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Resumo X 

RESUMO 

Neste trabalho mostrou-se a viabilidade técnica da construção de um 

sistema totalmente novo para medir altas tensões e cmrentes em linhas classe 

15 k V, cuja filosofia fimdamenta-se no acoplamento de dois sistemas de 

medidas, mn convencional e outro eleh·o-óptico. O sistema convencional 

consiste em divisores de tensão e anéis captores e o eleh·o-óptico, em LEDs, 

resistores, fibras ópticas e receptores. Este sistema foi totalmente testado em 

laboratório e apresenta como principais caracteristicas baixo custo, facilidade 

de instalação e versatilidade. Também neste trabalho foram desenvolvidos 

dois programas computacionais para a aquisição de dados ah·avés de placas 

GPIB e AID. Estes programas também permitem processar os dados, 

fornecendo relatórios sobre tensões, correntes, potências e ângulo de 

potência. 
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ABSTRACT 

In this work, the technical feasibility of the development of a 

novel system measuring of high voltages and cmTents in 15 kV distribution 

lines was presented. The system is basically the combination of two other 

systems, one conventional and other electro-optical. The conventional 

subsystem is based on voltage dividers and magnetic rings while the elect:ro

optical subsystem uses LEDs, resistors, optical-fibers and photodetectors. 

The system was completely tested in laboratory and its main characteristics 

are low price, easy of installation and tlexibility. Two softwares for data 

acquisition by GPIB and A/D boards were also developed. They can provide 

repo:rts on voltages, cmTents, power and phase-power. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

1 

A maimia das medições em linhas de Média e Alta Tensão são 

realizadas desligando-se grandes extensões da linha ou usando-se técnicas de 

linha viva. Mais especificamente em linhas de distribuição ou sistemas 

industiiais - classe 15 kV - os métodos atuais de medição de corrente e de 

tensão têm, respectivamente, como principais elementos abaixadores, os 

transformadores de corrente (TC's) e os transfonnadores de potencial (TP's). 

Estes equipamentos são deveras incômodos para muitas situações, 

principalmente aquelas onde ficarão instalados por curtos periodos. Isto 

porque são pesados, exigem instalações de platafonnas, equipes 

especializadas em linha viva e muitas vezes o desligamento das linhas por 

curtos períodos [36]. Não só em situações temporárias, como as acima, mas 
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também em sihmções definitivas como instalações em subestações para 

medição, proteção e controle, existe a necessidade de mna nova tecnologia 

de medição que propicie mna melhor relação custo-beneficio, principalmente 

nos novos projetos de subestações inteiramente digitalizadas. 

Este trabalho vem suprir esta necessidade, procmando desenvolver 

novos equipamentos para aplicação em alta tensão que possuam 

confiabilidade, eficiência, sensibilidade, tamanhos reduzidos, baixos custos e 

caractetisticas adaptativas. Entende-se por características adaptativas mn 

equipamento que possa ser facilmente instalado e retirado, sem os 

inconvenientes já mencionados. 

O grande desenvolvimento que as fibras ópticas sofl-eram a pmtir da 

década de 70, impulsionarmn iníuneras pesquisas em diversas áreas. 

Pesquisas mais recentes nas áreas ópticas apontam pm·a o futtu·o, a 

substituição, em novos projetos, do sistema convencional de medição de 

COITente e tensão por lUTI sistema inteiramente baseado em fibras e sensores 

ópticos. Neste novo sistema, as fibras ópticas, verdadeiros caminhos para a 

luz, t:rm1sportam um sinal huninoso, geralmente laser, de mna fonte até os 

elementos sensores e, posteriormente, dos setlSores até os receptores. Nos 
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setlSores, o sinal huninoso sofre tuna modulação proporcional à tetlSão ou à 

conente. A modulação do sinal proporcional à conente baseia-se no efeito 

"Faraday", e aquela proporcional à tensão, no efeito "Pockels" [1 , 2, 3 e 4]. 

Nos receptores, geralmente instalados em locais distantes das 

intetferências eletromagnéticas, os sinais luminosos modulados são 

decodificados em sinais elétticos. 

Estudos têm mostrado que sistemas convencionais para medições de 

altas tensões e altas conentes sofi·em grande influência de mídos elétricos, 

provenientes das descargas atmosféricas, chaveamentos de disjtmtores e 

outras fontes de intetferências, como a má conexão de cabos e campos 

eletromagnéticos dispersos [8] [ 16]. 

Em mn sistema de aquisição eletro-óptico, estes inconvenientes 

ficam eliminados, mna vez que as propriedades intrítlSecas das fibras ópticas 

pennitem mna imtmidade a interferências eletromagnéticas. Um outro 

problema característico dos sistemas convencionais de medição em alta 

tensão é o da isolação entre a alta tensão e o potencial de tena. Num sistema 

eletro-óptico este inconveniente também fica eliminado, tendo em vista a 

alta isolação eléttica proporcionada pela fibra óptica [1, 6, 7] . 
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As fibras ópticas também proporcionam facilidade de 

armazenamento, de transpmte e de manuseio. Quando expostas ao tempo, 

elas fomecem uma alta confiabilidade, visto que possuem mna alta 

resistência a agentes químicos e a variações de temperatura, assim como 

segurança nas informações transmitidas, por não irradiarem 

significativamente a luz propagada. 

O tempo de resposta de mna fibra óptica é pequeno, sendo que o seu 

limite é dado pelo sistema eletrônico utilizado [2]. Neste trabalho será 

desenvolvido mn sistema lúbrido, denominado Sistema de Medição de Altas 

Tensões e Conentes Eletro-Magneto-Óptico, SMATC-emo, onde os 

sensores serão compostos por elementos elétricos, magnéticos e ópticos. 

O sistema SMA TC-emo permitirá a substituição dos 

transfonnadores de conente (TC's) e de tensão (TP's ), agilizando a instalação 

com o aproveitamento das caractetisticas das fibras ópticas. 

Neste sistema, os transformadores de conente (TC's) serão 

substituídos por anéis captores magnéticos facilmente encontrados no 

mercado nacional e os transformadores de potencial (TP's) por divisores 

capacitivos-indutivos, especialmente desenvolvidos no laboratório de Alta 
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Tensão (LAT) da EESC-USP. Ambos os elementos eletromagnéticos são 

acoplados a elementos ópticos. 

Um microcomputador associado a uma placa de intetface GPIB ou 

AIO petmite não só que se conheça as principais caracteiisticas das correntes 

e tensões, como também das potências aparente, ativa e reativa e o fator de 

potência. 

Recursos implementados no programa computacional pennitem 

também a visualização através de gráficos do comportamento dos sinais e a 

elaboração de relatórios do tipo banco de dados. 

Enfatizando o sistema de medição SMA TC-emo realiza as medições 

das grandezas elétricas de tensão, corrente e potências, por mn sistema 

lubtido que associa as vantagens tanto do sistema convencional 

eletromagnético quanto do sistema óptico. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMAS DE MEDIDAS ELÉTRICAS 

Este capítulo descreve os processos hoje 
existentes para medição de altas tensões e 
correntes através de equipamentos 
convencionais, bem como através de novas 
técnicas magneto-ópticas. 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6 

O sistema elétrico de potência está em constante expansão, com mn 

crescente aumento de demanda de energia. Este arunento de demanda faz 

com que cada vez mais, grandes blocos de energia sejam transportados pelas 

linhas de transmissão, obrigando a elevação dos níveis de tensão e o arunento 
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do número de interligações entre sistemas. Isto toma o sistema de potência 

mna rede elétrica de grande complexidade operacional. 

Para que toda esta energia seja gerenciada, amnentando a 

confiabilidade do sistema, deve-se ter equipamentos capazes de monitorar e 

medir suas principais grandezas, fomecendo o maior n(unero de infonnações 

possíveis, com ótima precisão e segmança. 

Neste capítulo encontram-se descritos os procedimentos e as 

metodologias de medições em altas tensões e conentes por métodos 

convencionais, bem como as dificuldades e limitações que eles apresentam. 

Também são apresentados os novos nunos das pesqtúsas em 

sensores magneto-óptico e eletro-óptico, voltados a uma provável 

substittúção dos sistemas convencionais. 

2.2 MEDIÇÃO DE TENSÃO 

Quando a ligação direta de aparelhos de medição e/ou proteção não 

é mais possível em razão dos elevados túveis de tensão, em circuitos de 
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corrente altemada, recone-se ao emprego de transfonnadores de tensão e a 

divisores de tensão. 

Estes divisores podem ser capacitivos, resistivos ou mna 

combinação conveniente entre eles. Geralmente, divisores indutivos não são 

usados como elementos efetivos de mn circuito divisor, porque indutâncias 

próprias não podem ser constmídas sem excessivos componentes 

capacitivos. 

2.2.1 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL ( TP's) 

Os TP's podem ser constnúdos para medição ou para proteção. Em 

sua fonna mais simples, eles compõem-se de mn núcleo magnético no qual é 

montado mn emolamento primário e mn emolamento sectmdário. O 

enrolamento primário é conectado aos terminais da tensão a ser medida e o 

sectrndário, ao instnunento de medida ou sistema de proteção, como mostra a 

figma 2.1 . 
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v 

' I ~ ( ~ft---~+---o: 
AT AAA 

BTlh-
Figura 2.1- Esquema de ligação de um TP 

A constntção dos TP's, por mais sofisticada que seja, faz com que a 

relação de transfonnação e a defasagem entre tensão primária e seclllldátia 

sejam influenciadas pelas condições de funcionamento do equipamento, 

introduzindo nas medidas mn etTo de defasagem angular. Para manter estes 

valores dentro de limites aceitáveis, faz-se tun super dimensionamento do 

transfonnador, procurando reduzir ao múlimo a reatância de dispersão, as 
., 

resistências ôhmicas dos em·olamentos e os valores da conente em vazio. 
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2.2.2 DIVISORES DE TENSÃO RESISTIVO 

A lei de Ohm fomece dois interessantes métodos para reduzir altas 

tensões de fonna precisa e eficiente. Um deles consiste em mn amperimetro 

em séiie com um resistor R de valor suficientemente alto para manter o 

caiTegamento da fonte de alta tensão tão pequena quanto possível. 

Conhecendo-se a resistência pura R e a corrente I, a quantidade medida pode 

ser obtida por: 

v(t) = R.i(t) (2.1) 

Desprezando-se a tensão através do ampetímetro, o que é 

commnente possível devido a pequena impedância desses equipamentos, 

pode-se portanto medir os valores de V(d.c), V(r.m.s) e também a tendência 

com o tempo v(t), por exemplo, através de mn osciloscópio. 

A principal dificuldade encontrada neste método de medição, diz 

respeito a estabilidade da resistência R. 

Todos os tipos de resistores são dependentes da temperatura e com 

freqüência podem mostrar alguma dependência com a tensão. Tais vatiações 
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são diretamente proporcionais à tensão a ser medida e impedem a precisão 

[5]. 

A figma 2.2 mostra a configm·ação deste divisor resistivo. 

v(t) 

R 

i(t) 

Figura 2.2-Medição de Alta Tensão A.C. e D.C. por meio 
de um amperímetro em série com um resistor R, O.P
proteção contra sobretensão. 

O dimensionamento do resistor R é feito em fimção das conentes 

que fluem por ele. O limite superior dessas conentes é definido pela melhor 

taxa de transferência de calor existente entre o divisor e o meio exterior. Este 

limite é da ordem de 1 mA à 2 mA. Já, o limite infetior é fixado pelo valor da 
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con·ente de fuga ao longo da coltma do divisor, cujos valores, para os 

melhores isolantes, são sempre maiores que 1 00 ~-

Estes limites de conentes conduzem a resistores com valores da 

ordem de 1010Q para uma tensão de 1000 kV. 

Na prática, estas altas resistências ôhmicas são obtidas por mn 

grande número de resistores individuais conectados em série. Estes resistores 

são constnúdos com fio de ligas de Ni-Cr ou compostos similares enrolados 

em mn corpo isolante. Eles possuem coeficientes de temperatma muito 

baixos (10-6/K) e fomecem a precisão necessária para a medição [5]. 

Um outro sistema de medição que elimina em grande parte os 

problemas relacionados com as variações ténnicas encontra-se ilustrado na 

figma 2.3. 

v(t) 

Figura 2. 3-Divisor de tensão acoplado a voltímeh·o. 
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A tensão de saída v2 (t), medida com equipamentos que possuem 

altas impedâncias de entrada, é dada pela expressão: 

v(t)= v,(t).( l + !:) (2.2) 

Independentemente da precisão na tensão de saída v2(t), a magnitude 

da alta tensão somente será influenciada pela razão R1/R2. Como os 

resistores R 1 e R2 são perconi.dos pela mesma conente e submetidos a mna 

mesma variação ténnica elimina-se a influência da tensão e do coeficiente de 

temperatma. 

Os voltímetros eletrônicos são equipamentos ideais nesse tipo de 

medição, mna vez que possuem mna alta impedância de entrada. Quando se 

necessita de divisores de tensão da ordem de lMV, usa-se para o elemento 

de alta tensão, vári.os resistores de menor tensão colocados em série, 

nonnalmente, com valores de lMQ para cada lkV. Esta montagem 

apresenta indutâncias e capacitâncias parasitas intrínsecas ao divisor que 

precisam ser compensadas. Uma outra significativa influência negativa é a 

distribuição das capacitâncias de dispersão para tena, levando a mna forte 

distribuição de tensão não-linear ao longo da cohma de resistores. 
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Desta fonna, a melhor representação de mn divisor resistivo é aquela 

que leva em conta os componentes indutivos L', colocados em série, e os 

componentes capacitivos Cp', em paralelo com os resistores R', e também as 

capacitânicas Ce para a terra, como mostra a figura 2.4. 

v 
C' p 

C' e c e 

Figura 2.4- Circuito equivalente para divisores de Tensão Resislivo, 
onde· R=nR'· L=nL' C =nC '· C =C 'In- R =R'· L =L'· R =/n-JlR' · , , e e ' p p ' 2 • 2 ' 1 I' 1 · 

As indutâncias L' são inerentes à fonna dos emolamentos dos 

resistores, e as capacitâncias paralelas C'p, são aquelas existentes entre as 

diferentes espiras. 
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2.2.3 DIVISORES DE TENSÃO CAPACITIVOS 

Os divisores capacitivos são compostos por mn elemento de alta 

·' tensão, contendo várias tmidades capacitivas em série ou mn (mico capacitor 

de alta tensão, e por mn elemento de baixa tensão, gerahnente capacitores de 

baixa tensão colocados em paralelo. 

Os capacitores de alta tensão nos divisores com tll11 único elemento 

são constnúdos a gás comprimido e com baixíssimas capacitâncias de 

dispersão para terra. Eles apresentam ainda capacitâncias próprias de 

pequeno valor, dimensões reduzidas, excelente desempenho para altas 

freqüências e altos custos. Os gases commnente utilizados para a isolação 

são C02, N2 e SF6, sendo que a relação entre a pennissividade relativa Er e a 

densidade do gás é dada pela expressão: 

I 
273 p 

- +a ( ) 
& r- J 00 T (2.3) 

onde: P é a pressão em kP A , T , a temperattu·a em graus Kelvin (K) e a 

assume para o C02, N2 e SF6 ,respectivamente, os valores de 0,00076, de 

0,00055 e de 0,00232. Os valores efetivos de suas capacitâncias estão na 

faixa de IOpF à lOOpF. 
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Já nos divisores que empregam associações em série de capacitores 

individuais, os capacitores tmitários têm uma isolação predominantemente de 

papel isolante embebido em óleo ou algmn outro tipo de dielétrico sólido; 

não podendo ser constnúdos para tensões maiores que 10 kV. 

Isto acarreta, em tensões mais elevadas, a necessidade de usar um 

grande número desses capacitores em série, como mostra a figura 2.5. 

~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I .__.__ 

Parede 

Figura 2.5- Diagrama esquemático de capacitâncias parasitas e próprias. 

Nesta figm·a, encontra-se também um diagrama esquemático das 

capacitâncias parasitas e próprias da tmidade capacitiva de alta tensão. 
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Neste diagrama, C11' são as capacitâncias parasitas entre o corpo do 

divisor e o cabo de conexão com a alta tensão, Ce', as capacitâncias parasitas 

I' entre o corpo do divisor e a tena, e C', a capacitância própria de cada 

múdade capacitiva . 

A corrente I0 que flue pelas múdades capacitivas pode ser calculada 

por: 

1 +c~~ 

lo = VroC ( 4 C )= V ú) C cq 

l+ Ce+ C11 
(2.4) 

6C 12C 

onde, 

V - Módulo da tensão aplicada, 

ro - frequência angular de operação, 

c!XJ - capacitância equivalente, 

,, 

A equação 2.4 apresenta um problema porque a capacitância 

equivalente C<XJ não pode ser petfeitamente calculada, já que as capacitâncias 
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parasitas não são conhecidas com exatidão. Entretanto, vanas medições 

realizadas recentemente, mostraram que as capacitâncias de dispersão C11' 

podem ser perfeitamente desprezadas [35]. Desta fonna, pode-se simplificar 

a equação 2.4 e obter a capacitância eqtúvalente de alta tensão, ou seja : 

C = C(l-~) 
eq 6C (2.5) 

Um interessante efeito observado nessa equação é a diminuição da 

capacitância C provocada pelas capacitâncias Ce . Isto pode ser facilmente 

verificado expelimentalmente através de mna medição coneta de Ceq feita 

por mna ponte de Schering de alta tensão. 

Uma representação mais acmada do divisor de tensão capacitivo 

composto por mna pilha de capacitores é aquela onde as capacitâ.ncias 

próprias e as indutâncias e resistências inttinsecas são associadas como 

mostt·a a figura 2. 6. AB resistências em série R' são usadas para simular 

pequenas perdas de conente em tmidades capacitivas C', ou até mesmo .. 
resistores reais em série com estas múdades propositadamente colocados. 
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Os pequenos valores das perdas capacitivas em paralelo, 

representadas pelas capacitâncias Cp', e para a tena, por Ce', completam o 

circuito equivalente da figma 2.6. 

R. L. c· R. L. C' 

v 

--

c· e c e 

Figura 2.6- Circuito equivalente para divisor de tensão capacilivo 

Este circuito é usado nos estudos dos tempos de resposta e nas 

distorções produzidas na fonna de onda. 

Os divisores de tensão capacitivos puros são sensíveis à tensões com 

tempos de subida CUltos e a tensão de saída pode oscilar com a tensão de 

entrada estável (não oscilando). Esta caractetística toma, os divisores de 
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tensão capacitivos não adequados para medidas de tensão de impulso com 

frentes cOitadas ou qualquer fenômeno transiente acima de 1 O MHz. 

Entretanto, divisores capacitivos podem muito bem ser empregados 

nas medidas de tensões de manobra e impulso atmosférico pleno. 

2.2.4 DIVISORES CAPACITIVO-RESISTIVO EM PARALELO 

Colocando-se mlidades capacitivas reais nos lugares de Cp' da figma 

2.4 e desprezando-se L', tem-se tun divisor de tensão Capacitivo-Resistivo 

em Paralelo. 

Este ananjo é uma técnica bem conhecida usada como atenuadores 

em eqtúpamentos eletrôtlicos de medição, seu alto custo limita sua utilização 

em alta tensão. 

2.3 MEDIÇÃO DE CORRENTE EM ALTA TENSÃO 

Quando os túveis de con·ente envolvidos não pennitem mais que a 

conexão direta dos aparelhos de medição e/ou proteção seja realizada, em 
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circuitos de conente alternada, recone-se ao emprego de transfonnadores de 

conente (TC's ). 

Um transformador de con·ente é constihddo por dois enrolamentos, 

primátio e sectmdátio, isolados entre si, mas vinculados magneticamente por 

mn núcleo de feno laminado. O enrolamento primátio é gerahnente 

composto por poucas espiras ou mesmo uma ímica espira, neste caso o 

próprio condutor primátio do sistema. Já, o sectmdátio é composto por 

muitas espiras, distribuídas e emoladas em forma toroidal para minimizar a 

impedância de dispersão, conectado a amperímetros, como mostra a figura 

2.7. 

Figura2. 7- b'squema de ligação de um tl·an5formador de corrente 

O fimcionamento ideal de mn t:ransfonnador de corrente é o que 

prevê o emolamento sectmdátio em cmto-circuito, ou ligado a uma 
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impedância a mais baixa possível. Com o secm1dátio cmto-circtútado, 

contudo, a tensão no enrolamento sectmdát·io seria desprezível, se comparada 

com o valor em circtúto abetto, mas a conente sectmdátia seria proporcional 

à conente primátia versus o inverso da relação de espiras. 

l s = (2.6) 

onde: 

Ip e Is são as cotTentes no primát·io e no sectmdário respectivamente, e N é a 

relação de espiras. 

O sectmdátio deve então ser atenado, evitando-se mn acidente 

derivado da mptma na isolação entre o primátio e o sectmdátio e também 

pelas tensões transferidas por via capacitiva. 

Os TC's são divididos em transformadores de conente para medição, 

caracterizado por mna classe de precisão, cujo súnbolo é o número que 

representa o limite admitido para o en·o de relação, e transfonnadores de 

conente para proteção, que tem como característica manter o grau de 

precisão também para as conentes bem mais elevadas que a con·ente 

nominal. 
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Neste último principalmente smge mn problema que diz respeito a 

sahrração, que pode ser originado ou por cmTente altemada (AC) ou por 

conente contínua (DC). Quando a conente primária é somente (AC), mas é 

de tal magnitude que o ponto de sahrração seja atingido, a conente 

secundária será bem menor do que deveria ser e a fonna de onda será 

distorcida, porém quando houver uma componente (DC) na conente 

primária, causada pelo deslocamento da conente de polarização no núcleo do 

TC, sobre o qual as variações do fluxo da onda senoidal de (CA) de falta 

pode ser sobreposta. 

Quando então um TC está no limiar· da sahrração, uma detenninada 

corrente de falta primária pode provocar· uma severa sahrração por (DC) 

quando está é adicionada à conente primária. 

Pmtanto, para se fugir da sahrração da componente contínua (DC), 

toma-se um fator de segmança de 100% sobre o cálculo, para assim se ter 

mn ponto-de-joelho mínimo segmo [29]. 

Um outro problema strrge em deconência de que qualquer pequena 

conente primária magnetiza o núcleo e, consequentemente, induz f.e .m no 

sectmdário. Esta condição faz com que a relação entre corrente primária e 
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seclmdária seja distanciada de seu valor nominal, conduzindo a introdução de 

etTos de relação e de fase. 

2.4 TÉCNICAS DE MEDIÇÕES ELETRO-ÓPTICAS PARA ALTAS 

TENSÕES E ALTAS CORRENTES 

2.4.1 SENSORES DE EFEITO FARADAY 

O efeito Faraday é lUTI dos principais fenômenos usados nos 

sensores ópticos com o objetivo de realizar a medição de altas conentes. 

Este fenômeno também é conhecido como efeito magneto-óptico e ocone 

quando mn feixe de luz, lineannente polatizado, passa através de mn meio 

influenciado por um catnpo magnético externo. Nesta situação, o plano de 

polat·ização do feixe de luz é rotacionado, comportando-se como um 

retat·dador circular. Um retat·dador circula~· é mn dispositivo óptico, que 

apresenta índices de refração diferentes pat·a formas de polarização circula~· à 

direita e à esquerda. Isto faz com que a velocidade de propagação seja 

diferente para diferentes fmmas de polarização [2] [9] [I 1]. Segtmdo [12], os 

índices de polarização podem ser obtidos por: 



·' 

.. 

Sistemas de Medidas Elétricas 

onde: 

2 
n r,l 

4nNq 2 

1+ m 
2 2- q ú) H ext 

ú) o- ú) +......;,;...__ __ _ 

me 
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( 2.6) 

nr- índice de refração de um feixe de luz linearmente pola~izado à direita, 

n1- índice de refi·ação de mn feixe de luz lineannente polarizado à esquerda, 

q - carga do elétron, 

m - massa do elétron, 

m0- fi·equência própria de oscilação do sistema 

m - frequência de oscilação do sistema 

c - velocidade de propagação da luz no meio 

Hext- campo magnético extemo 

Observando-se que nr é pouco maior que n1 , tem-se: 

2 2 
nr- flt ( 2.7) 
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Desprezando-se o tenno no denominador que contém o campo 

magnético, por apresentar mna conttibtúção muito pequena, considerando 

ainda que: 

n;- nf - ( n, + n,) . ( n, - nt) 

e que o ú1dice de refi·ação médio seja IIm -

tem-se: 

nr- llt ( 4x N;' ).( ~,. ~ ,) 
llm m C (coo-co) 

2c Â 
Agora, sabendo-se que 

(J) 7r 

e multiplicando ambos os lados da equação 2.8 por 

tem-se 

(J) 

2c 

llr- llt 
2n Nq3 co 2 2c 

( 2 2).(( 2 2)J.(-}He~ 
llm m C COo - CO CO 

considerando agora V como sendo: 

V = ( 27r Nq3 ).( (1)2 ) 

2 2 ( 2 2 ) 2 
IIm nt C (J)o- (J) 

(2.8) 

(2.9) 
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pode-se escrever: 

nr- llt 

onde V é a constante de Verdet. 

À V Hext 
1t 

27 

(2.10) 

Esta equação descreve o efeito Faraday e para mna me]hor 

visua11zação pode ser reescrita como em [12], ou seja, 

( 2. 11) 

substituindo na equação 2.11 a equação 2.1 O e considerando o campo 

tmifonne ao longo de um caminho, tem-se: 

01 = V He:d I 

A rotação que ocorre em materiais diamagnéticos é proporcional à 

integral de linha da intensidade do campo magnético Hex" isto é: 

onde a sensibilidade magneto-óptico é dada peJa constante de Verdet V 

(2.12) 
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(rad/A), 1-l 0 é a permeabilidade magnética e dl, mn vetor diferencial ao longo 

da direção de propagação. 

Todos os materiais ( diamagnéticos, paramagnéticos, 

fenomagnéticos, plasmas, semi condutores e antiferromagnéticos) exibem o 

efeito F araday. 

O efeito é bem fraco em materiais diamagnéticos e mais fmte, 

sucessivamente em materiais paramagnéticos e fenomagnéticos. Contudo, 

somente nos materiais diamagnéticos o efeito é relativamente independente 

da temperatura [9]. Isto se deve ao fato de que o efeito Faraday, nestes 

materiais, não depende da mientação molecular. Os materiais diamagnéticos 

não possuem momento magnético pmo, isto é, os momentos spin e orbital 

dos elétrons se cancelam e na ausência de mn campo magnético extemo, o 

momento magnético pmo é zero. Entretanto, quando mn campo extemo é 

aplicado, ocone mn deslocamento eletrônico para minimizar o campo total. 

Como o índice de refração é sensível à redistiibuição elett·ônica, resulta no 

efeito Faraday. 

Em materiais paramagnéticos o efeito F araday surge da interação 

entt·e o momento de dipolo pennanente das moléculas e o campo exten10. 
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Na ausência de mn campo extemo, os momentos estão desalinhados 

e, quando se aplica mn campo extemo, os momentos tendem a alinharem-se 

com o campo alterando os índices de refi·ação sensíveis a este alinhamento. 

Como o efeito Faraday, neste caso, existe em razão do alinhamento 

molecular, isto acaneta mna grande dependência dos ú1dices de refi·ação com 

a temperatura para estes materiais. 

Sabendo que a Lei de Ámpere é dada pela equação: 

I (2.13) 

Um sensor de cotTente pode ser constnlÍdo pelo enrolamento de mna 

fibra óptica monomodo ao redor de um condutor formando mn caminho 

fechado. Pode-se observar pela equação 2.13 que a rotação de Faraday pma 

depende da corrente envolta pelo caminho óptico e não depende de campos 

magnéticos de fontes ou correntes extemas. 

Embora a constante de Verdet do Si02 seJa pequena 

(V=2,1°/(cmxvoltas) para 633nm) [2], a sensibilidade da conente (rotação 

Faraday por mlidade de conente) pode ser elevada se a luz fizer várias voltas 
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ao redor do condutor. Portanto) para N voltas da fibra ao redor do condutor, 

a rotação de Faraday é dada por: 

(} 1 = f-lo V N I 

onde f..to é a penneabilidade magnética 

Este ganho de sensibilidade para múltiplas voltas vem comprometer 

a resposta da largma de banda. Quando N amnenta) o tempo transiente 't, 

requerido para a luz atravessar a bobina de fibra, também amnenta, e a 

sensibilidade diminui quando 't se aproxima do tempo de escala da medição. 

Devido a sensibilidade variar inversamente com respeito a N, o 

produto sensibilidade-largura de banda é independente de N e, portanto, 

somente pode ser amnentado pela redução do diâmetro da bobina de fibra, 

ou pela seleção de um material que amnente a sensibilidade magneto-óptica, 

ou melhor, um material que possua mna constante de Verdet maior. 

Com a redução do diâmetro da bobina de fibra, o desempenho do 

sensor fica limitado pelas perdas induzidas pelas cmvatmas, ou seja, mna 

bi.nefringência linear devido à cmvatma. A bi.tTefringência li.t1ear i.tltdnsica 

pode ser minimizada na fab1icação da fibra, enquanto a binefri.t1gência linear 

induzida pela cmvatura, pode ser minimizada pela constmção de núcleos 



., 

,, 

Sistemas de Medidas Elétricas 31 

mais modestos da bobina, dmante a constmção prática do sensor. Ambas 

binefiingências podem ser reduzidas expondo as fibras a mn processo de 

"annealing", ou seja, um tratamento a altas-temperahu·as que conduz a 

redução do "stress" [23]. Estes sensores constnúdos com fibras, que foram 

submetidas ao processo de "annealing", possuem mna excelente estabilidade 

ténnica e tuna modesta sensibilidade; se tuna alta sensibilidade é desejada, 

deve-se utilizar matetiais que possuam uma sensibilidade maior. 

O mate1ial mais indicado da classe dos fen·omagnéticos é conhecido 

como Iron Gan1ets [3] [10] [26]. Caso queira-se melhorar a sensibilidade 

destes ctistais ainda mais, utiliza-se os ctistais de Iron Gamets acoplados a 

concent:radores de fluxo de ferrite, o que pode elevar a ordem de magnitude 

acima de 2 vezes [2] . 
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2.4.2 SENSORES DE EFEITO KERR 

Os sensores de efeito KetT, ou células de Ken, têm sido usados no 

desenvolvimento de equipamentos para a medição de pulsos de altas tensões, 

jtmtamente com "softwares" para a reconstmção das fmmas de ondas dessas 

tensões. 

A equação geral que descreve o efeito Ken ou Eletro-Óptico é [15]: 

ll II - ll I À B E 2 
(2.15) 

Os matetiais que exibem o efeito Ken podem ser tanto opticamente 

anisotrópicos, ou melhor, podem possuir uma diferença nos ú1dices de 

refração mesmo na ausência de mn campo aplicado, quanto serem 

isotrópicos. 

A anisotropia nos ú1dices de refi·ação é gerada em matetiais ativos 

para baixas frequências, tendo em vista as moléculas destes materiais 

tenderem a alinhar-se com o campo elétrico aplicado. Assim, mn feixe de luz 

polruizado na direção de mn crunpo elét:Iico aplicado e mn feixe de luz 



,, 

Sistemas de Medidas Elétricas 33 

polatizado perpendiculmmente a essa direção se propagmn através do 

matetial com velocidades diferentes. 

Um dos pm·âmet:ros que pode afetm· o desempenho de um sistema de 

medição é a dependência do coeficiente Ken 'B' com a frequência do cmnpo 

elétrico aplicado. A dependência da frequência por pmte do coeficiente Ken 

geralmente é a mesma que a da permissividade relativa, devido a mnbos 

resultarem de mn alinhmnento moleculm·. 

A figma 2.8 mostra a petmissividade relativa do nitrobenzeno, mn 

fltúdo commnente usado em sistemas de efeito Ken, como função de mna 

fi'equência em uma escala logmitmica. 

30 

20 

10 

o 

Permlssividade 
Relativa 

Efeito Kerr de Efeito Kerr a c 

2 3 4 5 6 7 B 9 1 O 11 Freq. Log. 

Figura 2. 8- Efeito Kerr ac e Efeito Kerr de 
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O tenno "Efeito Kerr de" é usado para descrever os casos para o 

qual o campo aplicado produz a pennissividade relativa à baixa fi-equência, e 

o tenno "Efeito Kerr ac' é usado para descrever medições em altas 

frequências. 

Medições realizadas por campos aplicados produzidos por tensões 

contúmas, tensões altemadas com fi·equência na faixa de 60 Hz à I O kHz e 

por pulsos de microsegtmdos têm indicado que o coeficiente Ken do 

nitrobenzeno é constante dentro de I% desta faixa de frequência [37]. Para 

medições de pulsos na faixa de nanosegtmdos o nitrobenzeno não tem 

indicado qualquer dependência com a fi·equência [38]. 

Portanto, pode-se dizer que o nitrobenzeno é insensível à vmiação 

da fi·equência de um campo aplicado em mna lm·ga faixa. 

Um outro pm·âmetro que pode afetm· o desempenho de mn sistema 

de medição é a dependência do efeito Ken com a temperatma, isto devido ao 

efeito Ken ser função do grau de alinhmnento moleculm· para tun campo 

aplicado. Geralmente a expressão que indica a relação do coeficiente Ken 

com a temperatlU'a é do tipo: 

(2.16) 
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onde T é a temperahu·a e a's são constantes. 

Para o nitrobenzeno, uma mudança da temperahu·a de 1 0°C resulta 

em mna mudança de 0,25% na tensão aplicada [39]. 

2.4.3 SENSORES DE EFEITO POCKELS 

Os sensores de efeito Pockels, ou células de Pockels, têm sido 

usados no desenvolvimento de equipamentos para a medição de campos 

elétricos radiados (Err), e, consequentemente na medição de altas tensões. 

A equação geral que descreve o efeito Pockels é [15] : 

onde, 

n0= Índice de refi·ação na ausência de um campo aplicado 

~'ii= Elemento tensor 

E= Campo elétrico aplicado 

(2.17) 

Um equipamento que utilize o efeito Pockels envolve mn elemento 

tensor, aproveitando-se da simetiia natural do sistema, ou seja, o matelial 



,.. 

,, 

Sistemas de Medidas Elétricas 36 

ctistalino tem wna simetria natmal na sua estrutma, sendo, p011anto 

necessário descrever a simetria ctistalina para a direcionalidade do campo 

mientado e do campo sensível. Um tensor algébrico é wn método 

conveniente para expressar esta relação. 

A figma 2.9 descreve tuna resposta geral do coeficiente efetivo de 

Pockels como função da frequência do campo aplicado. 

Coef. Efeito 
Pockels 

Resposta Combinada 
Elétrica e Mecânica 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Resposta 
somente Elétrica 

2 3 4 56 7 B Freq. Log. 

Figura 2.9- Gráfico geral do efeito Pockels 

Pode-:-se observar que, para baixas frequências, ambos os efeitos 

elébi.co e mecânico produzem wna mudança de fase, enquanto para altas 
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fi:equências a mudança de fase é resultado pmamente de mna resposta 

elétrica. 

Medições elétiicas realizadas au·avés de um equipamento que utilize 

o efeito Pockels são geralmente efetuadas bem abaixo ou bem acima da faixa 

de transição enu·e o efeito combinado e o pm·amente elétiico; em ambas as 

regiões a resposta pode depender da temperahu·a [40]. 
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CAPÍTULO III 

COMPONENTES DO CIRCUITO ELETRO-ÓPTICO 

Como serão empregados inzírneros 
componentes eletro-ópticos no sistema 
SMATC-emo, neste capítulo será feita uma 
breve descrição de cada um deles. 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo, são desctitos os ptincipais conceitos teóticos utilizados 

na constmção do circuito eletro-óptico, conceitos estes descritos de maneira a 

justificar o emprego de cada componente. Também procurar-se-á descrever uma 
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comparação entre vantagens e desvantagens na utilização dos LED's e Laser's, 

bem como, mna metodologia para auxiliar a escolha de fotodetectores, tais 

como, PN, PIN e APD. Uma breve introdução sobre as fibras ópticas e de suas 

estnttUJas auxiliará a entender a diferenciação destas quanto a sua capacidade de 

transmissão. 

3.2 FONTES ÓPTICAS 

3.2.1 DIODO ELETROLUMINESCENTE (LED) 

Entre os dispositivos utilizados como fonte sernicondutora de luz, os LED's 

(Light-Emitting Diodes) são os mais simples, baratos e confiáveis. 

O LED é constihtído de mna junção semicondutora PN que ao ser 

polruizada diretamente sofre mn mecanismo de recombinação espontânea de 

elétrons e lactmas, liberando energia. Essa recombinação faz com que a energia 

gerada seja emitida na fonna de calor e de fótons (fotogeração), denominadas 
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também respectivamente de energia não radiativa e energia radiativa como 

mostra a figma 3 .1. 

Recombinação: elétron + lacuna -...- fóton . ·. E9<ht 
(espontânea) 

banda de condução elétron 

Eg 

banda de valência lacuna 

Figura 3.1- Fotogeração por recombinação direta 

Em materiais como silício (Si) e gennânio (Ge), a energia emitida em 

fonna de luz é muito pequena, sendo a maior parte emitida na fmma de calor. 

Já, em materiais como fosfeto arseneto de gálio (GaAsP), arseneto-fosfeto de 

gálio-índio (InXGa1-XAsYP1-Y), arseneto de gálio-alwnínio (GaXA11-XAs) ou 

fosfeto de gálio (GaP), a quantidade de energia inadiada é suficientemente 

grande para constihur-se em mna fonte emissora de luz. E,Oste wna grande 

impmtância na integtidade estmtmal e material dos ctistais utilizados nas fontes 

semicondutoras, pois recombinações não-radiativas geram calor no lugar de luz, 
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o que pode provocar degeneração dos defeitos, acentuando a perda de 

eficiência. 

3.2.2 COMPORTAMENTO DA POTÊNCIA ÓPTICA DO LED 

Uma característica da emissão óptica do LED é que ele tem uma 

relação relativamente linear entre a conente de entrada e a potência óptica de 

saída, ou seja, mantendo-se constante a cmrente de entrada do LED, a 

quantidade de elétrons injetados que são convertidos em fótons é quase que 

independente do nível da cotrente elétrica, resultando uma característica 

estática,aproximadamente linear, como mostra a figura 3 .2. 

Potência 
Óptica 

O Corrente 

Figura 3.2- Curva típica do Módulo Transmissor- LED 665 nm 
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Esta caractetística foi h·açada com auxílio do medidor de potência 

óptica MI 9108-Anritsu, segundo [13]. A potência óptica de um LED é 

modesta, em tomo de 50J..tw à 250 f.lW, linútada para fins ópticos entre 46J..tw à 

120f.lw. Algtms efeitos indesejáveis de não-lineruidade no LED são 

responsáveis pela geração de harmônicas nos sinais analógicos de saída, não 

presentes no sinal de entrada, dentre os quais pode-se citru·:- distorção 

hru·mônica, efeito que gera componentes de frequências zero, 2ro, 3ro, etc. pru·a 

tun sinal de entrada de frequência ro; -distorção por intennodulação, que para 

dois sinais de enh·ada de fi·equências ro1 e ro2, as não-lineruidades irão gerar na 

saída a soma e a diferença dos componentes de frequências ( ro2-ro 1 , co2+ro 1 , co2-

2rol , ro2+2ro1 , etc. ) 

Pru·a trru1stnitir um sinal elétrico ru1alógico S(t), modula-se diretrunente a 

fonte óptica em torno de um ponto de polarização IB , como mosh·a a figura 3.3. 
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Pot. Óptica 
,, 

pt ---------------. --------- _____ ] ___ _ 

--------------- --

~B Corrente I .ED 

Figura 3. 3 - Ponto e faixa de polarização do LED. 

ao valor P(t) quando existe sinal s (t), que pode ser determinada por: 

P(t) Po(l + ms(t)) (3.1) 

onde m é o índice de modulação dado por m= M I In e M, a variação da 

conente sobre o ponto de polarização. 
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3.2.3 DIODO LASER (DL) 

Em essência, os diodos lasers (DL's) são dispositivos de junção p-n 

sofisticados que possuem heteroesh11turas, isto é, estnlturas semicondutoras 

que incluem heterojtmções. Heterojunção é o nome dado à transição entre 

matetiais ctistalinos diferentes, sem defeitos ou descontimúdades que 

interfiram nas recombinações fotogeradoras ou ouh·os processos ali 

implícitos. 

Os DL's são consh11ídos de fonna que os campos ópticos guiados 

entrem em oscilação, o que provoca uma alta geração óptica por unidade de 

conente injetada, ou melhor, são capazes de t:ransfe1ir para mna fibra óptica 

algtms rniliwatts de potência luminosa. 

3.2.4 COMPARAÇÃO ENTRE LED's e LASER's 

A figttra 3.4 mosh·a uma comparação enh·e os "leds" e os "lasers". 

Os "lasers" possuem um padrão de radiação angt1lar espacial e temporal 

coerente, mn espech·o óptico estreito, e uma alta potência óptica. Já, os 
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"leds" têm mn padrão de radiação mtúto maior, mn amplo espectro óptico e 

uma baixa potência. 

,, 

~ ® pl[}_ 
I LED 

Figura 3.4- Comparação entre LED e LASER 

Embora os "leds" possam parecer menos atrativos, em elos 

analógicos ou em ctuias distâncias com mna taxa de dados relativamente 

baixa, eles são preferidos aos "lasers". Além do que o "laser" necessita de mn 

circuito de comando complexo, e possui mna vida operacional cmia em 

,, tomo de aproximadamente 500 horas contra aproximadamente 100.000 

horas do "led". Muito embora, os padrões de radiação dos "lasers" 

conduzam a mn baixo coeficiente de acoplamento com a fibra, eles 

apresentam uma melhor linearidade e mna pequena dependência com a 

temperattu·a [ 13]. 
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3.3 FOTODETECTORES 

Os fotodetectores podem ser considerados como o ponto mats 

impmiante de tun receptor óptico. São eles que detectam e interpretam os 

sinais huninosos contidos na fibra óptica e os convertem para sinais elétricos. 

Um dos principais fotodetectores é o fotodiodo, cujo mecanismo de 

conversão de intensidade ltuninosa em conente eléttica denomina-se 

fotoionização. A fotoionização é o processo pelo qual elétt·ons são retirados 

da banda de valência e conduzidos à banda de condução att·avés da energia 

contida nos fótons, como mostra a figura 3.5. 

Fotoionização : 
fóton+átomo ---+ elétron+ lacuna 

E 

banda Proibida 
Eg 

" 

Figura 3.5- Geração de par elétron-lacuna porfotoionização 
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O desempenho de qualquer fotodetector, que tem como estmtura 

básica mna junção PN reversamente polarizada, é dado em fimção da 

resposta dinâmica e da geração de mído. Um bom desempenho do 

fotodetector está relacionado com boa sensitividade ( relação entre potência 

de entrada e potência de saída) na região do comprimento de onda da fonte 

óptica, mna largura de banda suficientemente ampla e uma pequena geração 

de mído. 

Para melhorar o desempenho de um fotodiodo PN simples, 

desenvolveu-se o fotodiodo PIN e o fotodiodo de Avalanche (APD). 

O fotodiodo PIN com ganho unitário consiste em mna região 

inttú1seca ( I ) de alta-resistência intercalada entt·e as regiões N e P, sendo 

que através de mna tensão reversa aplicada, a região ( I ) toma-se repleta de 

pmtadores. 

A eficiência do fotodiodo PIN pode ser expressa em fimção da sua 

responsividade RpJN, definida em relação a conente gerada e a potência 

óptica incidente, ou também expressa pela expressão: 

I 
RP,N = -(Amperes I watts) 

p 
(3 .2) 



Componentes do Circuito Eletro-Óptico 

onde: 

P = Potência óptica incidente, e 

I = conente elétrica gerada. 

48 

O fotodiodo de Avalanche, ou APD ( Avalanche PhotoDiode ), é um 

detector multiplicador, ou seja, apresenta uma maior sensibilidade, em 

deconência da geração de múltiplos elétr·ons na saída para cada fóton 

incidente. Sua tensão de polatização da fonte é relativamente alta em tomo 

de 80 a 400 V, apresenta tuna dependência com a temperatura ambiente, e 

possui alto custo. Os circuitos compensadores de temperatura e custos 

elevados são os sacrificios a serem pagos para se ter as vantagens do APD. 

Desta fonna os fotodiodos PIN são mais recomendados para curtas 

distâncias de transmissão com baixos comprimentos de onda que os 

fotodiodos APD, adaptados pm·a aplicações de longas distâncias e amplos 

comprimentos de ondas. 

3.4 FIBRAS ÓPTICAS 

3.4.1 ESTRUTURA 
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As fibras ópticas são um membro da família dos produtos 

optoeletrônicos, compostas essencialmente de material dielénico, sendo que 

os mais cmmms são a sílica (Si02), onde dopantes como Ge02, P20s, B203 

podem ser adicionados para modificar o ú1dice de refração do material. 

As fibras possuem nmmalmente fmma cilíndrica e são compostas 

por mn núcleo com um índice de refração n1 e raio a e, por uma casca de 

índice de refração n2 e raio b. 

A estmtma básica de uma fibra óptica é mostrada na figura 3.6. 

Núcleo casca 

Estrutura 
cilíndrica 

casca n1<n
2 

corte 
Longitudinal 

Corte 
Transversal 

Figura 3.6- Hstrutura da .fibra óptica 
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Para que a luz seja guiada na direção de seu eixo, deve ser obedecida a lei 

de Snell, abaixo descrita: 

onde: 

n
2 

_ sine, 
n

1 
sin82 

(} 1 = ângulo do raio incidente com relação à nonnal a interface; 

(} 2 = ângulo do raio refratado com relação à nonnal a interface; 

n1 = ú1dice de refração do meio l, e 

n2= índice de refração do meio 2. 

O quê exige que n1 seja menor que n2, para que se tenha a condição 

de gu.iamento. 

As dopagens realizadas no núcleo das fibras ópticas podem ser 

realizadas de maneira descontínuas, dando migem ao modo degrau, ou de 

maneira contúma, dando migem ao modo gradual. 

As fibras ópticas podem também ser do tipo monomodo, pennitindo 

que apenas um modo se propague, ou multimodo, permitindo que vários 

modos se propaguem. 
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A combinação desses fatores leva a fonnação de diversas qualidades 

de fibras ópticas, sendo que cada uma destina-se a mna detenninada 

aplicação técnica. 

As fibras multimodo podem ser fabricadas com um diâmetro do 

núcleo relativamente grande, em ton10 de 50 J.lm a 200 J.lm [13], e uma alta 

abertma munérica, facilitando o acoplamento destas fibras com fontes 

luminosas de espech·o duplo e baixa intensidade luminosa, e também o 

acoplamento enh·e fibras. Já, as fibras monomodo para comprimentos de 

onda na faixa de luz visível possuem núcleos bem menores, com valores 

menores que 7 J.lm . 

3.4.2 TIPOS DE FIBRAS 

Usando-se os conceitos inh·oduzidos nos itens acuna, as fibras 

podem ser classificadas como: multimodo índice degrau, com uma baixa 

capacidade de transmissão; multimodo índice gradual, para mna média 

capacidade de h·ansmissão, e monomodo índice gradual, para uma alta 

capacidade de h·anstnissão. 
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A capacidade de transmissão de uma fibra óptica é limitada pela 

distorção nos sinais transmitidos que são provocados pelos diferentes atrasos 

de propagação nos modos que conduzem a energia luminosa. 

,, Esse fenômeno recebe o nome de dispersão e é representado na 

figura 3.7. 

Pulso de Seção transversal Pulso na Perfil de 
, 

1 
entrada 

F~~~i~~~~· ~ 11\ 
Índice Degrau y _/_Jl. 

saída índice 

-l~"1 
casca 

Fibra Óptica oill 
Multimodo 

Índice Gradual oex>.!. ~"1 
n2 

Fibra Óptica oill 
Monomodo 

Índice Gradual A ~"1 
n2 

Figura 3. 7- Di~persão na .fibra óptica 

Existem dois tipos de dispersão, a saber: a dispersão intennodal, que 

resulta dos diferentes atrasos em cada modo de propagação, para um mesmo 

comprimento de onda, e dispersão intramodal, que resulta do fato de a 

velocidade de gmpo ser função do comptimento de onda dentro de um único 

modo. 
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Os modos de propagação, que podem propagar-se pela fibra óptica, 

são denominados de fiequência nonnalizada (V), e, dados pela equação: 

V= 
2~a · n 

1 
· J2i para 11(( 1 (3.4) 

onde: 

a= raio do núcleo da fibra, e 

'A= comprimento de onda da luz transmitida e 

AN = n · J2i 
1 

representa a abertura numérica, com 11 = (n1-n2)/n1 

(3 .5) 

A abertura numérica é definida em fimção de um ângulo de 

incidência limite, acima do qual os raios que penetram no núcleo das fibras 

ópticas não são mais transmitidos. 
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CAPÍTULO IV 

SISTEMA HÍBRIDO ELETRO-MAGNETO-

ÓPTICO DE MEDIDA DE ALTAS TENSÕES E 

CORRENTES - SMA TC-emo 

Este capítulo descreve todo o sistema 
híbrido - eletro-magneto-óptico -, seus pro
cessos de calibração, assim como analisa 
os resultados obtidos. 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Medições elétricas de altas tensões e conentes estão passando por um 

processo revolucionário com o advento dos avanços conseguidos nas áreas 
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ópticas. Melhmias na qualidade, precisão e facilidade de operação são agora 

os p1incipais objetivos de novos equipamentos. No desenvolvimento deste 

trabalho, a opção adotada foi a de ctiar um equipamento que aliasse a 

tecnologia eletro-magnética dispmúvel com os consagrados avanços ópticos, 

sem, contudo, limitar o equipamento à inclusão de novas tecnologias. O 

diagrama esquemático de todo o sistema proposto enconh·a-se na figura 4 .1 . 

.------::--. SENSO RE S Li -c$1-j ELETRO-MAGNETO-ÓPTICOS 

lt-----1 -t<J-« .-----!Amplificador 1------___, 
L..._ ___ ____J RECEPTORES 

'----tl~----,------+1 o 
L.f Osciloscópio H G Pl B f...! I \ 

Análise 

FIBRA 
ÓPTICA 

Figura 4.1 - Diagrama esquemático do Sistema Híbrido Eletro-i\llagneto
Óptico 
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Ele foi denominado sistema de medidas de altas tensões e conentes 

eletro-magnético-óptico, SMATC-emo, e foi desenvolvido no Laboratório de 

Alta Tensão-LAT do Depmtamento de Engenhmia Elébica da EESC-USP, 

pm·a classe de 15 k V. Sua expansão pm·a classes de tensão superiores é 

perfeitmnente possível e fica condicionada à substituição dos sensores 

captores de tensão e de conente. 

Como ilustra a figura 4.1, os sensores de altas tensões e conentes são 

todos passivos, compondo-se de elementos redutores de tensão e de cotTente 

acoplados aos sensores ópticos, cujos tatnatlhos e pesos são reduzidos, 

facilitat1do sua instalação e mmmseio. 

O sistema receptor fica locaüzado em tuna região distante, 

nonnalmente na prute inferior de um poste ou de mna tone, sendo, pmtm1to 

úmme a Ílltetferências eletromagnéticas e facilitando a matllltenção. 

Os smais captados nas linhas, após devidmnente reduzidos a faixa de 

operação do trm1smissor óptico, serão convettidos de sinais eléu·icos em 

luminosos e, posteriormente, u·m1smitidos pelas fibras ópticas até os 

receptores, onde, novmnente serão convettidos em sú1ais elétiicos. Estes 

sinais serão então atnplificados e injetados em tuna placa Analógica/Digital 
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(A/D) ou no sistema "General Pmpose Intetface Bus" (GPIB) para em 

seguida serem processados por um microcomputador. 

Uma vez feita a aquisição dos sinais no microcomputador, estes serão 

processados através de programas computacionais dedicados, permitindo 

conhecer as conentes e tensões, o fator de potência (fp), e as potências ativa 

e reativa, dentro de intetvalos de tempos definidos a prioti. Uma posterior 

emissão de relatórios estatísticos também é petfeitamente possível. 

4.2 FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO ELETRO-ÓPTICO 

O circuito eletro-óptico completo utilizado no Sistema de Medição de 

Alta Tensão Eletro-Magneto-Óptico - SMATC.emo é mostrado na figura 

4.2, onde obsetva-se o elemento sensor e o elemento transmissor. 
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10k0 HS 

Sinal Elétrico 

Figura 4.2- Circuito Eletro-Óptico completo 

O elemento transmissor é composto por tun diodo eletroluminescente 

(LED), que faz a transdução do sinal eléttico analógíco em sinal luminoso. O 

LED usado neste u·abaU1o é fabticado pela Hewlett-Packard e especialmente 

desenvolvido com encapsulamento para receber o conector da fibra óptica, 

eliminando com isto ao máximo as perdas na conecção ttansmissor-fibra. 

Esse LED emite luz na fai'<a de 665 nm de comprimento de onda de pico e 

opera com tensão aplicada com valores vatiando de 1.45 volts a 2.02 volts, 

para mna conente direta de IF 60 mA. Foram também testados ouu·os 
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LED's e pôde-se obsetvar que embora possam ser usados, sempre ocone 

perda da sensibilidade. 

O receptor óptico é mn fotodiodo de Silício (PDS) de fabricação da 

Hamamatsu- S1226-8BK -,com faixa de operação situada entre 320 à I 000 

mn e com fimcionamento dado pelo gráfico do fabricante, ilustrado na figma 

4.3. 

RESPOSTA ESPECTRAL 

0.5 
sensibilidade (MV) 

0.4 Tiplci:I IJma 25 •c 

0.3 

0.2 

O. I 

90 400 600 800 1000 

Co111primento de Onda (nm) 

Figura 4.3- Gráfico da Resposta Espectral do Fotodiodo 

Também desta figura pode-se obse1var que o seu comprimento de 

onda de pico está sihmdo em 700 nm. 
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Para a conexão Receptor-Fibra foi constmído mn adaptador que 

permite eliminar ao máximo as perdas de transmissão do sinal. 

Nas tabe]as I e II, pode-se verificar as características ópticas/e]étricas 

do transmissor e receptor óptico fomecidas pelos fabricantes. 

TABELA I 

CARACTERÍSTICAS DO TRANSMISSOR ÓPTICO 

PARÂMETROS 

Máxima Faixa de Temperatura de Operação o-70 °C 

Máxima CoiTente de Pico Direta de Entrada 1000 mA 

Máxima Conente Média Direta de Enh·ada 80mA 

Tensão de Entrada Reversa 5V 

Potência Óptica de Saída, ( IF= 60mA, 25 °C) 46~tW à 120J..tW 

Comp1imento de Onda de Pico 665 nm 

Tensão Direta, lF= 60m.A 1.45 à 2.02 v 
Capacitância do Diodo, ( VF= O, f = 1kHZ) Co= 86 pf 
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TABELA li 

CARACTERÍSTICAS DO RECEPTOR ÓPTICO 

" PARAMETROS 

Área Fotosensível 1.2 mm2 

Conente de Cmio-Circuito 1.5 Jl li. 
(Ish), l 00lux,25 °C 

Sensitividade Radiante ( A/W ),720 nm 0.4 

Faixa- 320mn,~ lOOOmn 
Resposta Espech·al Pico - 720 ± 50 nm 

O sinal elétlico gerado pelo fotodiodo necessita sofi·er mna 

amplificação antes do processo de aquisição pelo micro-computador. 

Pmianto, neste n·abalho, foi desenvolvido um circuito amplificador que 

responde a sinais luminosos com altas velocidades de vruiação. Ele emprega 

tun runplificador operacional - LF357, que promove a eliminação de ruídos, 
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que poderiam comprometer os sinais a serem injetados nas placas AID ou 

GPIB. 

Todo o circuito eletro-óptico possui dois pontos de calibração, um na 

resistência em série para tensão ou em paralelo para conente, com o LED, 

denominado R1, que pennite manter a cmva característica do LED dentro da 

sua faixa linear de operação com relação a alta tensão ou a conente, não 

pennitindo com isto que esta entre na região de saturação, e outro que é dado 

pela resistência de ganho R5 que pennite um controle da intensidade do sinal 

injetado nas placas AID ou GPIB. 

A cmva de operação do circuito eletro-óptico para diferentes 

resistencias é dada pela fígma 4.4, onde obsetva-se mna resposta linear do 

elemento seusor LED. 

Um terceiro ponto de ajuste, chamado ponte de aferição do Sistema de 

Medição SMA TC-emo, está localizado no programa computacional. Após o 

circuito ter sido calibrado em intensidade, o programa pennite que se faça 

mn ajuste final dos sinais medidos, comparando-os com equipamentos 

padrões de alta precisão e exatidão. 
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4.3 SENSOR DE ALTAS TENSÕES 

O sistema de medição SMATC-emo utiliza como sensor de altas 

tensões wn divisor de tensão misto capacitivo-indutivo acoplado a um diodo 

elet:rohuninescente (LED). O diagrama wúfilar completo do sistema 

encontra-se mosb:ado pela figura 4.5. 

~Capacitar 
-..,,....--- - '15 kV -

Transforn-.ador 

Figura 4. 5- Diagrama do Senso r de Altas Tensões 

O divisor de tensão foi projetado para ter mna relação de tensão 

k=V AT/VRT igual à 6.000, ou seja, para uma tensão de enh·ada com valor de 

15 kV a tensão de saída no LED &será de 2,5 V. Como este di\~sor é wn 

circuito tipo RLC com um elemento não linear, podem smgir transitórios 
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durante sua operação e sua característica ele operação encontra-se na figura 

4.6. 

1.8· 

1.6 

~ 1.4 

o 1.2-

~ 1.0 -

g 0.8 -

• ~ 0.6 
(/) 

m o.4 -
l-

0.2-

• 

• • • •• 

~~~~~~~~~~~~~~--~ 

1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.013.5 15.0 

Tensão na Barra (kV) 

Figura 4. 6- Gráfico Geral do Sensor de Altas Tensties 

Desta figw·a também observa-se que a condução do elemento sensor 

(LED) inicia-se em 1,45 volts, provocando LUlla inclinação na curva. Após 

este po'nto, tem início a região linear correspondente ao início da condução . 

4.3.1 DIVISOR DE TENSÃO CAPACITIVO-INDUTTVO 

Na busca ele divisores adequados para a finalidade de reduzir a 

tensão de entrada de 15 kV para aproximadamente 2.0V foram testados 
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inúmeros sistemas. Dentre eles, o primeiro divisor de tensão capacitivo pm·o 

como mostrado na figma 4. 7. 

cleq 

v 

Figura 4. 7- Divisor de Tensão Puramente Capacitivo 

Nesse divisor a capacitância equivalente C2eq de baixa tensão é de 

32.9 nF, Cl~io valor também deverá ser acrescido pela capacitância do LED 

no valor de 86 pF. Como capacitares de alta, usou-se três capacitares de 500 

pF, classe 15 kV. 

A relação deste divisor entre a alta tensão e a bai-.,:a é dada pela 

expressão: 

(4 . 1) 
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sendo o LED ligado em paralelo com o capacitar C2. Como a tensão a ser 

medida v2(t) é senoidal, o LED, durante seu periodo de condução cmto" 

ci.rcuita C2 alterando toda a relação dada pela equação 4 .1. 

Como solução, toi proposto tun circuito divisor de tensão construído 

com capacitares em séiie com lUn tnmstonnador especialmente 

dimensionado para este fim, como mostra a figura 4.8. 

j_ z 
c 

Fit,-rzlra 4.8- Divisor 1\Jisto Capacilivo-Indutivo 

Nesta figura, Zs significa a irnpedância série referida ao secundá1io 

do transformador, ~h a 1rnpedância par<tlela referida ao secundário do 

transformador e Zc , a impedância do capacitar de alta tensão. Objetivando 
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encontrar a relaçfio k entre a alta tensão e a bai'{a tensão c a potência nominal 

do tnmstonnador, desenvolveu-se mn exemplo de cálculo e onde: C = 500 

pF ou Zc = 1/(2nfC) = 5,3MQ e N é a relação de espiras do transfonnador. 

A impeclância refletida ao primátio pode ser detenninada por 

Z" = N 2 .(Zs + Zp) (4.2) 

e a tensão v2 , pela equação: 

(4.3) 

onde Vs é a tensão no sectilldário do tTanstonnador. Desta tonna 

substituindo a equação 4.2 em 4.3 e considerando a relação do divisor 

tem-se 

ou tmnbém. 

Z"· V v = p 
2 

Z" +C<. 

_ N 2.(zs+ Zp) .Vp v 2 - -,------"---
N2.Czs + Zp) + Zc 

_ N.(Zs + Zp). Yp 
Ys- 2 

~ N .(Zs + Zp) + Zc 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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Substituindo-se nessa equação os valores de Vp=l5.000 V; Vs=2.5 

V~ Zc=5.3M.O e estimando-se os de Zs em 0.25 .O e de ~) em 8.75 .0~ tem-

se o valor de N::IOO e o valor da tensão no primário do transto1mador V2 

igual à 250 Volts. 

Como a tensão no seCLmdáiio do transformador, devido a natureza 

da carga a ser alimentada, toi escolhida Vos= 2.5 Volts e a impedância 

paral ela ~)~ 8.75 .0, tem-se uma corrente de magnetlzaçào do transformador 

igual à Iq=: 0.28 Amperes. A cmrctltc de magnetização em pequenos 

transto1madores é da ordem de 15 % da conente nominal do mesmo, o que 

conduz a um tnmstonnador cuja conente nominal no secundái·io eleve ser de 

aproximadamente ln2~ 2A. 

Com estas i11fonnações toi teito um completo dimensionamento do 

transfonnador, cujas caracteristicas principais encontram-se no anexo. 

Este circuito divisor de tensão misto capacitivo-indutivo permitirá, 

portanto, que a relação do divisor seja mantida para uma carga como um 

diodo. O grá fico da figura 4.9 iluslTa o comp01tarnento linear do divisor na 

ausência de carga. 
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4.3.2 EQUACIONAlVIENTO TEÓRICO DO SiSTEiVIA DE 

MEDIÇÃO DE TENSÃO 

O equacionamenlo do Sistema de Medição de Tensão foi reali7ado 

com o objetivo de obter o comportamento da baixa tensão de alimentação 
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do LED, V d, em fimção da alta tensão de alimentação da linha, V p, ou 

1 
Zc 

Figura 4.10- Diagrama do Sistema Senso r de Altas Tensões 

O circuito sensor de tensão a ser equacionado é dado pela figura 

4.10, onde a frequência de operação é ~60Hz; Zc, impedância do capacitar; 

Zs, impedância série referida ao primário; Zp, impedância paralela referida 

ao sectmdário e Zd, impedância do LED referida ao sectmdário. 

Da equação do divisor de tensão tem-se: 

Z' 
V' = ( ) · Vp ou Vs' = N · Vs s Z +Z' c 

(4.7) 
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onde N é a relação de transfonnação igual à N=(V'J V s) 

Da equação (4.7) pode-se escrever: 

Como: 

obtem-se 

v 
v = __E_ 

s N 
. ( 1 ) 

z 
C z~+1) 

(4.8) 

(4.9) 

Z' = N2(zs + Zpd)=N2(zs +(
1 
vd )) (4.10) 
carga 

ou também: 

v 
I z +v =---.E.(---1--) 
carga s d N Zc +1 

v 
N2(z +- d) 

S Icarga 

Simplificando a equação ( 4.11) vem: 

V N = Z I + N2(z I + V ) 
p c carga s carga d 

(4.11) 

(4.12) 
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como também 

I 
carga 

Substituindo-se (4.13) em (4.12) tem-se: 

(4.13) 

z 
V N = Z I + N2 V (- s +Vd) (4.14) 

p c carga d zpd 

Dividindo a equação (4.14) por Vd e simplificando, obtem-se: 

V =[( zc )+ N(-~~-+1)]·Vd (4.15) 
p zpd · N zpd 

como ~ é o paralelo de Zp e ~' fornece: 

V = [ ( Zc ) + N . ( 
p zd Zp 

Cz +z )·N 
d p 

Onde da equação do diodo tem-se: 

Zs +1)]· V 
zd Zp d 

Cz + z ) 
d p 

(4.16) 

(4.17) 

A equação 4.16 é a equação teótica do sistema sensor de altas 

tensões. Para que se possa traçar a cmva da equação Vd = f(Vp), deve-se 
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lançar mão dos valores já conhecidos e também dos valores fomecidos pelo 

fabricantes, tais como: 

- Impedância do Capacitar, Zc= 5.3 MQ; 

- Relação de Transfonnação, N= 100; 

-Constante de Boltzman, Vt-0.026 volts 

-Constante do LED, m=3.9 

- Conente reversa do LED, Io= 2.5 nA · 

Os valores da impedância paralela (Zp) e impedância série (Zs) foram 

detenninados respectivamente a partir dos ensaios em vazio e em curto-

circuito do transfmmador, obedecendo-se ensaios si.tnilares àqueles 

descritos nos diagramas esquemáticos das figmas 4.11 e 4.12. 

v· s 

Figura 4.11- Ensaio a Vazio 
Circuito 

O curto 
Cil"cuito 

Figura 4.12- Ensaio em Curto-

Os equipamentos usados nos ensaios foram Multi.tnetros Minipa-ET-

2070. 
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Os valores de Zs.nédio e Zpmédio detenninados e referidos ao ptimário 

foram respectivamente 2498 n e 93350 n. 

A conente a vazio (I0) é a responsável pelo suptimento das perdas e 

pela produção do fluxo magnético, nonnalmente é decomposta na 

componente ativa (Ip) responsável pelas perdas no núcleo e na componente 

reativa (Iq) responsável pela produção do fluxo magnético principal no 

transformador, portanto pode ser escrita por: 

I = ~I 2 +I 2 onde I = S. R.,. 
O p q q N 

I 

(4.19) 

onde: 

e -Fluxo Magnético 

Rmag- Relutância Magnética 

N 1 -Número de Espiras do Primátio 

Sabe-se que no transfonnador o fluxo magnético é senoidal, o 

níunero de espiras é constante, mas a relutância varia devido aos diferentes 

estados de saturação que oconem no núcleo, portanto a parcela Iq não é 

senoidal, acanetando como consequência tuna fonna de onda não 

petfeitamente senoidal para 10. Isto pode ser observado pelo gráfico da 
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figura 4 .13, onde também verifica-se que a faixa de operação do LED 

( 1.45V à 2.02V) é apenas 7.5% do total da curva, sendo, pot1anto 

perfeitamente desprezível o erro imposto ao adotar-se a impedância p<!ralela 

(~,)como sendo linear neste trecho. 
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(1 .45Và 2.02V) 

1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 

Tensão (V) 

l ,.igura 4.13- Curva da lmpedância Paralela 

Devido a impedância paralela (~1) do transformador estar em 

paralelo com a impedância do I ,ED (Zd) que também é variável e linear, e 

que ~~ e Zu possuem uma variação inversa uma em relação a outra, pode-se 

estimar, para os pontos de condução mínimo e má'(imo do LED, a 

impedância resultante chamada ~xl· 
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Para o ponto do inicio da condução (Vtr= 1.45 V), tem-se que Z1>= 

9.06.0 e Zt~= 52.0 e, para o ponto final de condução do LED (V tr=2.02 V), 

~>= 9.61 .O e Zd= 33.0. Como esses valores pode-se estimar ~xl como 

sendo ~xl< 1.4SV>= 7. 71 .O e ~>d(2.o2v)= 7 .440. Esta variação em ~xl levará a 

um erro na leitura dos valores fornecidos pelo sensor de altas tensões. 

Contudo, esses valores podem ser dimensionados após adotar-se a tensão 

nominaJ de calibração, ou nesse caso igual à Yp= 13200 Volts. Com valores 

das grandezas da equação 4. 16 traça-se o gráfico teórico do senso r de altas 

tensões mostrado na figura 4. 14 . 

~ 
1·10'1 ..._, -

1: 
t'S 
~ 
t'S 
Cl 
Q 

I('S 
Vl .5000 Cl 
~ 

f--4 

1..5 2 

Tensão no LED (V) 

Figura 4.14- Gn?fico Teórico do Sistema de Altas Tensões 
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4.3.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS TEÓRICA E 

PRÁTICA 

A calibração do sensor de altas tensões obedeceu ao esquema 

representado na figura 4.15. 

R3 
~-~ICeq 

- V1 -Tensão no Divisor Capacitivo-lndutivo 
-v2-Tensão na saída para o Transmissor 

-v3- Tensão no Transformador 

- V4 - Tensão da Fonte de Alimentação 

~R4 
TRAFO 

750Vn.5V 

Figura 4.15- Esquema de ligação para ca/ibração do 
Senso r de Altas Tensões 
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A curva de calibração entre a tensão de pico da alta tensão e a tensão 

sobre o diodo encontra-se na figura 4. 16, juntamente com a curva teótica. 

1.5• 10'
1 

I I I I 

I 
I 

~ 
I 

1•10
4 I- -

'-' 
~ { 
S.. ' .... -'/ 
~ ~ ~/-= .· / 
~ '/ = " o /"// ·~ Vl 5000 - -= v 

" /" / f-c 
/, / 

//// 
o / I I I 

o 0.5 1.5 2 

Tensão no LED (V) 

Fit,'11ra 4. I 6- Gn!fico Curva Teórica x Curva Prática 
Gn!fico l)rático 

_ _ Gn!fico Teórico 

Desses gráficos, pode-se observar que durante o período de não 

condução do semicondutor (LED) instalado entre os pontos a e b da figura 

4.15, a sua impedância Zu tende ao infituto Zd~oo, conduzindo a impeclância 

resultante Zpu, equivalente paralelo entTe as impeclâncias z,, e Zu, a it:,rualar-se 

à Z,>· No período de condução do semicondutor (LED) a sua impedância Zd 



n 

" 

Sistema Híbrido Eletro-Magneto-Óptico de Medida de Altas Tensões 80 
e Correntes- SMA TC-emo 

assmne valores que influenciam significativamente a impedância resultante 

~-

Na equação teórica além de desprezadas as resistências envolvidas no 

sistema, adotou-se a impedância paralela do transformador Zp como sendo 

fixa e com valor igual à média dos valores que ela assmne entre o ínicio e o 

fim da condução do LED. 

Com estas observações pôde-se conpreender as ligeiras discrepâncias 

entre o gráfico teórico do sistema e o gráfico real do sistema mostrados pela 

figma 4.16. 

Nonnalmente em um sistema de distribuição a tensão nominal pode 

oscilar de ±5%. Traçando-se o gráfico da figura 4.17, para mn sistema com 

tensão nominal de 13,8 kV, pode-se observar a qualidade do sensor através 

de sua linearidade nesta faixa e um oscilograma contendo a tensão de Ban·a 

(A) e a tensão no LED (B). 
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> 14.5 
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Q) 12.5 
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1 2 .0~~~~-L~~~~~~~L-~~~--
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T ensao no LED (V) 

l'"igura -1. 17 (a) - Gn{fico da região de opera<r-·ão 

J ~igura -1. 17 (h) - Oscilograma das ondas da tensão na Barra (A) e 
tensão no /)~f) (13). 
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4.4 SENSOR DE CORRENTES 

O sistema de medição SMA TC-emo utiliza como sensor de conentes 

wn anel captor magnético acoplado a tun diodo eletro luminescente (LED) 

em paralelo com mna resistência de pequeno valor, como mostra a figura 

4.18. 

TC 

Figura 4.18- Diagrama do Sensor de Correntes 

Onde: 

Zn- Impedância da Carga (LED) 

I 1- Cmrente no primário (linha) 

h- Conente no secw1dário (carga) 
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Este sensor de correntes foi dimensionado par<t pennitir uma leitma ele 

correntes entre 25 A a 50 A. Neste dimensionamento, usou-se um 

transfomador de corrente de 300A/5A e uma resistência em paralelo de 

2,6D.Contuclo, essa variação pode ser perfeitamente alterada mudando-se a 

relação do transformador ele corrente e a resistência em paralelo. Essa curva 

calibração encontra-se apresentada na fi gura 4.19. 

TC 300/5 A, Res.paral.= 2,6 ohm 

5.0 

-. 
<( 
E ....._, 
IJS 4.5 

"' ,_ 
ro 

(f) 

().) 
4 .0 -

"' (1) ...... 
c: 
(1) 
'-..... 3.5 -o 
ü 

30 35 40 45 50 55 

Corrente de Entrada (A) 

l'i[.'1ii'G 4.20- Grc!flco do Sistema l)'ensor Correntes 
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4.4.1ANEL CAPTOR MAGNÉTICO 

Embora o sistema escolhido para a redução da conente no SMATC-

emo tenha sido o anel captor magnético da Tectronix; com as seguintes 

especificações técnicas: 

Potência - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1/1 0/100 m V A 
Precisão- .......... ............ ....... ± 2 p/ 1 mV/A e 10 mV/A 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 3 p/ 100 m V I A 
Máxima conente de traball10- 2000 APICO p/ 1 mV/A 

1000 APICO p/ 1 mV/A 
200 APICO p/ 10 mV/A 
20 APICO p/ 100 mV/A 

Máxima tensão de traball10- .. 440 Vnns 
Faixa de Frequência - ............ 5Hz à 50kHz 

ele mostrou-se inadequado, porque fornece mn valor máximo de tensão de 2 

volts em qualquer escala escolhida. Assim, adotou-se, em todas as 

calibrações de laboratório, um pequeno transfonnador de conente com as 

seguintes caracteristicas 100/SA, 150/SA ou 300/SA, acoplado a mna 

resistência de. 2,6 n que fornece mna tensão máxima de saída do receptor 

óptico igual à 150 m Volts sem qualquer satmação. 

Conhtdo, como o anel da Tectronix apresenta mna exh·ema facilidade 

de instação no campo, mn equipamento similar com as caracteristicas do 
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transfonnador de conente usado nas calibrações será objeto de estudos 

futuros. Um protótipo inicial do sistema de fixação do anel captor em linhas 

de distribuição encontra-se na figma 4.20. 

Vara de manobra 
1--- classe 15 kV 

1-+--- Fio isolante naylon 

r---Puxador movei 

Figura 4.20- Sistema para instalação do ánel captor no poste 
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CAPÍTULO V 

AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SINAIS 

Neste capítulo, serão descritos todos os 
processos de aquisição de dados assim 
como os programas computacionais 
desenvolvidos para calcular as correntes, 
tensões, fator de potência e potências ativa 
e reativa em uma linha de distribuição ou 
sistemas industriais- classe 15kV 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os sinais analógicos provenientes dos sensores de conente e tensão, 

para serem processados em micro-computadores, necessitam ser 

digitalizados em placas inversoras do tipo Analógica/Digital (A/D) ou em 

sistemas do tipo "General Pwpose Intetface Bus"(GPIB). Quando placas 
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ND ou GPIB são usadas em sistemas convenciOnais e genéricos, 

"softwares" comerciais podem ser facilmente adquiridos. Contudo, estes 

"softwares" têm it1convenientes, tais como, baixa velocidade de operação, 

por necessitarem de grande quantidade de memótia, e não pennitirem muitas 

vezes modificações ou itnplementações adicionais. Quando sistemas 

específicos se fazem necessários, como por exemplo a leitura de dados 

contúmos e acompanhamentos estatísticos mtercalados, é essencial o 

desenvolvitnento de programas computacionais dedicados. 

Neste trabalho, para o sistema de aquisição de dados em laboratório, 

foi utilizado o sistema GPIB do tipo STD-841 O que é capaz de transferir 

dados a até 300 kbytes/s com 8 bits de resolução, sendo que este sistema 

utiliza como petiférico um osciloscópio digital Kikusue-7101-A com 

velocidade de I 00 MHz e taxa amostrai de 20 Msamples/s com 8 bits de 

resolução. Entretanto, como este sistema encontra dificuldades de ser 

instalado no campo, foi também desenvolvido mn outro sistema de aqtúsição 

com placa ND do tipo LAB-PC, que posstú 83.3 ksamples/s com mna 

resolução de 12 bits. Esta placa é instalada em mn "slot" do 

tnicrocomputador, o que reduz sensivelmente o vohune de equipamentos a 
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serem instalados no campo. Para a utilização de ambos os sistemas de 

aquisição, tanto GPIB quanto A/D, foram desenvolvidos dois "softwares" 

dedicados a sua operação. O "software" dedicado a placa GPIB foi 

desenvolvido na linguagem Turbo Pascal, enquanto o "software" dedicado a 

placa A/D foi desenvolvido na linguagem Borland Pascal. 

5.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA COMPUTACIONAL 

PARA AQUISIÇÃO DE DADOS POR GPIB 

O diagrama de blocos Geral do Programa Computacional para 

aquisição de dados por GPIB é apresentado na figura 5 .1. 

INICIALIZ AÇÃO 

AQUI S IÇÃO D E DADOS 
DAS FORMAS DE ONDAS 

ANÁLISE DAS FORMAS 
DE ONDA 

CÁLCULO 
Vrms. lrms. Prms. Cos o 

Figura 5.1-Diagrama geral do sistema de aquisição de dados GPIB 
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O processo de inicialização é deveras importante, uma vez que possui 

wna série de comandos que pennitem a comwlicação entre o osciloscópio e a 

placa GPIB. Cada equipamento, que é controlado por mna placa GPIB, 

possui comandos específicos descritos em seu manual de utilização. A prute 

mais trabalhosa de todos os progrrunas computacionais reside justamente na 

implementação destes comandos. Contudo, trunbém na inicialização do 

progrruna, se faz necessário o ajuste das escalas dos dois canais de aquisição, 

realizando a adequação das mesmas, para facilitar os cálculos futuros. 

Após estes procedimentos iniciais, o progrruna apresentará no 

monitor, através da procedure menu, a tela principal que pennite ao usuário 

facilmente "navegru·" pelo programa, através de janelas de opções. 

A tela principal é apresentada na figma 5.2. 

Figura 5.2- Tela principal do programa GPIB 
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Nos itens subsequentes, serão apresentadas breves desciições de cada 

mna destas opções e janelas. 

5.2.1 ARQUIVO 

Na janela ARQUIVO, têm-se três opções: Abrir, Imprimir e Sair. A 

opção Abrir permite ao usuário gerar mn arquivo com os dados obtidos dos 

resultados dos cálculos executados pelo programa, ou também abtir um 

arquivo já gerado, a opção Imprimir, pennite imprimir o arquivo de dados 

gerado em uma impressora convencional e a opção Sair, retomar ao 

ambiente Windows ou MS-DOS 

5.2.2 REMOTO 

A janela REMOTO tem duas opções, a Ligar e a Desligar. Na opção 

Ligar, o usuário tem acesso ao cartão controlador GPIB, levando assim o 

osciloscópio a ser integralmente controlado pelo micro-computador e, na 
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opção Desligar, o usuário coloca novamente o osciloscópio em operação 

manual, desligando o acesso ao cmtão controlador GPIB. 

O fluxogrmna do comm1do remoto é apresentado pela figma 5.3. 

INICIALIZAÇÃO 

OSCILOSCÓPIO 
CONTROLE REMOTO 

OSCILOSCÓPIO 
DESLIGAR CONTROLE MANUAL 

Figura 5. 3- Fluxograma para ligar e desligar o osciloscópio 

Pode-se observm· no fluxograma da figura 5.3 que ao conectm· o cmtão 

controlador GPIB têm-se início a procedure escala automaticmnente, 

evitando assim que ela venha a ser mna preocupação ao usuário. 
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5.2.3 CANAIS 

A janela CANAIS apresenta duas opções: Ligar 1 I Desligar 1 e Ligar 

2 I Desligar 2. Na opção Ligar 1 /Desligar 1, o usuário pode ativar ou 

desativar o canal 1 do osciloscópio e na Ligar 2 I Desligar 2, ativar ou 

desativar o canal2 do osciloscópio. 

Os fluxogramas para ligar e desligar os canais 1 e 2 são apresentados 

nas figuras 5.4 e 5.5. 

Figura 5. 4- Fluxograma para ligar e desligar o canal 1 
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INICIALIZAÇÃO 

Figura 5.5- Fluxograma para ligar e desligar o canal2 

5.2.4 ONDAS 

Na janela ONDAS, existem cinco opções: Ler Canal 1, Ler Canal 2, 

Traçar CHl, Traçar CH2 e Traçar CHI+CH2. As opções Ler Cana/i e Ler 

Canal 2 petmitem ao usuário fazer a leitm·a da onda que encontra-se no canal 

1 e no canal 2, respectivamente. 

O fluxograma que faz a aquisição das ondas do canal 1 ou do canal 2 

é apresentado pela figura 5.6. 
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INICIALIZAÇÃO 

ARMAZENARDADOS CANALl 

CODIFICAR PARA BINÁRIO 

CÁLCULO DO PONTO MÁXIMO 
DA ONDA DO CANAL 1 

2 

ARMAZENARDADOSCANAL2 

CODIFICAR PARA BINÁRIO 

CÁLCULO DO PONTO MÁXIMO 
DA ONDA DO CANAL 2 

Figura 5. 6- Fluxograma para leitura das ondas dos canais 1 e 2 

94 

Após o canal a ser lido estar selecionado, o programa coloca o 

osciloscópio nos modos "storange" e "pause". Depois ele codifica o sinal lido 

em binário, para em segtúda ler a mensagem e annazená-la em uma variável 

do tipo cbuf Após esta sequência o osciloscópio é novamente ativado para o 
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tempo real. Com a procedure leitura do canal, o ponto de máximo da onda é 

também encontrado e convertido em valores RMS. 

Devido ao processo de calibração do sistema de medição SMA TC

emo ser realizado independentemente em cada canal, é necessário que se 

defina previamente qual canal fará a leihu·a da onda de tensão e qual canal 

fará a leihrra da onda de conente. O sistema padrão do programa, que pode 

ser evenhmlmente alterado é que o canal 1 e o canal 2 farão respectivamente, 

leihu·a de tensão e leihu·a de conente. 

As opções Traçar CH 1, Traçar CH2 e Traçar CH 1 +CH2 pennitem 

ao usuátio apresentar no monitor, respectivamente a onda de tensão 

adquilida do canal 1, do canal 2 ou dos canais 1 e 2 silnultaneamente. 

O fluxograma que pennite que seja apresentada no monitor as ondas 

de tensão e de conente é apresentado na figma 5.7. 
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INICIALIZAÇÃO 

CHl CH2 

Figura 5. 7- Fluxograma para traçar as ondas CHJ, CH2 ou CHJ +CH2 

5.2.5 CÁLCULOS 

Antes de iniciar os cálculos propriamente ditos, o programa solicita do 

usuário duas informações, o tempo de leih1ra e o internava entre leituras. No 

tempo de leih1ra (T1), o usuário deve informar quanto tempo em segundos 

deseja que o programa permaneça sendo executado, ou seja, por quanto 

tempo ele deve realizar as aquisições de dados e seus respectivos cálculos. Já 

no intervalo entre leitura (T int), ele deve infonnar quanto, em segundos, deve 

possuir o intetvalo de tempo entre duas leihu·as consecutivas. 
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Após estas infonnações, o programa realiza a leitura de ambos os 

canais, isto é novamente necessário porque o usuário pode querer realizar os 

cálculos diretamente após iniciar o programa, sem necessariamente verificar· 

no monitor as fmmas de ondas. Em seguida é calculado o fator de potência e 

as potências ativa e reativa. 

O fluxograma que descreve esta operação é apresentado na figtu·a 5.8. 

INICIALIZAÇÃO 

INTERVALO DE TEMPO 
PARA OS CÁLCULOS 

Tlnt 

TEMPO FINAL 
PARA OS CÁLCULOS 

Tt 

CÁLCULO DO FATOR 

DE POT~NCIA 

RESULTADOS NA TELA 
DE Vrms. lrrns. Srms. Cos 9 

Figura 5.8- Fluxograma para os cálculos de Vrms, Irms, Srms ecos(} 



. , 

Aquisição e Processamento dos Sinais 98 

O cálculo do fator de potência é realizado através de tun processo 

computacional, onde detennina-se os valores mínimos e máximos das fonnas 

de ondas de conente e tensão e faz-se a diferença no defasamento entre os 

seus valores máximos . 

5.2.6 CURVAS 

A janela CURVAS contém duas opções, a Potência x f, que pennite 

ao usuário visualizar no monitor graficamente o comportamento das 

potências aparente, ativa e reativa oconida durante as medições, e a Fase x f, 

que petmite ao usuário visualizar no monitor graficamente o compmtamento 

do fator de potência ocorrida durante as medições. 

5.3 DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA COMPUTACIONAL 

PARA AQUISIÇÃO DE DADOS POR A/D 

O diagrama de Blocos Geral do Programa Computacional para 

aquisição de dados por A/D é apresentado na figma 5.9. 
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Menu 
I 

I I I I 

I Arquivo I I Reiniciar I leitura I Tipo de Onda I I Sobre I 
I I 

Abrir I Zerar Vetores V, I e P I Placa AO 1 Meia Onda li Dados Gerais l 
I Imprimir 1 Onda Completa I Carregar Vetores 

Sair V,leP 

I I 
Confirmar Calcular 

Saída F. Pot. e Valores Rt.IS 

I I 

I Finaliza 
o Programa Exibe Valores RMS e F. Pol 

no Painel 

I 
I Des. V, I e P I 

Figura 5.9- Diagrama geral do sistema de aquisição de dados AID 

A tela principal apresenta além das janelas de opções que permitem ao 

usuátio "navegar" pelo programa, os resultados dos valores de tensão, 

conente, fator de potência e as potências ativa, reativa e aparente nas fases 

A, B, C. 

Apresenta também tres telas gráficas que mostJam as fmmas de ondas 

de tensão, conente, e potência aparente nas fases A, B e C. 
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Visto que a placa LAB-PC possui 8 canais de entrada, a tela principal 

também pennite através dos campos Canal Tensão e Canal Corrente que o 

usuário faça a escolha com qual canal a placa fará as leinu·as dos sinais de 

entrada, possibilitando com isto que wn provável problema de "hardware" 

em mn dos canais da placa seja facihnente eliminado, desviando-se a leitma 

deste canal para outro, não intenompendo com isto os testes. 

A tela principal é apresentada pela figura 5 .1 O 

~I DA-TCP •l "' 
8rquivo Reiniciar Leitura Ilpo de Onda .S. obre 

Controles ~ 
.Ler Fases ABC 

~ 
Tensão (kVJ 

IS "!. ":~,~·: :·:: ~ tt j ' . Ler Fase A 

B GanaJ. Tensão .I O ~ ' •A 1'111 Ler Fase ft lO 

Gana/-Co7enl.e l1 Ler Fase~ 
sI . . - - ' 
o . 

Erro .... ... . . lo I lo I lo I ·S • • I , . l ! ~ 

::~ ·~v) · V~~y v~ vvv, :\ 
F. Potência ... 0.981 0.982 llo.9B3 I Corrente (AJ 

1110.601 I VRJAs (kV) ... 10.601 10.601 ...... ·::··:~:l · . : ~ J 

100 h~~~ _ _._ -~iJ~"~P I\Pt' ·~ 
170.676 1170.676 

n 
IRMS (A) .... 70.676 33 m : . . r I .f . { i ; I 

749.268 1749.268 11749.268 
o 

SRMs(kVA) . . . -33 I . . . ~~ f · .. , I - . . 

735.378 1736.050 11736.314 
.n ·: J - . ' : 

PRMs(kW) ... ·100 ~· IJ ~ - ;: ~ • \i \1 \~ v '· > 
QRMs(kVAr) . . l-143.601 1-140.118 11 -138.720 Pol§ocJa LMVAJ 

Tipo de Onda .I Onda Senoidal Comoleta I I .S IIItllll LO 

Cores de Referência Fase A 
o.s 
o 

Fase B I . 
·O.S 

.J .!!il~;, ~A! -~ ,. . ,::· :·::r~~~~ Fase C -1.0 .•.• ···:' . . . , ., .. ;·-c.;.;: ••. :·t 

·1.5 c -</r: i- - · ; -· :. ~"' 

Figura 5.10- Tela Principal do Programa AID 
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Nos itens subsequentes, serão apresentadas breves descrições de cada 

uma das opções apresentadas na tela principal. 

5.3.1 ARQUIVO 

Na janela ARQUIVO, têm-se Quatro opções: Abrir, Imprimir, Salvar 

e Sair. A opção Abrir pennite ao usuáiio gerar mn arquivo com os dados 

obtidos dos resultados dos cálculos executados pelo programa, ou também 

abrir um arquivo já gerado, a opção Imprimir, pennite imprimir o arquivo de 

dados gerado em uma impressora convencional, e a opção Sair, retomar ao 

ambiente Windows ou MS-DOS 

5.3.2 REINICIAR 

A janela REINICIAR tem quatro opções: Reiniciar Fases ABC, 

Reiniciar Fase A, Reiniciar Fase B e Reiniciar Fase C. A opção Reiniciar 

Fase ABC, pennite ao usuáiio limpar os vetores dos canais das tres fases, 
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enquanto nas opções Reiniciar Fase A, Reiniciar Fase B e Reiniciar Fase C, 

o usuá.Iio pode optar por limpar apenas os vetores de mna das fases por vez . 

5.3 .3 LEITURA 

Na janela LEITURA, existem quatro opções: Leitma ABC, Leitma A, 

Leihua B e Leitura C. As opções Leitura A, Leitura B e Leitura C pennitem 

ao usuátio fazer independentemente as leihuas das ondas de tensão e 

conente respectivamente das fases A, B e C, enquanto a opção Leitura ABC 

pennite que se faça a leih1ra das tensões e conentes das três fases 

simultaneamente. Após feita as leihrras, o programa cálcula automaticamente 

os valores das tensões, conentes e potências nns e o fator de potência, 

exibindo-os nos campos indicados na tela principal assim como suas f01mas 

de ondas também aparecem nos três quadros gráficos existentes nesta tela. 

5.3.4 TIPO DE ONDA 

Na janela TIPO DE ONDA, existem duas opções: Meia Onda e 

Onda Completa. A opção Meia Onda deve ser utilizada quando a onda 
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lida for tuna meia senoidal, enquanto que a opção Onda Completa deve 

ser escolhida quando a onda lida for uma senoidal completa, isto se deve 

ao fato dos cálculos serem diferenciados para cada caso. 
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Neste trabalho foi mostrada a viabilidade técnica da construção de um 

sistema totalmente novo para medir altas tensões e correntes em linhas de 

alta tensão classe 15 k V, denominado SMA TC-emo e que substitui com 

vantagens os sistemas atuais baseados em TP's e TC's. Suas principais 

características são baixo custo, facilidade de instalação e versatilidade. 

Baseado em técnicas a muito conhecidas para a leitura de tensões e 

correntes, respectivamente por divisores de tensão e anéis captores, e em 

modemas técnicas ópticas, o sistema foi totalmente testado em laboratório, 

para tun sistema monofásico. Contudo, isto não impede que ele seja 

facilmente adaptado para tun sistema trifásico. Neste sistema, os divisores 

capacitivos-indutivos reduzem as tensões e anéis captores, as conentes, que 
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são transfonnadas em luz por LED's e transmitidas aos receptores por fibras 

ópticas para postetior processamento, tomando o sistema leve e seguro. 

O sensor óptico, que fica diretamente em contato com a parte de alta 

tensão, é totalmente passivo e dispensa qualquer tipo de fonte de 

alimentação. Isto facilita a manutenção do sistema, que não necessita ter, a 

todo instante, sua patte de alta tensão retirada da linha, mas apenas inspeções 

e coletas de dados em sua parte de baixa tensão, normalmente situada em 

locais de fácil acesso. 

Para a instalação desse dispositivo em catnpo, recomenda-se que ele 

seja acoplado a um sistema similar ao sistema comercial automático de 

aquisição dados SR-10 CAMPEBELL Cientific [42], que pennite que dados 

sejatn colhidos por longos periodos de tempo. Esse acoplamento será objeto 

de trabalhos fuhrros. 

Também, neste trabalho, foram implementados dois programas 

computacionais dedicados à aquisição e processamento dos dados obtidos 

pelos sensores. Um deles voltado para a aquisição via placa GPIB e 

adaptado para as calibrações em laboratórios e outro, pm·a aquisição por 

placa AID da National, indicado para aquisições de dados no campo. Os dois 



Conclusão 106 

programas, mna vez que foram totalmente desenvolvidos no LAT

Laboratório de Alta Tensão, também irão pennitir que outTas pesquisas 

sejam beneficiadas e que tenham seus dados processados por 

microcomputadores. O segtmdo programa é mn pouco mais versátil que o 

primeiro por ter sido totalmente escrito em PASCAL 7 .O para Windows, 

com estruhrra mientada para objetos. Conhtdo, ele ainda não está totalmente 

implementado, faltando apenas a etapa de aquisição de dados seqüencial, ou 

seja, que os dados de conente e tensão sejam coletados e processados de 

tempos em tempos. Deve-se ressaltar que esta etapa já encontra-se 

implementada no programa GPIB. As caractetísticas básicas destes 

programas que devem ser enfatizadas são os cálculos dos valores RMS de 

cmrentes e tensões, do fator de potência, das potências aparente, ativa e 

reativa e a emissão de relatórios com gráficos da demanda do periodo de 

aqtúsição. 

ln(uneros trabalhos fuhrros ainda precisam ser desenvolvidos para 

que se tenha mn protótipo comercial deste sistema. Eles podem ser 

resumidos como sendo: adaptação do sistema para mn sistema trifásico, 

acoplamento do sensor ao sistema de coleta de dados SR-10 CAMPEBELL 
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Cient({ic, ténnino do programa ND para placa de aquisição, constmção de 

mn anel captor com fonnato sitnilar ao anel Tectronix e com caractetísticas 

iguais ao transfmmador de conente usado no sistema de calibração, e 

constmção do invólucro do sistema para instalação no campo. 
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" APENDICE 

CARACTERÍSTICAS DO TRANSFORMADOR 

USADO COMO ELEMENTO DE BAIXA TENSÃO 

NO DIVISOR MISTO DE ALTA TENSÃO 

CAP ACITIVO-INDUTIVO 

O divisor misto de alta tensão capacitivo-i.ndutivo emprega como 

elemento de baixa tensão mn transformador de pequena potência. Este 

transformador foi inteiramente projetado durante este trabalho, seguindo o 

ctitério da boa regulagem de acordo com as bibliografias [32] [33) [41]. Seu 

esquema básico encontra-se na figura A 1 e suas características ptincipais, na 

tabela AI. 

Figura AI. Esquema básico do transformador 
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TABELA AI 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO TRANSFORMADOR 

- Potência do Sectmdário ......... ........... .......... .... ... ... : 15 V A 

-Núcleo adotado ..... ..... ........ ... .. .. .... .... ... ... .... ... .. .... : h= 1,30 em, c= 3,80 em 

-Área do Núcleo ... ......... ... ... ....... ... ... ... .. ...... .......... : 2,60 em x 3,40 em 

-Área da Pilha ... .... ... ....... .. ......... ..... ..... ................. : 3,40 em 

-No de espiras do Primátio .. .................................. : 3.518 esp. 

- N° de espiras do Sectmdátio ................................ : 71 esp. 

-Fio Primátio .. ...................................................... : # 38 AWG 

-Fio Sectmdátio ...... ..... .................... .. .................. . : # 19 AWG 

- N° de camadas do Primátio ...... .. ............ ............. : 20 camadas 

- N° de camadas do Sectmdátio ... ...... .............. .. .... : 03 camadas 

- Alh1ra do enrolamento do Primátio ... .. ........ ... ..... : 8,3 mm 

- Alhlra do enrolamento do Secwtdátio .. ................ : 2,88 mm 

- Isolamentos complementares 
Fôl1lla .. ................... .. ............ ............... : 1,50 1n1n 

Primátio/Secundátio ................. .. .. ...................... : 1 ,50 mm 
Acabamento extemo ( 2 x 0.2 ) ....... .............. ... ... : 0,40 mm 
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