𝑒 𝑆3 𝑂𝑁

−1,   𝑠𝑠𝑒 𝑆2 𝑒 𝑆4 𝑂𝑁 

 (3.4) 

 𝑈𝐷𝐶 > 𝑉𝑁  (3.5) 
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 Na figura 4.2 está representada a ligação do inversor ao ponto de neutro através de um 

transformador de acoplamento. 

 

 

 

Figura 3.3: Esquema simplificado da ligação do conversor ao ponto de neutro efetuado através de um 
transformador de acoplamento. 

 

 Dimensionou-se o transformador de acoplamento (monofásico) para uma tensão no primário 

de 15 kV e no secundário de 400 V. Tal, permite obter uma tensão máxima de neutro do lado do inversor 

(secundário transformador de acoplamento) de 𝑉2𝑚𝑎𝑥 ≅ √2 
400

√3
 ≅ 327 𝑉. Assim, é possível que os 

semicondutores de potência do inversor sejam dimensionados para uma tensão máxima de 1.2 kV. 

  

Para efeitos de simulação dimensionou-se o transformador tendo em conta que se trata de um 

transformador monofásico e que se têm as seguintes tensões: 

 

 Tensão Primário (lado do neutro): 15 kV 

 Tensão Secundário (lado do inversor): 400 V 

 

 

Parâmetro Valor 

Frequência 50 Hz 

Potência nominal 100 kW 

Tensão Primário 15 kV 

Tensão Secundário 400 V 

 

Tabela 3.1: Características do Transformador de Acoplamento. 

 

A potência nominal do transformador monofásico de acoplamento considerada é de 100 kW. 

Tendo em conta os valores das perdas de curto-circuito e em vazio de 𝑃𝑐𝑐 = 1000 𝑊 e 𝑃0 = 100 𝑊, 



27 

 

respetivamente, obtiveram-se os parâmetros da tabela 3.2 para o modelo equivalente. Para consultar 

as expressões utilizadas consultar anexo 1. 

 

 

Parâmetros do Transformador de Acoplamento ( 𝑺𝑵 = 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑾 ) em valores p.u 

Enrolamento Primário Enrolamento Secundário Ramo de Magnetização 

𝑅1 𝑋1 𝑅2 𝑋2 𝑅𝑚 𝑋𝑚 

0,005 0,019 0,005 0,019 1000 33,351 

 

Tabela 3.2: Parâmetros equivalentes do Transformador de Acoplamento de ligação ao ponto de neutro em 
valores p.u. 

 

 

 

3.3. Dimensionamento do filtro de ligação ao ponto de 

neutro 

 

 A ligação do inversor é feita através de uma bobine que garante a filtragem e alisamento da 

corrente injetada pelo inversor. Uma vez que que se utilizou modulação PWM de três níveis para 

minimizar o tamanho do filtro, o cálculo da indutância da bobine é dado por (3.6) [S. Pinto, 2011]. 

 

 

 Sendo 𝑈𝐷𝐶 a tensão contínua de entrada do inversor monofásico e 𝑓𝑐 a frequência de 

comutação dos dispositivos semicondutores de potência. Assume-se que o tremor da corrente de saída 

∆𝐼0  (corrente injetada pelo conversor) é no máximo 10% do respetivo valor eficaz.  

 

 

Parâmetros Valor 

Frequência de comutação 3 kHz 

Tensão contínua de entrada 500 V 

Tremor de corrente 10 % 

 

Tabela 3.3: Parâmetros característicos do inversor. 

  

Para garantir que a bobine de ligação do inversor ao neutro tem um fator de qualidade alto 

considera-se que o valor da resistência interna da bobine é de 0,1 Ω (3.7).  

 𝐿𝐿 =
𝑈𝐷𝐶

4 𝑓𝑐 ∆𝐼0 
= 0,0417 𝐻 (3.6) 
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3.4. Tensão no andar CC 

 

Tendo como base o esquema tipo do sistema de alimentação contínua já existente nas 

subestações da EDP, figura 3.4, é adotada a mesma filosofia para este trabalho. 

 

 

 

Figura 3.4: Diagrama genérico do sistema de alimentação CC da EDP, segundo [DMA-C13-510N, 2007]. 

 

Nas subestações tipo EDP são instalados transformadores de serviços auxiliares (MT/BT) 

responsáveis por fornecer a alimentação de corrente alternada (CA) 400-230 V da subestação, painel 

CA na figura 3.4. 

O painel CA alimenta os módulos retificadores que serão instalados em paralelo entre si e as 

baterias de forma a garantir que a tensão nominal de saída de corrente contínua (CC) seja constante, 

dentro dos limites admissíveis para a tensão e frequência da rede, e do consumo das cargas e suas 

variações. 

De referir que, as baterias devem garantir a alimentação em caso de falha da rede e têm um 

dispositivo de proteção à sua descarga total. 

 

Tendo em conta que já existem retificadores nas subestações com acesso a uma tensão CA 

de 400 V, esses mesmos retificadores poderiam ser utilizados para garantir a alimentação da Bobine 

de Petersen Eletrónica.  

Num retificador trifásico a díodos, a tensão máxima de saída é dada por (3.8). 

 𝑅𝐿 = 0,1 Ω (3.7) 
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Admitindo uma variação de 10% em torno do valor eficaz da tensão é possível admitir que são 

garantidos os 500 V de tensão de saída no retificador. 

 

 

Assim, na simulação é considerada uma fonte de tensão CC que garante a tensão de entrada 

à BPE e ao condensador de entrada do inversor de tensão monofásico. 

 

 Esta solução permite aproveitar as valências já existentes no terreno sendo apenas necessário 

um redimensionamento do sistema de alimentação de corrente contínua, nomeadamente do número 

de baterias, de forma a garantir 500 V de tensão de saída do retificador em caso de falha da rede. 

  

 

 

3.5. Dimensionamento do condensador de CC 

 

 O dimensionamento do condensador de entrada do inversor monofásico de tensão vai ser 

realizado tendo em conta o balanço de potência no andar CC. 

 

A potência no condensador é dada por (3.10). 

 

 

A partir de (3.10) é possível determinar o condensador de filtragem: 

 

 

 Sabendo a potência (3.10) e a variação da tensão no andar CC obtém-se o valor da capacidade 

para o condensador CC (3.14). 

 

 

 𝑈𝐷𝐶𝑚𝑎𝑥 = √2 𝑉𝑎𝑏 = √6 𝑉𝑎 ≈ 560 𝑉 (3.8) 

 𝑈𝐷𝐶 = 500 𝑉 (3.9) 

 
𝑃𝐶 = 𝑈𝐷𝐶𝐼𝐷𝐶 = 𝑈𝐷𝐶  𝐶𝑖𝑛

𝑑𝑈𝐷𝐶
𝑑𝑡

=
𝐶𝑖𝑛
2

𝑑𝑈𝐷𝐶
2

𝑑𝑡
≈
𝐶𝑖𝑛
2

∆𝑈𝐷𝐶
2

∆𝑡
 

(3.10) 

 
𝐶𝑖𝑛 =

2 𝑃𝐶  ∆𝑡

𝑈𝐷𝐶𝑚𝑎𝑥
2 − 𝑈𝐷𝐶𝑚𝑖𝑛

2   
(3.11) 

 𝑃𝐶 = 7500 𝑉𝐴 (3.12) 

 𝑈𝐷𝐶𝑚𝑎𝑥 = 550 𝑉    𝑒    𝑈𝐷𝐶𝑚𝑖𝑛 = 450 𝑉 (3.13) 
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Na tabela 3.4 é apresentado um resumo dos parâmetros que caracterizam o inversor 

monofásico projetado. 

 

Parâmetros Valor 

Frequência de comutação 3 kHz 

Tensão contínua de entrada 500 V 

Indutância do filtro de ligação 0,0417 H 

Condensador de entrada 3 mF 

 

Tabela 3.4: Dimensionamento do Inversor Monofásico de Tensão. 

 

 

 

 

3.6. Disjuntor Híbrido de Corrente Contínua   

 

 Os disjuntores atuais, apesar de possuírem uma capacidade de corte para correntes muito 

elevadas, não dispõem de tempos de atuação suficientemente rápidos para circuitos constituídos por 

dispositivos eletrónicos de potência. Os seus tempos de atuação situam-se na ordem das dezenas de 

milissegundo enquanto os conversores eletrónicos têm tempos na ordem das dezenas/centenas de 

microssegundos. 

 Isto pode ser problemático, particularmente, do lado do andar CC do inversor, uma vez que a 

capacidade de interromper e isolar defeitos é muito importante para garantir a proteção dos 

equipamentos. 

 

 Para ultrapassar este tipo de problemas é proposta a utilização de um disjuntor híbrido para a 

proteção do conversor. A solução adotada é baseada na tecnologia dos disjuntores de Alta Tensão 

para Corrente Contínua da ABB. 

 

O disjuntor híbrido combina as capacidades de comutação da eletróncia de potência, IGBT´s, 

com equipamentos mecânicos que geram poucas perdas. O esquema do disjuntor está representado 

na figura seguinte [Skarby, 2013]. 

 

 𝐶𝑖𝑛 = 3 𝑚𝐹 (3.14) 



31 

 

 

 

Figura 3.5: Esquema do disjuntor híbrido. 

 

 Este disjuntor consiste em dois ramos em paralelo: o ramo de bypass e o ramo principal (“Main 

Breaker”). O ramo bypass é formado por um interruptor de comutação de carga em série com um 

interruptor mecânico ultra rápido. O ramo principal do disjuntor, onde a corrente de defeito é eliminada, 

é dividido em várias células idênticas, cada uma, com dispositivos descarregadores de sobretensões 

em paralelo para proteção das mesmas. 

 As células que constituem o Main Breaker necessitam de no mínimo de dois conjuntos de 

IGBT’s, de forma a ter a capacidade de cortar a corrente em ambas as direções, e no máximo podem-

se associar até vinte IGBT (para aplicações em HVDC), dependendo da magnitude da corrente a 

interromper. 

 No ramo bypass, para o interruptor de comutação de carga apenas um IGBT, para cada direção 

da corrente são necessários. 

 Em regime normal de funcionamento, a corrente apenas atravessa o ramo de bypass e a 

corrente no ramo principal é nula. Quando ocorre um defeito, o interruptor de comutação de carga 

comuta a corrente do ramo bypass para o ramo principal e dá-se a abertura do interruptor ultra rápido, 

confinando o defeito ao Main Breaker e isolando-o da fonte. 

 O interruptor residual de corrente na figura 3.5, serve como proteção ao sobreaquecimento dos 

descarregadores de sobretensão do ramo principal do disjuntor [Callavik, 2012]. 

 Adaptando a mesma filosofia à BPE e dimensionando um disjuntor híbrido para a mesma, 

apenas bastaria contar com um IGBT no ramo principal de forma a ter capacidade de corte da corrente 

de defeito, uma vez que como se vai ter uma ponte retificadora a díodos a montante (ver figura 3.1), o 

trânsito de energia apenas acontece num sentido (do lado CC para o CA). Além disso, um IGBT possui 

uma capacidade de corte de corrente suficiente para as correntes em jogo no andar CC da BPE. 
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4.  Controlo da Bobine de Petersen Eletrónica 

 

 

Pretende-se que na situação de defeito monofásico à terra o inversor seja capaz de gerar uma 

corrente suficiente para atenuar a corrente no ponto de defeito para valores que permitam a 

continuidade de serviço. Não é objetivo reduzir a corrente a zero, uma vez que as redes com regime 

de neutro ressonante nunca operam em sintonia perfeita. Como referido anteriormente, é usual ter-se 

uma dessintonia máxima na ordem dos 40 A [Especificação Técnica EDF: HN 52-S-25, 2001]. 

 

Sabe-se que a corrente de defeito da rede é dada por (2.23). 

 

A necessidade de existir alguma dessintonia, implica 𝜈 ≠ 0 e desprezando as perdas resistivas, 

𝑑, a equação fica então: 

 

Como tal, para esta corrente de defeito ser compensada é necessário que a corrente injetada 

pela BPE seja semelhante. Assim, a corrente que o inversor terá de injetar é dada por (4.2). 

 

A equação (4.2) mostra que a corrente a injetar no neutro tem a sua amplitude proporcional às 

capacidades totais à terra da rede 𝐶𝐸 e à tensão nominal 𝑈𝑛𝑜𝑚, bem como à frequência da rede 𝜔 e ao 

fator de sintonia 𝜈. Observa-se ainda que a tensão está desfasada da corrente injetada de 90°. 

 

Assume-se que 𝐶𝐸 tem um valor constante para efeitos de simulação, dado que não é do âmbito 

deste trabalho procurar um algoritmo para medir a capacidade à terra total de toda a rede. Atualmente, 

existem equipamentos que já têm essa valência e esta informação pode ser facultada através de 

comunicação entre equipamentos.  

 

O diagrama de blocos que ilustra o controlo da corrente injetada está representado na figura 

4.1. 

 

Figura 4.1: Diagrama de blocos do modelo de controlo (de corrente) linearizado do sistema. 

 𝐼𝐷𝐸𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅  =  𝑗√3 𝑈𝑛𝑜𝑚𝜔𝐶𝐸𝜈 =  𝑗3 𝐸𝐴  𝜔𝐶𝐸𝜈 (4.1) 

 𝐼�̅�  =  𝑗 √3  𝑈𝑛𝑜𝑚  𝜔 𝐶𝐸  𝜈 =  𝑗3 𝐸𝐴 𝜔𝐶𝐸𝜈 (4.2) 
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  O bloco modulador mais inversor pode ser representado por um modelo de primeira ordem, 

com um ganho 𝐾𝐷 e de um atraso 𝑇𝑑 [S. Pinto, 2011]. 

A função de transferência do bloco modulador mais inversor é designada por GC(s) (4.3). 

 

Considera-se que o atraso na comutação é metade do período de comutação 𝑇𝐶 (4.4).  

 

O ganho incremental 𝐾𝐷 da associação modulador mais inversor é dado por (4.5), onde 𝑈𝑐𝑚𝑎𝑥 

é a amplitude máxima da modulante. 

 

A função de transferência GF(s) representa a corrente CA do inversor relativamente à respetiva 

tensão CA (4.6). A corrente de saída do inversor está dependente do filtro de ligação pela relação dada 

pela função de transferência GF(s) (4.6). 

 

 

De forma a garantir alguma insensibilidade a perturbações, assume-se que a perturbação é 

conhecida uma vez que se trata da tensão de neutro 𝑉𝑁. Do ponto de vista do dimensionamento do 

controlador, esta perturbação pode ser caracterizada por uma resistência equivalente (ver figura 3.2), 

que é obtida pelo quociente entre o valor eficaz da tensão no neutro e o valor eficaz da corrente injetada 

pelo inversor. 

 

 O filtro de ligação é constituído pela associação em série da resistência interna da bobine de 

ligação ao ponto de neutro 𝑅𝐿 e a resistência equivalente do neutro 𝑅𝑁 que o inversor vê aos seus 

terminais. 

 

Para controlar a corrente injetada pelo inversor é usual escolher um compensador C(s)  do tipo 

Proporcional-Integral (PI) que garante que o erro estático entre a corrente injetada e a corrente de 

referência tende para zero (4.8).  Este bloco é responsável por gerar a tensão modulante 𝑢𝑐 que é 

utilizada pelo modulador para o controlo dos dispositivos semicondutores de potência do conversor. 

 

 
𝐺𝐶(𝑠) =

𝑉0𝑎𝑣(𝑠)

𝑢𝑐(𝑠)
=

𝐾𝐷
1 + 𝑠𝑇𝑑

 
(4.3) 

 
𝑇𝑑 =

𝑇𝑐
2

 
(4.4) 

 
𝐾𝐷 =

𝑈𝐷𝐶
𝑈𝑐𝑚𝑎𝑥

 
(4.5) 

 
𝐺𝐹(𝑠) =

𝐼0(𝑠)

𝑉0(𝑠)
=

1

(𝑅𝐿 + 𝑅𝑁) + 𝑠𝐿𝐿
=

1

𝑅𝐿  (1 +
𝑠𝐿𝐿

(𝑅𝐿 + 𝑅𝑁)
)
 

(4.6) 

 
𝑅𝑁 =

𝑉𝑁
𝐼0

 
(4.7) 
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 É habitual considerar-se que o zero do compensador cancela o pólo de menor frequência, ou 

seja, o pólo que foi introduzido pelo filtro de ligação ao ponto de neutro.  

 

 

Substituindo as expressões de cada um dos blocos no diagrama de blocos da figura 4.1, obtém-

se a função de transferência do sistema em cadeia fechada (4.10). 

 

 

 A função de transferência (4.10) exprime um sistema de segunda ordem. Comparando o 

denominador com o polinómio característico de um sistema de segunda ordem na sua forma canónica 

(4.11) obtém-se a expressão para a constante de tempo 𝑇𝑝 do compensador (4.14). 

 

 

 

 

 

Manipulando as expressões (4.12) (4.13) e impondo o coeficiente de amortecimento 𝜉 =
√2

2
, de 

forma a garantir o compromisso entre o amortecimento das oscilações e as sobrelevações tem-se: 

 

 

 

 

 

 
𝐶(𝑠) =

𝑢𝑐(𝑠)

𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑠) − 𝐼0(𝑠)
=
1 + 𝑠𝑇𝑧
𝑠𝑇𝑝

 
(4.8) 

 
𝑇𝑍 =

𝐿𝐿
𝑅𝐿 + 𝑅𝑁

 
(4.9) 

 

𝐺𝑐𝑓 =
𝐼0(𝑠)

𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑠)
=

𝐾𝐷𝐾𝑖
𝑇𝑝𝑇𝑑 (𝑅𝐿 + 𝑅𝑁)

𝑠2 +
1
𝑇𝑑
 𝑠 +

𝐾𝐷𝐾𝑖
𝑇𝑑𝑇𝑝(𝑅𝐿 + 𝑅𝑁)

 

(4.10) 

 𝑝(𝑠) = 𝑠2 + 2 𝜉 𝜔𝑛 𝑠 + 𝜔𝑛
2 (4.11) 

 
2 𝜉 𝜔𝑛 =

1

𝑇𝑑
  

(4.12) 

 
 𝜔𝑛

2 = 
𝐾𝐷𝐾𝑖

𝑇𝑑𝑇𝑝(𝑅𝐿 + 𝑅𝑁)
 

(4.13) 

 
𝑇𝑝 =

2 𝐾𝐷𝐾𝑖  𝑇𝑑
𝑅𝐿 + 𝑅𝑁

 
(4.14) 
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4.1. Corrente de referência do controlador do inversor 

 

A tensão é imposta pelo neutro ao qual está ligado o inversor, pelo que a corrente será 

controlada para que o inversor injete uma corrente de acordo com a equação (2.23). Isto significa que 

a corrente injetada terá uma forma de onda igual à tensão com uma desfasagem de 90° e amplitude 

proporcional às capacidades à terra totais da rede.  

A estratégia utlizada para conseguir que a corrente tenha essas características está ilustrada 

na figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2: Algoritmo para a corrente de referência do controlador. 

 

  A corrente de referência é obtida através da medição da tensão no ponto de neutro (única 

grandeza disponível), porque na situação de defeito esta é igual em módulo à tensão da linha. 

Posteriormente, é desfasada de 90° através do integrador. Para obter a amplitude da forma de onda 

inicial, uma vez que a integração da tensão de neutro leva a que apareça o fator multiplicativo 
1

𝜔
 

conforme (4.15), multiplica-se à saída do integrador pelo ganho 𝜔, frequência angular da rede, para 

cancelar esse fator. 

 

Admitindo que a forma de onda da tensão de neutro pode ser descrita pela função cosseno 

com fase na origem nula, 𝑉𝑁 = cos(𝜔𝑡), vem: 

 

No entanto, ainda devido ao integrador, aparece uma constante (componente DC) que distorce 

a forma de onda obtida e tem de ser eliminada.  

A estratégia desenvolvida para a eliminação desta componente contínua é feita da seguinte 

forma: calcula-se o valor médio (4.16) e subtrai-se o mesmo à onda de referência (4.15). O resultado 

final é a onda de referência em quadratura relativamente à tensão de neutro e de igual amplitude (4.17). 

 

 
∫𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡) 𝑑𝑡 =  (

1

𝜔
 sen  (𝜔𝑡) + 𝑐) × 𝜔 

(4.15) 
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Por fim, para a obtenção da corrente de referência, basta multiplicar a onda resultante pelo 

ganho  √3𝜔 𝐶𝐸 𝜈, para a expressão respeitar a equação (2.23). 

 

Para efeitos de simulação será considerada uma dessintonia de cerca de 10%, o que significa 

que o fator de sintonia tem o valor de 𝜈 = 0,9. 

 

 

 

4.2. Algoritmo de deteção de defeito fase-terra 

 

 O modo de funcionamento do conversor implica que este só está em funcionamento após 

ocorrer um defeito fase-terra, dado que não pode injetar nenhuma corrente no neutro do transformador 

de MT em regime normal para evitar a atuação das proteções ou eventuais danos. Como tal, 

desenvolveu-se um algoritmo próprio para detetar o momento preciso do defeito. 

  

Hoje em dia, as unidades de proteção realizam esta função e por meio de comunicação enviam 

essa informação para outros equipamentos semelhantes e para os equipamentos que controlam 

diretamente (normalmente disjuntores). Contudo, para efeitos de simulação é necessária a correta 

deteção do defeito para que o conversor atue apenas durante o mesmo. 

 

 Para o tipo de rede simulada neste trabalho, bastou utilizar a tensão de neutro como indicador 

de defeito, dado que se está a simular a rede apenas em dois cenários: ou em regime normal ou durante 

um defeito fase-terra.  

 

 A tensão no neutro é praticamente nula em regime normal e durante o defeito à terra tem a 

forma de onda da tensão simples com uma relação de fase de 180° (𝑈𝑁 = −𝐸𝐴). A existência de tensão 

de neutro (ou homopolar), aparte de um pequeno valor resultante das assimetrias da rede, só pode 

indicar a presença de um defeito fase-terra. 

 A dificuldade em distinguir com clareza entre pequenas perturbações como, por exemplo, as 

assimetrias da rede que originam uma pequena tensão no ponto de neutro e um verdadeiro 

desequilíbrio provocado por um defeito faz com que apenas a presença de tensão no neutro não seja 

um indicador forte o suficiente. 

 1

𝑇
 ∫ (

1

𝜔
 sen  (𝜔𝑡) + 𝑐)

𝑇

0

× 𝜔  𝑑𝑡 =
1

𝑇
 × 𝑐𝜔 × 𝑇 = 𝑐𝜔 

(4.16) 

 
(
1

𝜔
 sen  (𝜔𝑡) + 𝑐) × 𝜔 − 𝑐𝜔 = 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡) 

(4.17) 
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A estratégia para ultrapassar esta dificuldade passou por considerar o valor médio da tensão 

de neutro ao quadrado, imagem da esquerda na figura 4.4, que tem uma variação mais acentuada no 

caso de existir um defeito fase-terra.  

Após este cálculo, basta detetar os flancos ascendentes (onde o defeito se inicia) e os 

descendentes (quando o defeito já se extinguiu). Para isso recorreu-se a comparadores em histerese 

e a um bloco programável para realizar funções lógicas que permitem avaliar as saídas dos 

comparadores e decidir quanto ao início e ao fim de defeito, imagem da direita na figura 4.4. 

 

 

 

Figura 4.3: Diagrama de blocos do detetor de defeito fase-terra (MatLab). 

 

 Na figura 4.4 está a forma de onda do valor médio da tensão de neutro ao quadrado e o 

resultado final do algoritmo utilizado para a deteção do defeito. O defeito fase-terra foi simulado durante 

os instantes 0.085s e 0.205s.  

 

      

 

Figura 4.4: À esquerda: representado o valor médio da tensão de neutro ao quadrado. À direita: saída do detetor 
de defeito. Durante o defeito o detetor fica a 1, enviando essa informação para o controlo dos dispositivos dos 

semicondutores de potência do conversor. 

 

 O algoritmo mostra uma grande sensibilidade no início do defeito e o seu final é detetado após, 

aproximadamente, meio período da rede (10 milissegundos). Estes resultados validam a utilização do 

algoritmo na simulação.  
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5.  Modelo da Rede de Média Tensão 

 

 

 No presente capítulo vai-se apresentar o modelo considerado para a rede de Média Tensão 

que se irá simular em Matlab/Simulink.  

 

Primeiro, define-se a rede quanto à sua topologia e depois apresentar-se-ão os modelos 

utilizados para os restantes elementos da rede, tais como, transformador, linhas aéreas e cargas da 

rede. 

 

 

 

5.1. Topologia da rede 

 

 Para avaliar os resultados deste trabalho, considera-se uma rede radial (rede mais comum na 

Distribuição em Média Tensão), com início numa subestação e com 3 saídas em linha aérea conforme 

a figura 5.1. 

 

 

 

Figura 5.1: Estrutura radial da rede em estudo. 

 

 O barramento é alimentado por um transformador cujo ponto de neutro se vai admitir que está 

acessível, conforme a figura em cima.  

  

 O modelo contemplado vai considerar também o lado da Alta Tensão, 60 kV, e a sua 

transformação para a Média Tensão é feita no transformador de MT da subestação. 
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5.2. Modelo do Transformador de Média Tensão 

 

Neste capítulo apresenta-se o cálculo dos parâmetros do modelo do transformador de Média 

Tensão. 

Os valores necessários a determinar para o modelo em ambiente de simulação em Simulink 

são as resistências de ambos os enrolamentos e de magnetização, bem como as respetivas 

reactâncias de dispersão e magnetização.  

Para a determinação destes parâmetros utilizou-se o modelo equivalente em T do 

transformador, figura 5.2 (ver também Anexo 1). 

 

 

 

Figura 5.2: Esquema equivalente em T de um transformador. 

 

Um valor aproximado para estes valores obtém-se através de dois testes, ensaio em vazio e 

ensaio em curto-circuito. 

O transformador de MT que se utilizou nas simulações foi dimensionado tendo em conta: 

 Grupo de ligação: Triângulo-Estrela 

 Tensão AT: 60 kV 

 Tensão MT: 15 kV 

 

Na tabela 5.1 encontram-se sumarizadas as características do transformador de MT. 

 

Parâmetro Valor 

Frequência 50 Hz 

Grupo de ligação Triângulo - Estrela 

Potência nominal 20 MVA 

Tensão Primário 60 kV 

Tensão Secundário 15 kV 

 

Tabela 5.1: Características do transformador de MT. 
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Os valores considerados para a potência nominal e perdas do transformador teve em conta 

valores típicos de transformadores Efacec (consultar no Anexo 5), bem como as especificações das 

normas EDP para os transformadores trifásicos de potência [DMA-C52-140/N, 2007]. Sendo assim 

foram considerados os dados das tabelas 5.2 e 5.3 para a determinação dos parâmetros do 

transformador, de referir que estes valores já se encontram normalizados. 

 

 Ensaio em Vazio [p.u] 

 Perdas em vazio 
Corrente de 

Magnetização 
Tensão em vazio 

Valor de catálogo 𝑃0 = 16000 𝑊  𝐼𝑚 = 0,13 % 𝑉𝑛 = 15 𝑘𝑉 

Valor de base 𝑆𝑏 = 20 𝑀𝑉𝐴 𝐼𝑏 =
𝑆𝑏

√3 𝑉𝑏
 𝑉𝑏 = 𝑉𝑛2 = 15 𝑘𝑉 

Valor em p.u 𝑃0𝑝𝑢 = 0,0008 𝑝. 𝑢 𝐼𝑚𝑝𝑢
= 0,0013 𝑝. 𝑢 𝑉𝑛𝑝𝑢 = 1 𝑝. 𝑢 

 

Tabela 5.2: Valores do ensaio em vazio do transformador. 

 Ensaio em Curto-Circuito [p.u] 

 
Perdas em curto-

circuito 
Corrente de Nominal 

Tensão em curto-

circuito 

Valor de catálogo 𝑃𝑐𝑐 = 108000 𝑊  𝐼𝑛 =
𝑆𝑏

√3 𝑉𝑛1
 𝑉𝑐𝑐 = 10 % 

Valor de base 𝑆𝑏 = 20 𝑀𝑉𝐴 𝐼𝑏 =
𝑆𝑏

√3 𝑉𝑏
 𝑉𝑏 = 𝑉𝑛1 = 60 𝑘𝑉 

Valor em p.u 𝑃𝑐𝑐𝑝𝑢 = 0,0054 𝑝. 𝑢 𝐼𝑛𝑝𝑢 = 1 𝑝. 𝑢 𝑉𝑐𝑐𝑝𝑢 = 0,1 𝑝. 𝑢 

 

Tabela 5.3: Valores do ensaio em curto-circuito do transformador. 

 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para os parâmetros que caracterizam o 

transformador. De notar que todos os cálculos são apresentados em valores p.u (por unidade). Para 

consultar as expressões utilizadas consultar Anexo 1. 

 

Dimensionamento dos parâmetros do Transformador de MT (em valores p.u) 

 

Parâmetros do Transformador de Média Tensão 

Enrolamento Primário Enrolamento Secundário Ramo de Magnetização 

𝑅1 𝑋1 𝑅2 𝑋2 𝑅𝑚 𝑋𝑚 

0,0027 0,0499 0,0027 0,0499 1250 975,90 

Tabela 5.4: Valores dos parâmetros dimensionados para o transformador de MT. 

. 
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5.3. Modelo para as linhas aéreas  

 

Para modelar a linha aérea vai-se utilizar o esquema equivalente em π, que se representa na 

figura 5.3. Os parâmetros a determinar são a impedância longitudinal, que se caracteriza por uma 

resistência e reactância longitudinais, e a admitância transversal. Esta última caracteriza-se pela sua 

susceptância, dado que a condutância (devido à corrente de fuga entre os condutores e a terra) é 

ignorada na generalidade dos modelos.  

 

 

 

Figura 5.3: Esquema equivalente em pi de uma linha. 

 

 

Resistência 

 

 A resistência de uma linha representa as perdas por efeito de Joule nos condutores. Em 

corrente contínua a resistência por unidade de comprimento é dada pela expressão (5.1). 

 

  

Sendo 𝜌 a resistividade do material (Ω.𝑚), 𝑆 a secção do condutor (𝑚2) . 

 

Tipicamente, os fabricantes fornecem os dados da resistência por unidade de comprimento 

para uma temperatura de 20℃. Contudo, para além de a resistência variar com a temperatura, em 

corrente alternada ainda ocorrem fenómenos que fazem aumentar o seu valor devido ao efeito pelicular 

e de proximidade. É usual quantificar esses efeitos afetando a resistência dada pelo fabricante de um 

coeficiente. Contudo, este coeficiente pode ser desprezável para condutores com uma secção inferior 

a 500 𝑚𝑚2 no caso do alumínio e a 300 𝑚𝑚2 no caso do cobre. 

Tendo em conta os valores dados pelo fabricante e que os condutores a dimensionar terão 

secções inferiores às referidas acima é aceitável desprezar os coeficientes do efeito pelicular e de 

proximidade. A expressão para a resistência (5.2) e o seu valor obtém-se diretamente do catálogo 

[Quintas & Quintas, 2007]. 

 𝑅 =
𝜌 

𝑆
   [Ω/𝑚] (5.1) 

 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 = 𝑅20℃   [Ω/𝑘𝑚] (5.2) 
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 Para contabilizar a variação da resistência do condutor com a temperatura aplica-se o fator de 

correção (5.3), que neste caso irá ter o valor de 1,282 (tabela 5.5), uma vez que se dimensiona o 

condutor de alumínio para uma temperatura de 90 ºC. 

 

 

O coeficiente de variação da resistividade do alumínio a 20 ºC, 𝛼20 º𝐶, tem o valor de 4,03 ×

10−3 °𝐶−1. 

 

 Temperatura 

do Condutor ºC (ϴ) 

𝟏 + 𝜶𝟐𝟎 º𝑪 (𝜭 − 𝟐𝟎) 

Cobre Alumínio 

0 0,921 0,919 

10 0,961 0,960 

20 1,00 1,00 

40 1,079 1,081 

60 1,157 1,161 

70 1,197 1,202 

80 1,236 1,242 

90 1,275 1,282 

100 1,314 1,322 

 

Tabela 5.5: Fator de correção em função da temperatura e do material condutor [Quintas &Quintas, 2007]. 

 

 

Indutância 

 

 O valor da indutância por unidade comprimento vai ser calculado de acordo com (5.4) [Sucena 

Paiva, 2011]. 

 

 

Onde 𝑎𝑚 representa a média geométrica das distâncias entre eixos dos condutores (mm), e 𝑟′ 

é o raio equivalente do condutor (5.5). 

 

 

 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 = 𝑅20℃  ×  [1 + 𝛼(20 º𝐶) (𝛳 − 20) ]  [Ω/𝑘𝑚] (5.3) 

 𝐿 =  ((2 × 10−7) ln
𝑎𝑚
𝑟′
) 10−3  [𝐻/𝑘𝑚] (5.4) 

 𝑟′ = 0,778 𝑟 (5.5) 
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Tendo em conta que 𝑟 é o raio da alma condutora. 

 

 Neste trabalho considera-se que os condutores da linha estão dispostos em esteira, o que 

significa que 𝑎𝑚 = 𝑎√2
3

, sendo "𝑎" a distância entre os dois condutores mais próximos um do outro, 

conforme figura 3.4. Para a simulação vai-se considerar que para a linha de 60 kV o parâmetro "𝑎" 

assume o valor de três metros, e para uma linha de 15 kV a distância entre condutores será de um 

metro e meio. 

 

 

 

Figura 5.4: Disposição considerada dos condutores da linha de MT. 

:  

 

Capacitância 

 

 A capacidade será calculada pela expressão 5.6 [Sucena Paiva, 2011]. 

 

 

Onde 𝜀0 =
1

36𝜋
 × 10−9 (𝐹/𝑚) e 𝑑 representa o diâmetro da alma condutora. 

 

 Relembrando que se irá considerar o caso em que os condutores estão dispostos em esteira, 

𝑎𝑚 = 𝑎√2
3

. 

 

  

 

Impedâncias Direta, Inversa e Homopolar 

 

 Para determinar as impedâncias direta e inversa basta aplicar diretamente a fórmula de 

impedância (5.7). Além disso, no caso de as fases serem simétricas, as impedâncias direta e inversa 

são iguais. 

 

 𝐶 = 2 𝜋 𝜀0
1

ln
𝑎𝑚
𝑑

      [𝐹/𝑚] (5.6) 

 𝑍𝑑̅̅ ̅ =  𝑍𝑖 ̅̅ ̅ = 𝑅 + 𝑗𝐿𝜔 (5.7) 
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Para o caso da impedância homopolar, o seu valor varia muito com outros fatores, tais como, 

característica do solo, característica das massas metálicas, tipo de cabo e seu isolamento, etc. Por 

esse motivo, o valor a ser utilizado será apenas para se ter uma ideia da ordem de grandeza da 

impedância homopolar, já que para valores precisos só através de uma medição direta no local, onde 

se tem em conta a realidade do retorno da corrente de terra. 

 

 Na prática o valor da reactância homopolar de uma linha é 2 a 4 vezes o valor da reactância 

homopolar [Sucena Paiva, 2011] e [Delgado, 2010].  

 

 Sendo assim, as grandezas homopolares da impedância são dadas por (5.8) e (5.9). 

 

 

 

 

Capacitâncias Direta e Homopolar 

 

A capacidade direta é dada pela equação anterior (5.6). No caso da capacidade homopolar 

consideram-se os valores típicos para as linhas de Média Tensão que são, aproximadamente, um terço 

da capacidade direta [Pinto de Sá, 2008].  

 

 

 

 Nas tabelas 5.6, 5.7 e 5.8 estão detalhados os tipos de condutores considerados para as linhas 

da rede de MT, bem como dimensionamento dos parâmetros que as caracterizam. 

Para a linha de 60 kV vai-se considerar um condutor do tipo ACSR (Aluminium Conductors 

Steel Reinforced) com uma secção de 90 𝑚𝑚2, e para as linhas de 15 kV um condutor do tipo ACS 

(Aluminium Clad Steel) com uma secção de 35 𝑚𝑚2.  

Consultando o catálogo do fabricante (anexo B.1) e aplicando o fator de correção devido ao 

efeito da temperatura obtêm-se os dados da tabela 3.6. 

 

Tipo de 

Condutor 
Secção (𝒎𝒎𝟐) 

Diâmetro condutor 

(𝒎𝒎) 

Distância entre 

condutores (𝒎) 

Resistência DC a 

20 ℃ (Ω/𝒌𝒎) 

ACSR 90 24 3 0.3806 

ACS 35 18 1,5 0.9593 

Tabela 5.6: Característica dos condutores considerados para o dimensionamento das linhas da rede de MT. 

 𝑅ℎ = 3 × 𝑅 (5.8) 

 𝐿ℎ = 3 × 𝐿 (5.9) 

 𝐶𝑑 =  𝐶 (5.10) 

 𝐶ℎ𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠  =  
𝐶

3
 (5.11) 
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Valores parâmetros linha aérea 60 kV 

𝑅 (Ω/𝑘𝑚) 𝑅ℎ (Ω/𝑘𝑚) 𝐿𝑑(𝑚𝐻/𝑘𝑚) 𝐿𝐻(𝑚𝐻/𝑘𝑚) 𝐶 (𝑛𝐹/𝑘𝑚) 𝐶ℎ (𝑛𝐹/𝑘𝑚) 

0,4879 1.4638 1,364 4.092 10,98 3,66 

 

Tabela 5.7: Dimensionamento das linhas de 60 kV. 

 

 

Valores parâmetros linha aérea 15 kV 

𝑅 (Ω/𝑘𝑚) 𝑅ℎ (Ω/𝑘𝑚) 𝐿𝑑(𝑚𝐻/𝑘𝑚) 𝐿𝐻(𝑚𝐻/𝑘𝑚) 𝐶 (𝑛𝐹/𝑘𝑚) 𝐶ℎ (𝑛𝐹/𝑘𝑚) 

1.2298 3.6895 1,233 3.699 12,72 4,24 

 

Tabela 5.8: Dimensionamento das linhas de 15 kV. 

 

 Estes resultados estão dentro dos valores típicos como se pode observar no anexo 6 [Alstom, 

2011].  

 

 

 

5.4. Cargas da rede 

 

 As cargas do sistema são os equipamentos ligados à rede que absorvem a energia elétrica 

fornecida pelo Sistema de Energia Elétrica à qual estão ligadas. As cargas podem ser caracterizadas 

em termos da sua potência ativa (𝑃𝐶) e reativa (𝑄𝐶).  

Assim, utiliza-se o modelo RL para a caracterização das cargas da rede, figura 5.5. 

 

 

 

Figura 5.5: Representação das cargas para o modelo da rede de MT. 

 

  

Os valores utilizados para as cargas basearam-se em dados fornecidos pela EDP Distribuição 

para uma subestação de 60 / 15 kV [PDIRD, 2015]. 
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Saída da Subestação 

Potência  
Comprimento 

(km) Potência Ativa (MW) 
Potência Reativa 

(Mvar) 

L1 2.2 0.7 20 = (5+15) 

L2 2.0 0.8 20 

L3 1.0 0.4 15 

Total 5.2 1.9 55 

 

Tabela 5.9: Característica das cargas da rede por saída da subestação. 
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6.  Resultados Obtidos 

 

 

 Neste capítulo é explicada a simulação da rede de Média Tensão em ambiente de Simulink e 

são apresentados os resultados obtidos. De forma a comparar o desempenho da Bobine de Petersen 

Eletrónica e a sua eficácia na redução da corrente de defeito, comparam-se os resultados obtidos com 

outros Regimes de Neutro, nomeadamente o regime de neutro com reactância limitadora, uma vez que, 

é o regime predominante em Portugal e ainda com o regime sólido à terra, que se caracteriza por uma 

corrente de defeito elevada. 

 

 

 

6.1. Modelo de simulação da rede 

 

Devido à complexidade da rede de distribuição é necessário proceder a algumas simplificações 

de forma a simular o comportamento da rede.  

A estratégia adotada para representar a rede de distribuição passou por considerar que as 

cargas e linhas da rede são estudadas em termos concentrados, isto é, a caracterização de uma saída 

da subestação será feita por uma carga e linha equivalentes, que representam todas as cargas e linhas 

aéreas ao longo dessa mesma saída. As grandezas que vão ser analisadas para determinar a eficácia 

da solução proposta não serão afetadas por estas simplificações, garantindo-se a fiabilidade dos 

resultados obtidos. 

 

 

 

Figura 6.1: Rede em estudo e caracterização dos seus elementos. 

 

É regra prática que numa rede de distribuição aérea cada saída da subestação tenha um 

comprimento máximo em quilómetros igual ao valor em quilovolt da tensão nominal da rede, e mais 
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outro tanto em derivações [Pinto de Sá, 2008]. Como tal cada saída não terá mais que 30 km de 

extensão (rede de 15 kV).  

 

 

Rede de Média Tensão  

 

A tensão de 60 kV chega ao transformador de MT através de linha aérea e é reduzida para os 

15 kV na subestação. O transformador tem esquema de ligações triângulo-estrela com ponto de neutro 

acessível para a ligação do sistema de compensação da corrente de defeito (Bobine de Petersen 

Eletrónica). 

O lado dos 60 𝑘𝑉 é representado por um bloco gerador de um sistema trifásico de tensões 

simétrico, tendo em conta a característica 𝑋/𝑅 da rede e a potência de curto-circuito considerada.  

Após consulta do relatório da EDP Distribuição [PDIRD, 2015], considerou-se uma potência de 

curto-circuito de 300 MVA. 

No lado dos 15 kV representam-se os elementos da rede, dimensionados de acordo com os 

modelos apresentados nos capítulos anteriores. A rede considera apenas linhas aéreas, já que se 

pretende simular uma rede rural e, como foi observado no capítulo 2, é neste tipo de redes que o regime 

ressonante tem sido maioritariamente aplicado. 

 

 

Simulação do Defeito 

 

O defeito fase-terra tem a duração de 120 milissegundos (6 ciclos) e localiza-se a uma distância 

de 5 km da subestação, considera-se ainda um defeito franco e uma resistência de ligação à terra da 

subestação de 1 Ω [Pinto de Sá, 2008].  

O tempo do defeito permite que se possa observar o comportamento da BPE durante o mesmo, 

caso contrário só se iria observar um fenómeno transitório que não é âmbito deste trabalho. 

 O conversor só atua em caso de defeito e é desligado após o fim de defeito ou caso o disjuntor 

do transformador de MT atue. 
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Figura 6.2: Localização do defeito. Dista 5 Km da subestação de MT. 

 

 

 

6.2. Resultados de simulação com Bobine de Petersen 

Eletrónica 

  

 A grandeza fundamental para verificar a eficácia do conversor como Bobine de Petersen 

(Eletrónica) é a corrente de defeito. As redes em regime ressonante, nunca operam na sintonia perfeita 

dada a necessidade de deteção seletiva do defeito fase-terra [Louro, 2008]. Como tal, o objetivo passa 

por conseguir reduzir a corrente de defeito a valores na ordem das dezenas de amperes. Relembrando 

o caso da EDF, em que esta dessintoniza a bobine de forma a obter uma corrente de defeito máxima 

de 40 A, procura-se obter um resultado na ordem de grandeza das dezenas de amperes para a corrente 

de defeito com a solução proposta por este trabalho. 

  

 A análise é iniciada pela rede de 60 kV e relativamente à Média Tensão, esta, vai ser dividida 

em duas partes: primeiro apresentam-se os resultados do lado da rede elétrica de MT, nomeadamente 

as tensões e correntes de linha e neutro, e de seguida apresentam-se as grandezas do lado da BPE. 

 

 Para simplificar a análise da simulação, após o defeito fase-terra ocorre a abertura dos 

disjuntores de AT e MT da subestação, ao invés do disjuntor da linha defeituosa, que seria o que 

aconteceria na prática de forma a garantir seletividade. 

 A localização do disjuntor de MT pode ser visualizada na figura 6.3. 
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Figura 6.3: Esquema da rede de distribuição simulada. 

 

 

 

6.2.1. Tensões e correntes do lado da rede elétrica 

 

Análise das tensões e correntes do lado da AT (60 kV) 

 

Na figura 6.4, está representado o comportamento das tensões da rede de 60 kV ao longo da 

simulação. Estas tensões são medidas na entrada do transformador de MT da subestação. 

 

Figura 6.4: Tensões simples na rede de 60 kV. 

 

Estas tensões não são afetadas pelo defeito, dado que se situam a montante do 

transformador de MT que tem um grupo de ligação triângulo-estrela. A amplitude máxima teórica é de 

aproximadamente 49 kV (tensão simples) e constata-se que os valores obtidos são concordantes. 



53 

 

 Na figura 6.5 está o andamento das correntes. Como se verifica, após a abertura do disjuntor 

a corrente anula-se desligando assim o painel de transformador. 

 

Figura 6.5: Correntes de linha da rede de 60 kV. 

 

 

Análise das tensões e correntes da rede de MT (15 kV) 

 

As grandezas a seguir representadas situam-se à saída do disjuntor de MT da subestação. 

Após a abertura do disjuntor, tanto as correntes como as tensões anulam-se garantindo a proteção da 

linha. 

 

Figura 6.6: Tensões à saída do disjuntor de MT, a montante do defeito. 

 

Na figura 6.7 e 6.8, onde estão representadas as tensões compostas e as correntes de linha, 

é notória a particularidade que caracteriza o Regime Ressonante. Mesmo na situação de defeito as 

correntes continuam com magnitudes que permitem a continuidade de serviço, desde que a rede 

disponha de um nível de isolamento suficiente para o desequilíbrio das tensões. Tal acontece, porque 

a corrente de defeito foi reduzida para valores muito baixos, figura 6.15. 
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Figura 6.7: Andamento das tensões compostas da rede de MT. 

 

A figura 6.7 permite comprovar aquilo que foi previsto anteriormente aquando do estudo do 

regime ressonante, isto é, numa rede com regime de neutro realizado através de uma Bobine de 

Petersen, a simetria do triângulo das tensões mantém-se, ou seja, o valor das tensões compostas 

contínua inalterado mesmo com a rede a funcionar com uma fase à terra. 

 

 

Figura 6.8: Correntes à saída do disjuntor de MT, a montante do defeito. 

 

 

Análise das correntes e tensões a jusante do defeito 

 

A jusante do defeito os resultados são semelhantes diferindo na magnitude das correntes, uma 

vez que agora as correntes dizem respeito apenas à saída defeituosa e não ao barramento de MT 

(saída do disjuntor de MT), onde também eram contabilizadas as contribuições das outras duas saídas.  
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Figura 6.9: Tensões na linha defeituosa a jusante do defeito. 

 

Como se verifica, no momento do defeito à terra, a tensão da fase A anula-se, como 

consequência a tensão no neutro sobe para o inverso da tensão anulada e as tensões nas restantes 

fases ficam muito desequilibradas subindo para valores da ordem da tensão composta.  

 

 

Figura 6.10: Correntes na linha defeituosa a jusante do defeito. 

 

 

Análise das correntes e tensões de neutro 

 

 A tensão no ponto de neutro vai se manifestar aquando do defeito. A tensão de linha da fase A 

ao entrar em contacto com a terra quando está no seu valor máximo (ver figura 6.9), implica que a 

tensão de neutro suba para o inverso da tensão da fase A.  

Após a atuação do disjuntor a tensão de neutro anula-se rapidamente. 
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Figura 6.11: Tensão no neutro do transformador (primário do transformador de acoplamento). 

 

 Na corrente de neutro, figura 6.12, aparece uma componente contínua derivada da corrente de 

defeito (ver Anexo 7), uma vez que esta fecha-se pelo ponto de neutro. Esta componente aparece 

porque se simulou um defeito franco à terra (𝑅𝑑𝑒𝑓 = 0). Para uma situação idêntica, mas com um defeito 

resistivo de 200 Ω a corrente de neutro tem a forma apresentada na figura 6.11, onde já não se 

manifesta a componente contínua. 

 

 

Figura 6.12: Corrente de neutro (primário do transformador de acoplamento). 

 

A figura 6.13 mostra a corrente de neutro para a mesma rede, com a diferença de se tratar de 

um defeito resistivo. 
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Figura 6.13: Corrente no neutro para um defeito resistivo, 𝑅𝐷𝐸𝐹 = 200 Ω. 

 

Recordando a expressão (2.23), para a corrente da BPE cancelar a corrente de defeito é 

necessário que a tensão e corrente no neutro estejam em quadratura. Na figura 6.14, observa-se a 

relação de fase entre estas duas grandezas. 

 

 

Figura 6.14: Tensão de neutro (atenuada) a preto e corrente de neutro a azul. É possível visualizar o atraso da 
corrente de neutro (quadratura) relativamente à tensão. 

 

 Conclui-se da figura 6.12 que as grandezas no neutro se comportam com o andamento 

previsto, expressão (2.23). 

 

 

Corrente de defeito  

 

 A corrente de defeito representada na figura 6.15 apresenta valores dentro do objetivo proposto 

para a Bobine de Petersen Eletrónica, isto é, atenuar a corrente de defeito para valores na ordem das 
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dezenas de amperes. As oscilações iniciais devem-se ao tempo de atuação do conversor e, 

principalmente, ao transitório eletromagnético associado à corrente de defeito (consultar Anexo 7). 

 

Figura 6.15: Corrente de defeito (franco) no regime com BPE. 

 

Dado que se simulou um defeito com resistência praticamente nula (franco), a amplitude inicial 

transitória da corrente de defeito não tem como se amortecer. Pelo contrário, quando se simula um 

defeito resistivo, figura 6.16, a amplitude inicial do defeito é muito menor e a componente DC decai de 

forma mais acelerada. 

 

Figura 6.16: Corrente de defeito resistiva no regime com BPE (𝑅𝑑𝑒𝑓 = 200 Ω). 
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6.2.2. Tensões e correntes do lado da Bobine de Petersen Eletrónica 

 

 

Corrente de saída da BPE 

 

A corrente injetada pela BPE encontra-se representada na figura 6.17. De salientar a rapidez 

com que a corrente é controlada, ligeiramente inferior a um período da rede, bem como a eliminação 

da componente contínua presente na corrente de defeito. 

 

Figura 6.17: Corrente injetada pelo inversor projetado. 

 

 Para analisar o funcionamento do controlador e testar a sua validade a eventuais erros de 

medida das capacidades à terra totais da rede, simula-se a BPE para situações em que ocorra uma 

variação das capacidades à terra totais da rede, que neste trabalho se assumiram constantes. 

 São feitas duas simulações para uma variação de ± 10 % do valor considerado. 

 

 Nas figuras seguintes está representada a corrente injetada pela BPE para uma situação em 

que as capacidades à terra são superiores e inferiores em 10%, relativamente à simulação da figura 

6.17, respetivamente.  

 

Figura 6.18: Á esquerda está a corrente injetada pelo inversor quando existe um erro de +10% na medida de 𝐶𝐸 
e no gráfico à direita a corrente injetada quando existe um erro de -10%. 
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 Após analisar a figura 6.18 pode-se concluir que a BPE é capaz de injetar correntes sensíveis 

a alterações na rede ou a erros de medida sem perder a estabilidade na corrente injetada. Para redes 

cuja sua extensão é superior injeta uma corrente superior (maior 𝐶𝐸) e, por exemplo, no caso de se 

desligar uma linha para manutenção (menor 𝐶𝐸) injeta uma corrente menor. Isto está de acordo com o 

objetivo proposto, uma vez que, a corrente de defeito à terra é proporcional às capacidades à terra 

totais da rede e como tal a BPE tem de ser capaz de injetar uma corrente também ela proporcional, por 

forma a conseguir compensar a corrente no ponto de defeito. 

 

 

 

 

6.3. Resultados de simulação com Reactância (limitadora) 

de Neutro 

 

 Tipicamente, as reactâncias de neutro, são dimensionadas para limitar correntes de defeito a 

300 A em redes predominantemente aéreas [Pinto de Sá, 2008].  

Para o dimensionamento da reactância considerou-se um fator de qualidade de 5, uma vez que 

é um valor que respeita as normas EDF e também um valor próximo das reactâncias fabricadas pela 

Efacec, que têm um fator de qualidade de 4, embora baseadas em transformadores de serviços 

auxiliares. 

 Por forma a não tornar repetitiva a informação nos gráficos, apenas se analisa a rede do lado 

da MT. 

 

 

 

Análise das tensões e correntes do lado da MT (15 kV) 

 

 Na figura 6.19 estão representadas as tensões da rede de 15 kV. Situam-se à saída do disjuntor 

do transformador de MT da subestação e, por isso, após a sua abertura todas as tensões e correntes 

se anulam. 
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Figura 6.19: Comportamento das tensões de linha à saída do transformador de MT, ou seja, a montante do 
defeito, em regime de neutro com reatância limitadora. 

 

 Como é característica deste tipo de regime de neutro, as tensões simples nas fases sãs 

atingem praticamente o valor da tensão composta, 15 kV, e a tensão que contacta a terra (fase A) 

anula-se. 

 

 De seguida, analisam-se as correntes de linha no mesmo local, figura 6.20. 

Figura 6.20: Comportamento das correntes de linha à saída do transformador de MT, em regime de 

neutro com reatância limitadora. 

 

 Como se constata da observação da figura 6.20, a corrente na fase defeituosa atinge valores 

na ordem do dobro do regime normal de funcionamento. Comparando com o regime ressonante da 

BPE, figura 6.8, fica evidente a vantagem desse regime, já que as correntes de linha se mantêm dentro 

de valores que permitem a continuidade de serviço. Pelo contrário, no regime com reactância limitadora 

seria necessária a atuação do disjuntor para proteger os equipamentos e, como tal, desligar as 

alimentações das cargas obrigando a uma interrupção no serviço. 
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Análise das correntes na saída defeituosa 

 

 Na figura 6.21, estão representadas as correntes na linha da saída que sofreu o defeito. 

 

Figura 6.21: Comportamento das correntes de linha a jusante do defeito (saída defeituosa), em regime de neutro 
com reatância. 

 

Dado que estas correntes se situam a jusante do defeito, não sofrem alterações significativas 

durante o mesmo. Este efeito pode ser mais ou menos pronunciado dependendo do local do defeito e 

extensão da rede. Na rede em estudo não se fez sentir de forma acentuada. 

Por fim, referir que não se analisam aqui as tensões porque o seu comportamento é em tudo 

semelhante ao da figura 6.19. 

 

 

Corrente de defeito  

 

 Na figura 6.20, encontra-se a corrente de defeito para o regime de neutro com reactância 

limitadora da corrente de defeito. 
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Figura 6.22: Corrente defeito em regime de neutro com reactância limitadora. 

  

Como referido anteriormente, é usual neste tipo de regime de neutro limitar a corrente de defeito 

a 300 A. Conclui-se através da análise da figura 6.22 que a simulação feita cumpre esse objetivo. 

 

 

 

 

6.4. Resultados de simulação com Regime sólido à terra  

 

 Este regime caracteriza-se por correntes de defeito elevadas e baixas sobretensões, já que as 

correntes capacitivas da rede apenas serão atenuadas pela impedância homopolar do transformador e 

da linha (distância ao defeito), bem como pela resistência de defeito.    

 

 

Corrente de defeito  

 

 Na figura 6.23, apresenta-se a corrente de defeito para o regime sólido à terra.  
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Figura 6.23: Corrente de defeito em regime sólido à terra. 

 

 A magnitude da corrente de defeito, como esperado, atinge valores muito elevados. Quando 

comparada com a corrente de defeito do regime ressonante através de uma BPE, figura 6.15, 

comprova-se a maior eficácia do regime ressonante no que diz respeito à redução da corrente de 

defeito fase-terra.  

 

 

Análise das tensões e correntes do lado da MT (15 kV) 

 

 Na figura 6.24, encontram-se representadas as tensões da rede de média tensão. 

 

Figura 6.24: Tensões de linha à saída do disjuntor do transformador de MT, regime sólido à terra. 

 

 Após análise da figura 6.24, verifica-se que neste regime de neutro as tensões, a montante, 

não sofrem sobretensões do nível das observadas nos outros regimes de neutro.  
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 A figura 6.25 ilustra as correntes de linha da rede de média tensão em regime de neutro sólido 

à terra. 

 

Figura 6.25: Correntes de linha à saída do disjuntor do transformador de MT, regime sólido à terra. 

 

Como se conclui da visualização da figura 6.25, a fase defeituosa atinge valores de corrente 

muito elevados, sendo exigida uma rápida atuação do disjuntor, por forma a minimizar riscos para os 

equipamentos. 

 

 

Análise das correntes e tensões da rede na saída defeituosa 

 

As tensões a jusante do ponto de defeito estão representadas na figura 6.26.  

 

Figura 6.26: Comportamento das tensões nas fases a jusante do defeito, em regime sólido à terra. 

 

 As tensões simples nas fases sãs não sofrem um crescimento tão pronunciado como ocorre 

nos outros regimes, não chegando a atingir valores da ordem da tensão composta.  
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Figura 6.27: Comportamento das correntes de linha a jusante do defeito (saída defeituosa), no regime sólido à 
terra. 

  

Dada a elevada magnitude da corrente de defeito (a montante), a corrente situada a jusante do 

defeito na fase defeituosa sofre uma redução (rápida) na sua magnitude após o mesmo, uma vez que 

as correntes se fecham preferencialmente pelo ponto de defeito devido à baixa impedância do caminho 

do defeito à terra. 
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7.  Conclusões 

 

 

 Neste trabalho foi dimensionada e testada uma Bobine de Petersen Eletrónica (BPE) que tem 

por objetivo realizar a mesma função que uma Bobine de Petersen tradicional, mas com valores de 

indutância mais reduzidos e capacidade de sintonização automática, num curto intervalo de tempo. A 

BPE proposta consiste num inversor monofásico de tensão, devidamente controlado através de uma 

estratégia de controlo inovadora que procura atenuar a corrente de defeito para valores extremamente 

reduzidos quando comparados com os valores de outros regimes de neutro. 

 Para o funcionamento da BPE é necessária a existência de um transformador de acoplamento 

que garante o isolamento galvânico entre o inversor e o ponto de neutro do transformador de MT e 

ainda uma fonte de tensão contínua que garanta a alimentação do conversor. O transformador foi 

dimensionado tendo em conta a necessidade de garantir o bom funcionamento do inversor, dado o 

valor das tensões envolvidas no neutro na ocorrência de um defeito à terra. A tensão de alimentação 

da BPE pode ser conseguida através dos retificadores existentes nas subestações atuais, conforme 

explicado no ponto 3.4.  

 A BPE só irá atuar na situação de defeito, por isso, foi desenvolvido um algoritmo que permite 

detetar o início do defeito de forma bastante rápida. Este algoritmo é baseado na existência de tensão 

no neutro, uma vez que, são simulados apenas defeitos fase-terra e a existência de uma elevada tensão 

de neutro só poderá ser indicador da existência de um defeito à terra. Esta simplificação pôde ser feita 

porque, hoje em dia, os dispositivos eletrónicos inteligentes (os relés de proteção) têm a capacidade 

de detetar todo o tipo de defeitos e são estes que seriam responsáveis por, em teoria, atuar sobre o 

disjuntor que liga a BPE ao neutro do transformador de MT colocando assim a BPE em funcionamento. 

 Os disjuntores mecânicos têm um tempo de atuação da ordem das dezenas de milissegundos, 

tempo muito superior à comutação dos semicondutores de potência do conversor. Por forma a otimizar 

a atuação da BPE e tendo em conta a elevada rapidez de atuação dos semicondutores do inversor da 

BPE, propõe-se a utilização de um disjuntor híbrido, baseado em IGBT’s, para proteger o andar de 

entrada do Inversor, de forma a evitar desligar todo o painel CA de alimentação ao retificador (TSA) 

para eliminar um defeito que diz respeito ao andar de CC, obtendo-se assim uma melhor seletividade. 

 De forma a ser possível testar a BPE, foi projetada e dimensionada uma rede de MT que 

também foi simulada para outros regimes de neutro com o objetivo de validar o seu dimensionamento. 

De referir que, para ser possível visualizar o funcionamento do conversor como BPE é 

necessário simular a rede em defeito durante alguns períodos da rede. Caso contrário, se fosse 

simulado um caso real ou os disjuntores atuariam ou o defeito rapidamente se autoextinguia (dado que 

a corrente de defeito tem valores muito reduzidos) não permitindo visualizar os resultados pretendidos. 

No último capítulo foram apresentados os resultados da simulação da rede dimensionada com 

a BPE e com outros regimes de neutro, nomeadamente, o regime com reactância limitadora de corrente 

e o regime de neutro direto à terra. Os resultados obtidos permitem validar a solução proposta neste 

trabalho, bem como comparar diferentes regimes de neutro e as suas características.  
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Através da análise das grandezas no capítulo 6 ficam patentes as vantagens que um regime 

de neutro através da BPE poderá trazer. De forma resumida, este regime tem todas as vantagens do 

regime ressonante clássico, alta percentagem de defeitos fase-terra é auto-extinguível, devido à 

redução da corrente de defeito a valores muito reduzidos, permitindo um aumento na continuidade de 

serviço da empresa distribuidora, uma vez que a simetria do triângulo das tensões se mantém intacto. 

A isto, alia-se ainda a vantagem de se ter um conversor eletrónico de potência que controla rapidamente 

a corrente a injetar no neutro, não sendo necessário os ajustes mecânicos clássicos que impõem um 

tempo de atuação muito mais elevado e não possuem controlo sobre a corrente que atravessa o neutro, 

uma vez que se tratam de elementos passivos (reactâncias). 

 Os testes realizados mostram que o conversor eletrónico projetado como BPE realiza a função 

a que se propôs, já que a corrente de defeito foi reduzida para valores na ordem de poucas dezenas 

de amperes, providenciando um sistema de compensação da corrente de defeito ativo.  

 De forma a continuar o estudo do trabalho efetuado, sugerem-se as seguintes propostas para 

trabalhos futuros:   

 Estudo do comportamento transitório dos defeitos fase-terra em Regime de Neutro Ressonante 

através de uma Bobine de Petersen Eletrónica. 

 Estudo do comportamento da Bobine de Petersen Eletrónica integrada num sistema de 

proteções. 

 Estudo de um método inovador para a determinação da capacidade homopolar total da rede. 

 Estudo detalhado da possibilidade da aplicação da Bobine de Petersen Eletrónica a níveis de 

tensão mais elevados. 

 Montagem laboratorial que permita replicar uma rede de MT a funcionar com a Bobine de 

Petersen Eletrónica.   
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Anexo 1 - Dimensionamento do Transformador 

 

A1 – Modelo do transformador utilizando o esquema equivalente em 

T. 

 

 Na figura A1.1 está representado o esquema equivalente em T do transformador. 

 

 

Figura A1.0.1: Esquema equivalente em T do transformador.  

 

Nos ramos horizontais encontram-se representadas as perdas resistivas no cobre de ambos 

os enrolamentos e as respetivas reactâncias de dispersão (perdas de fluxo magnético). No ramo 

transversal, que representa o núcleo do transformador, modela-se o fenómeno de excitação do núcleo 

magnético. Isto é, as perdas por aquecimento no ferro (histerese e correntes de Foucault), condutância 

Gm, e as perdas pela criação do campo magnético necessário para se formar a corrente de 

magnetização, susceptância Bm. 

 

O valor aproximado para estes valores obtém-se através de dois testes, ensaio em vazio e 

ensaio em curto-circuito. 

 

 

Ensaio em vazio 

 

No ensaio em vazio, um enrolamento é deixado em circuito aberto e o outro à tensão nominal. 

Normalmente, abre-se o enrolamento de tensão cujo valor é mais elevado. Olhando para o modelo em 

T obtém-se o seguinte esquema equivalente para o ensaio em vazio. 
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Figura A1.2: Circuito equivalente do ensaio em vazio do transformador. 

 

 Os valores dos parâmetros 𝐺𝑚 e 𝐵𝑀 obtêm-se a partir do valor das perdas em vazio, 𝑃0, da 

corrente de magnetização 𝐼𝑚 e da tensão aplicada 𝑉𝑁 [Sucena Paiva, 2011]. 

 Sendo as perdas em vazio as perdas de energia por aquecimento no ferro, a condutância é 

dada pela equação (A1.1). 

 

  

 E a susceptância por (A1.2). 

 

 

 Os valores da resistência de magnetização e reactância de dispersão são obtidos pelas 

seguintes expressões: 

 

 

 

 

Ensaio em curto-circuito 

 

 No ensaio em curto-circuito, o enrolamento secundário é “curto-circuitado” e o primário ligado 

a uma fonte de tensão variável, de tal forma que, é aplicada uma tensão 𝑉𝑐𝑐 (tensão de curto-circuito) 

no primário até se obter no enrolamento secundário a corrente nominal do transformador. 

 𝐺𝑚 =
𝑃0

𝑉𝑁
2 (A1.1) 

 𝐵𝑚 = − √(
𝐼𝑚
𝑉𝑛
)
2

− 𝐺𝑚
2  (A1.2) 

 𝑅𝑚 =
1

𝐺𝑚
 (A1.3) 

 𝑋𝑚 =
1

𝐵𝑚
 (A1.4) 
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 Dado que a tensão no primário (𝑉𝐶𝑐) apresenta valores reduzidos neste ensaio, pode-se 

desprezar o efeito da corrente de magnetização e assim a impedância de curto-circuito é decomposta 

nas suas componentes resistiva e reativa. 

 

 

Figura A1.3: Circuito equivalente do ensaio em curto-circuito do transformador. 

 

   

A partir dos valores das perdas de curto-circuito 𝑃𝑐𝑐, da tensão de curto-circuito 𝑉𝑐𝑐  e da corrente 

nominal 𝐼𝑛 , é possível determinar os parâmetros através das seguintes expressões: 

 

  

 

A reactância de dispersão é dada em (A1.7). 

 

 

 Dado que neste ensaio não há forma de separar as impedâncias do primário e do secundário, 

assume-se que esta impedância de curto-circuito se reparte igualmente pelos dois enrolamentos. 

 

 

 

   

 

 

 𝑍𝑐𝑐 =
𝑈𝑐𝑐
𝐼𝑛

 (A1.5) 

 𝑅𝑡 =
𝑃𝑐𝑐
𝐼𝑛
2

 (A1.6) 

 𝑋𝑡 = √(
𝑈𝑐𝑐
𝐼𝑛
)
2

− 𝑅𝑡
2 (A1.7) 

 𝑅1 = 𝑅2 =
𝑅𝑡
2

 (A1.8) 

 𝑋1 = 𝑋2 =
𝑋𝑡
2

 (A1.9) 
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Anexo 2 – Semicondutores 

 

 O inversor monofásico de tensão utilizado neste trabalho é constituído por dois braços, cada 

um constituído por dois IGBT’s (Insulatede-Gate Bipolar Transistors). 

 

 

Figura A2.1: IGBT do fabricante Mitsubishi Electric (modelo CM150DX-24S).  

 

 Recorrendo ao catálogo de fabricantes deste tipo de semicondutores, nomeadamente, a ABB 

[ABB Semiconductors] e a Mitsubishi Electric [Mitsubishi Electric Semiconductors] conclui-se que a 

tensão máxima que estes dispositivos suportam é de 6.5 kV (caso da ABB) e a tensão mínima de 250 

V (caso da Mitsubishi Electric).  Neste projeto o valor de tensão máximo a que os semicondutores estão 

sujeitos é de 500 V. Dada a necessidade de garantir uma margem de segurança escolhem-se 

semicondutores que suportem uma tensão máxima de 1.2 kV, mais do dobro da máxima tensão a que 

serão sujeitos. Este tipo de semicondutores escolhido suporta uma corrente máxima de 150 A, valor 

que garante a segurança dos dispositivos, uma vez que é cerca de dez vezes superior às correntes 

que circulam no inversor. 

Na figura A2.2, encontram-se as características do semicondutor considerado. 

 

 

Figura A2.2: Especificações do IGBT CM150DX-24S da Mitsubishi Electric. 
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Anexo 3 – Método das componentes simétricas 

 

 O método das componentes simétricas permite o estudo da rede no caso em que ela deixa de 

ser perfeitamente simétrica. Neste trabalho, a rede é tornada assimétrica devido à ocorrência de um 

defeito fase-terra e, como tal, para o estudo das grandezas da rede é necessário recorrer ao método 

das componentes simétricas. 

 De forma resumida, o método das componentes simétricas, devido a Fortescue, permite 

escrever o seguinte: 

 

Onde, [𝑇] representa a matriz de transformação de Fortescue (A3.2).  

 

Com  α =  𝑒𝑗120°. 

 

 Através da equação (A3.1) obtém-se: 

 

 

 Onde: 

 

  As componentes simétricas podem então ser calculadas por aplicação das equações (A3.3). 

  

Recordando a figura A3.1: 

 

 

Figura A3.1: Circuito equivalente da rede ressoante, no ponto de defeito, em defeito fase-terra.  

 [𝑈𝑎𝑏𝑐] =  [𝑇][𝑈120]       𝑒       [𝐼𝑎𝑏𝑐] =  [𝑇][𝐼120] (A3.1) 

 [𝑇] =  [
1    1    1
𝛼2  𝛼   1
𝛼    𝛼2  1

] (A3.2) 

 [𝑈120] = [𝑇]−1[𝑈𝑎𝑏𝑐]       𝑒       [𝐼120] = [𝑇]
−1[𝐼𝑎𝑏𝑐] (A3.3) 

 [𝑇]−1 =
1

3
 [
1    𝛼   𝛼2

1    𝛼2  𝛼
1    1    1

] (A3.4) 
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E a expressão da admitância homopolar expressa em termos do fator de sintonia e 

amortecimento (A3.5): 

 

 

Da figura A3.1 extrai-se a expressão da corrente homopolar (A3.6): 

 

 

Como: 

 

Após aplicação da equação (A3.1) vem: 

 

 

 Portanto, relembrando que no estudo efetuado se considerou o defeito fase-terra na fase A, a 

corrente de defeito é dada por (A3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑌0̅ =  𝜔𝐶𝐸 ∗ (𝑗𝜈 + 𝑑) (A3.5) 

 𝐼0̅ = 𝐸𝐴̅̅ ̅  𝑌0̅ =  𝜔𝐶𝐸𝐸𝐴(𝑗𝜈 + 𝑑) (A3.6) 

 𝐼1̅ = 𝐼2̅ = 𝐼0̅ (A3.7) 

 𝐼�̅� = 𝐼1̅ + 𝐼2̅ + 𝐼0̅  = 3 𝐼0̅ (A3.8) 

 𝐼𝐷𝐸𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ =  3 𝐼0̅ = 3 𝜔𝐶𝐸  𝐸𝐴 (𝑗𝜈 + 𝑑)  (A3.8) 
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Anexo 4 – Solução clássica do sistema de controlo e 

proteção de uma Bobine de Petersen 

   

 Na figura A4.1, está ilustrado esquema tipo de funcionamento de uma Bobine de Petersen. 

Para além do equipamento da Bobine de Petersen (“Arc Suppression Coil”) é necessário um 

equipamento de controlo para sintonizar a bobine e para sua proteção é utilizado um dispositivo 

eletrónico inteligente (IED) que deteta os defeitos fase-terra e a localização dos mesmos. 

 O controlador monitoriza os parâmetros da rede e faz o ajuste automático da bobine através 

do cálculo da curva de ressonância.   

 

 

 

Figura A4.1: Esquema exemplificativo do funcionamento da Bobine de Petersen.  

 

 

Para complementar, na figura A4.2 estão as especificações técnicas da Bobine de Petersen da Trench. 

 

 

 

 

Figura A4.2: Especificação técnica da Bobine de Petersen do fabricante Trench [Catálogo Trench, 2011]. 
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Anexo 5 – Relatório de ensaios de transformador de 

potência Efacec (20 MVA) 
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Anexo 6 – Valores típicos dos parâmetros de linhas aéreas 

 

Na figura A6.1 estão valores de referência, da Alstom, dos parâmetros característicos das 

linhas aéreas. Para as secções consideradas neste trabalho, 90𝑚𝑚2 e 35𝑚𝑚2, os valores obtidos no 

dimensionamento das linhas aéreas situam-se na mesma ordem de grandeza que os valores 

apresentados na figura A6.1. 

 

 

 

 

Figura A6.1: Características de condutores ACSR. Informação retirada de [Alstom, 2011].  
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Anexo 7 – Fenómeno transitório da corrente de defeito 

 

 A corrente de defeito fase-terra, em regime estacionário, é dada pela expressão (2.23). 

Contudo, a componente transitória da corrente de defeito pode atingir amplitudes iniciais muito mais 

elevadas que as observadas em regime estacionário [Hänninen, 2001]. 

 Tipicamente, numa Rede Ressonante, quando ocorre um defeito fase-terra podem-se distinguir 

três componentes no que diz respeito ao transitório eletromagnético da corrente de defeito: charge 

transient, discharge transient, DC-transient [Hänninen, 2001]. 

 

 O transitório eletromagnético associado à corrente na fase defeituosa denomina-se de 

discharge transient. Tal é devido à descarga da capacidade da linha defeituosa, uma vez 

que a tensão se anula nessa mesma fase. Segundo testes realizados na Finlândia 

[Hänninen, 2001], esta componente transitória é cerca de 5 a 10 % da componente 

dominante do transitório. 

 

 Uma componente transitória devida ao fenómeno inverso que acontece nas fases sãs, isto 

é, a tensão nas fases sãs aumenta e por isso se chama a esta componente transitória de 

charge transient. Esta componente transitória domina as amplitudes do transitório 

eletromagnético, e a sua frequência é dada pela expressão (A7.1). 

 

 

 Onde o valor de 𝐿0 é dominado pelo valor da bobina de neutro. 𝐶0 é capacidade 

homopolar total da rede. 

 Em geral, esta frequência é da ordem de grandeza das centenas de amperes [Pinto de 

Sá, 2008]. Como tal, associada a este regime transitório está uma corrente de defeito transitória 

(antes do seu amortecimento) dada por (A7.2). 

 

  

Dado que  𝜔𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  ≫ 𝜔, a expressão (A7.2) mostra o porquê da amplitude inicial da 

corrente de defeito ser bastante superior à do regime estacionário (2.23) que se estabelece 

após o seu abatimento. 

 

 No caso do Regime Ressonante, a adicionar a estas duas existe ainda uma componente 

transitória DC, que se dissipa rapidamente, derivada da Bobine de Petersen [Hänninen, 

2001]. Esta componente tem maior amplitude se o defeito ocorrer perto do mínimo de 

tensão. Contudo, os defeitos são mais prováveis de acontecer perto do valor máximo da 

tensão. 

 𝜔𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =
1

√𝐿0𝐶0
 (A7.1) 

 𝐼𝐷𝐸𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑗 3 𝜔𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐶0 𝐸𝐴(𝑡=0) (A7.2) 
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Na realidade, existe sempre algum amortecimento na corrente de defeito derivado da resistência 

do mesmo e das cargas resistivas. Este amortecimento afeta tanto a frequência como a amplitude do 

transitório eletromagnético. Isto pode ser observado aquando da simulação da BPE na situação de um 

defeito resistivo, onde se observa que a componente inicial da corrente não é tão elevada como no 

caso de um defeito franco, e a componente DC é amortecida pela elevada resistência de defeito. 

(figuras 6.15 e 6.16) 


