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Resumo 

Este trabalho apresenta novas explorações do uso de sistemas agentes apli

cados à proteção de sistemas elétricos de potência (SEP). Os sistemas agentes são defi

rúdos como softwares capazes de interagir com seu ambiente. Todos estudos apresenta

dos focam o uso de agentes dentro de um SEP, através de uma rede privada de comuni

cação (intranet) baseada na tecnologia da Internet. O objetivo final deste trabalho é o 

desenvolvimento ele agentes que possam ser examinados em situações reais. Para facili

tar esta tarefa, uma plataforma computacional foi desenvolvida denominada como 

EPOCHS (Eiectric Power and Communication Synchronizing Simulator). A principal 

função desta plataforma é permitir a integração dos agentes a um ambiente que combine 

simuladores que ofereçam informações sobre um SEP, assim como dados sobre uma 

rede Intranet. Dentro deste contexto, um método para proteção primária c de retaguarda 

foi desenvolvido e testado dentro ela plataforma EPOCHS. Os agentes desenvolvidos 

apresentaram resullados melhores que as técnicas tradicionais. Rcsullados ilustrando o 

desempenho e viabilidade deste sistema de proteção baseado e m agentes são apresenta

elos. 

Palavras-chave: Sistemas Agentes, Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, Redes 
de Computadores Intranet 
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Abstract 

This work presents new explorations into the use of agent technology 

applied to the protection of power systems. We broadly define an agent to be an 

autonomous piece of software capable of interacting with its environment. Our 

investigation centers on the use of agents within an electric power grid using a private 

communication network, termed a Utility Intranet, baseei on Internet technology. Our 

goal is to create practical agents that can be examined in realistic situations. To faci litate 

this aim, a new platform has been developed, EPOCHS, which allows agents to operate 

in an environment that combines proven electric power electromagnetic anel 

electromechanical transient simulators with a popular network communication 

simulation enginc. We developeel primat'}' anel a backup protection system using agent 

technology anel evaluated this system within the EPOCHS environment. Thc agent

baseel system studi eel improveel on traditional methoels. Results illustrating the 

performance anel viabi lity of agent-baseel protection system are presenteei . 

Keywords: Agent Syslems, Power System Protection, Intranet Computer Networks 
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Capítulo 1 

A Proteção dos Sistemas Elétricos de Potência 

Simultaneamente ao surgimento dos sistemas de transmissão e distribuição 

de energia elétrica, surgiram os primeiros esquemas de proteção, que tinham como fina

lidade proteger o sistema ele faltas que nestes pudessem ocorrer, resultantes ele descar

gas atmosféricas, curtos-circuitos e problemas de chaveamento (Stevenson Jr., 1986). 

Apesar ele tais faltas serem um evento um tanto raro, estas se não isoladas em um curto 

espaço de tempo, provocariam sérios danos ao sistema elétrico, tais como danos a equi

pamentos, redução da margem de estabil idade do sistema e explosões em equipamentos. 

Pma que tais problemas não ocorressem, os esquemas de proteção deveriam possuir 

uma rápida ação, isolando a porção em falha do sistema. 

1.1 Componentes dos Esquemas de Proteção 

A rápida ação dos esquemas de proteção exige a operação de vários subsis

temas. Os esquemas ele proteção podem ser subdivididos em quatro partes (Stevcnson 

Jr. , 1986): 

• transdutores : são transformadores de corrente (TC) e tensão (TP) 

responsáveis pela alimentação do relé; 

• re/é : COITesponde ao elemento lógico do esquema de proteção, tendo 

como função detectar faltas dentro de seu alcance, c a partir disto c

nergizar as bobinas de disparo dos seus di sjuntores associados; 

• dis juntores : são acionados pelos relés, e isolam a parte do sistema em 

que ocorreu a falta; 
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• bateria : responsável pelo fornecimento de energia ao sistema de pro

teção. 

Na Figura 1 visualiza-se um esquema de proteção com todos os seus subsis-

l_j 
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I \ ' 
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Figura I - Subsistemas de um esquema de proteção 

D 

A ação coordenada do esquema de proteção pode ser vislumbrada da se

guinte maneira: quando ocorre uma falha em P na linha de transmissão (LT) da Pigura 

1, uma corrente adicional flui de ambos os terminais ela LT para a falha (supondo-se a 

existência ele fontes ele energia em ambos os lados) aumentando-se o nível de corrente 

na LT e conseqüente diminuição da tensão. Estes dados de corrente e tensão são então 

convertidos a níveis mais baixos pelos transclutores (TC e TP) servindo de entrada para 

o relê. O relê então processa os sinais ele entrada e decide se uma falta realmente ocor

reu na LT. Caso uma falta seja detectada, o relê energiza a bobina ele disparo elo clisjun

tor correspondente, fazendo que os contatos deste, que estão em série com a L T, abram 

e desconectem a LT do restante elo sistema, isolando assim a parte defeituosa elo siste-

ma. 

1.2 Zonas de Proteção 

A filosofia ele um esquema de proteção consiste basicamente na divisão elo 

sistema elétrico ele potência (SEP) em pequenas partes de modo que uma proteção ade-
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quada seja assegurada, bem como a garantia de que apenas uma pequena parte do siste

ma seja desligada no caso de uma falta. Um típico SEP e suas respectivas zonas de pro

teção podem ser visualizadas na Figura 2. Nesta figura podemos observar que as zonas 

de proteção se sobrepõem umas às outras de maneira a não existir zonas desprotegidas. 

Motores 

Subestação A 

1 · f'roteçao de geradores 
2 · Proteção do transformadores 
3 • Proteção de barramentos 
4 • P10teção de rnhas de transmissão 
5 • Proteção de motores 

Subestação C 
3 

Subestação O 

Figura 2- Um típico SEP com as suas respec ti vas zonas de proteção 

1.2.1 Proteção Primária e de Retaguarda 

Conforme salientamos, os esquemas de proteção di videm o SEP em zonas 

para assegurar uma proteção adequada. Estes esquemas são conhecidos como esquemas 

de proteção primária, pois eles são responsáveis pela remoção da falta o mais rápido 

possível, desligando a menor parcela do sistema. Entretanto, usualmente considera-se 

que alguns destes componentes possam vir a fa lhar, sendo necessário, portanto, a cria

ção de um esquema de proteção de retaguarda (Elmore, 1994). 

Uma maneira de se obter um esquema de retaguarda consiste na dupli cação 

elos componentes ele proteção primária de modo que a falha do esquema primário não 

impossibilite a remoção da falta. Este esquema geralmente é utili zado em circuitos im

portantes dentro de um SEP, visto o custo adicional que ele acarreta. 
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Uma outra maneira de se obter um esquema de proteção de retaguarda, con

siste-se na utilização das zonas de proteção vizinhas à zona de proteção primária. Den

tro deste contexto, as zonas vizinhas (proteção de retaguarda) devem atuar quando uma 

falta for detectada dentro da zona primária. Deve-se salientar que os esquemas de prote

ção de retaguarda devem dar ao esquema primário um tempo suficiente para que este 

possa atuar, visto que uma operação excessivamente rápida dos esquemas de retaguarda 

podem levar a um desligamento desnecessário de uma grande porção do sistema. A Fi

gura 3 ilustra um esquema de proteção primária e de retaguarda para LTs. Nela pode

mos observar a proteção primária da LT 2-3 realizada pelo relé 2 (R2), e a proteção de 

retaguarda desta mesma linha realizada pelo relé 1 (R l ). Conforme já mencionado, a 

proteção de retaguarda realizada por R 1 cobre uma grande porção do sistema. Caso e

xista uma falta dentro da LT 2-3 e simultaneamente ocorra uma falha de funcionamento 

por parte de R2, o relé Rl realiza a abertura de seu disjuntor, extinguindo a falta. 

2 3 

~------*------ ,~ ------ , 
L- ------ =.=.=.=.=.=. J 
R1 R2 

Figura 3- Exemplo de proteção primária e de retaguarda para LT 

1.3 Características Funcionais de um Relé 

Observando o panorama anterior, percebemos que certas características são 

fundamentais para o desempenho de um relé: velocidade, confiabilidade, seletividade e 

sensibilidade. A primeira característica - velocidade- é básica dentro do funcionamento 

de um relé : o relé deve tomar uma decisão o mais rápido possível. A característica con

fiabilidade traduz-se como a probabilidade do relé satisfazer uma operação prevista sob 

dadas circunstâncias. Define-se seletividade como a capacidade de atuação do re lé com 

conseqüente isolação da menor parte do sistema, evitando-se assim desligamentos des

necessários de partes do sistema. Por último, a sensibilidade consiste-se na capacidade 

do relé em responder corretamente frente a anormalidades das condições de operação e 

de curtos-circuitos. 

Sendo assim, percebemos que os relés são a parte fundamental ("cérebro") 

dentro do esquema de proteção, sendo que especial atenção eleve ser reservada a este 

elemento. 
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1.4 O Relé Digital 

Os primeiros relés utilizados eram de constituição eletromecânica que em

bora eficazes no acionamento dos disjuntores, apresentavam grandes dimensões e eram 

relativamente lentos. Estes relés possuíam como entradas as leituras de tensão e corrente 

provenientes dos transdutores, sendo que a sua decisão- trip- baseava-se diretamente 

na comparação ou combinação destes parâmetros com um valor predeterminado (valor 

ou curva de referência) (Phadke e Thorp, 1988). 

No final dos anos 50 surgiram os primeiros relés eletrônicos (conhecidos 

também como relés de estado sólido). Eles eram constituídos basicamente por diodos, 

transistores e amplificadores operacionais, sendo mais flexíveis e mais velozes que os 

relés eletromecânicos porém mais susceptíveis a ruídos eletromagnéticos (EMI). 

Com o surgimento dos microprocessadores no início dos anos 70, começou

se a estudar o uso desta nova tecnologia dentro dos esquemas de proteção, criando-se 

um novo tipo de relé: o relé digital. 

O relé digital possui corno entrada os mesmos dados de tensão e corrente 

provenientes de transdutores, tais corno no relé eletromecânico ou de estado sólido, sen

do que estes ~ inai ~ ::;ão então convenidos em sinais digitais. O processo de decisão é 

feito então pelo microprocessador atra vés de um programa onde a análi se destes sinais 

de entradas é feita. 

Percebe-se logo a superioridade dos relés digitais em relação aos relés con

vencionais, visto que estes se baseiam em relações simples existentes entre os sinais de 

enu·ada enquanto aqueles possuem a capacidade de extração das características mais 

importantes dos sinais de entrada, bem como uma análise mais complexa da relação 

existente entre estes sinais. Esta característica só pôde ser obtida graças ao caráter pro

gramável elos microprocessadores. 

Outras vantagens diretas do uso de relés digitais em relação aos relés con

vencionais são a crescente diminuição do custo dos microprocessadores e outros com

ponentes digitais integrantes deste tipo de relé, a nexibilidade de operação que este 

di spositivo proporciona, visto a sua característica programável e por fim a capacidade 

de auto-diagnóstico para a detecção de possíveis falhas existentes em algum dos com

ponentes integrantes do relé para posterior reparo, evitando assim falhas no seu funcio

namento (aumento ela confiabilidade). 
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1.5 Proteção dos Elementos de um Sistema de Potência 

Um sistema de potência pode ser dividido em 5 elementos básicos (Elmore, 

1994): 

• Geradores; 

• Transformadores; 

• Barramentos; 

• Circuitos de distribuição e transmissão; 

• Motores. 

Dentre estes elementos, percebe-se que a LT é o elemento mais susceptível 

a faltas devido a sua grande dimensão física (Stevenson Jr., 1986). A proteção de L Ts é 

objeto freqüente de estudos sendo que a proteção deste elemento será o objetivo princi

pal deste traball10. 

1.5.1 Técnicas para a Proteção de Linhas de Transmissão 

A maioria das faltas em um SEP ocorrem em LTs. Este elemento possui 

uma grande variação em suas características, configuração, comprimento e importância 

relativa dentro do SEP em que se encontra, ocasionando assim a existência de várias 

técnicas para a sua proteção. Dentre as diversas técnicas de proteção comumente utili 

zadas para a proteção de L Ts, podemos c itar a proteção de sobrecorrente, a proteção 

direcional, a proteção de distância e a proteção através de re lé de fio piloto. 

A proteção de sobrecorrente consiste na comparação da magn itude da cor

rente com um valor típico de corrente para uma situação normal, indicando assim uma 

situação de falta ou não. A proteção direcional baseia-se na comparação do ângulo de 

fase da corrente de falta com uma quantidade referência (a tensão correspondente, por 

exemplo) indicando assim se uma falta à diante ou reversa ex iste. 

O esquema de proteção de distância baseia-se no princípio que a relação das 

entradas de tensão e corrente (impedância aparente) é função da distância entre o ponto 

de falta e a localização do relé. Basicamente este esquema de proteção compara essas 

grandezas do s istema, determinando se uma falta está ocorrendo dentro ou fora ela sua 
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zona de proteção. Dentre os relés de distância mais comumente encontrados, podemos 

citar os relés de impedância, reatância e mho. 

Por fim, a proteção através de relé de fio piloto utiliza como base um canal 

de comunicação entre os relés de terminais remotos de modo que eles funcionem coope

rativamente na tomada de decisão e não de maneira independente (standalone) . Um 

algoritmo básico utilizado dentro desta filosofia é a comparação diferencial. 

1.5.2 Sistemas Agentes Aplicados à Proteção de Sistemas 

Elétricos de Potência 

Os sistemas de potência têm passado por uma série de mudanças desde a úl

tima década. Com o processo de privatização iniciado neste período, o sistema passou a 

ser operado com menores reservas ele geração e maiores congestionamentos na u·ans

missão. Sistemas de controle e proteção mais rápidos, confiáveis e melhores coordena

elos são ainda mais críticos sob este novo cenário. Para enfrentar esta nova realidade, 

novos métodos ele controle e proteção tornam-se necessários. 

Sistemas u·aclicionais de proteção baseiam-se em unidades independentes 

que se utilizam de medidas locais para a maioria de suas decisões. As redes de comuni 

cação exercem um papel muito limitado nestes sistemas. Com o surgimento ele urna 

nova era de controle descent ralizado associado a novos padrões de eficiência, estes mé

todos revelaram-se ine fi cientes em atender essas novas exigências. A indllstria de siste

mas ele potência está começando a reconhecer os benefícios que a comunicação pode 

trazer para uma melhor coordenação dos sistemas de proteção c controle através de a

ções mais rápidas e precisas. A expansão da rede mundial Internet, ao mesmo tempo, 

trouxe um grande interesse para o uso ele redes de comunicação baseadas na mesma 

tecnologia para as tarefas de controle e proteção ele SEPs. Em particular, tem crescido o 

interesse elo uso de agentes baseados em redes ele comunicação para a melhora ela e fi ci

ência e confiabilidacle elos SEPs. 

Mas apesar desse crescente interesse pela comunidade ele sistemas ele potên

cia, existem poucas oportunidades para investigação elo efeito de agentes em sistemas 

reais devido, principalmente, à falta de uma plataforma computacional que possa simul

taneamente simular elementos de um sistema de potência e de um sistema de comunica

ção. 



25 

Com isto em mente, este trabalho descreve o projeto de doutorado intitulado 

"EPOCHS: Uma Plataforma para Avaliação de Novas Tecnologias Baseadas em Agen

tes para Proteção de Sistemas Elétricos de Potência". Nele apresentamos as explorações 

mais recentes do uso de sistemas agentes aplicados à proteção de sistemas elétricos de 

potência. Os sistemas agentes são definidos como softwares capazes de interagir com 

seu ambiente. Todos os estudos apresentados focam o uso de agentes dentro de um SEP 

através de uma rede privada de comunicação (intranet) baseada na tecnologia da Inter

net. O objetivo final deste trabalho é a análise da viabilidade do uso de agentes para 

proteção de SEPs. Para facilitar esta tarefa, uma plataforma computacional foi desen

volvida denominada EPOCHS (Electric Power and Communication Synchronizing Si

mulator). A principal função desta plataforma é permitir a integração dos agentes a um 

ambiente que combine simuladores que ofereçam informações sobre um SEP, assim 

como dados sobre uma rede intranet. Dentro deste contexto, um sistema para proteção 

primária e de retaguarda para linhas de transmjssão foi desenvolvido e testado dentro da 

plataforma EPOCHS. Os agentes desenvolvidos apresentaram melhores resultados que 

as técnicas tradicionais. Resultados ilustrando o desempenho e a viabilidade deste sis

tema de proteção baseado em agentes são apresentados. 

Devido ao caráter multid isciplinar desta pesquisa, três assuntos ptincipais 

são apresen tados e explorados durante este trabalho. Inicialmente, no capítu lo 2, aborda

remos e definiremos o conceito de sistemas agentes. Este conceito apresenta várias de

fi nições por diversos pesquisadores, fazendo assim uma análise mais rigorosa deste as

sunto extremamente relevante. Posteriormente, no capítu lo 3, apresentaremos uma visão 

geral sobre os sistemas de comunicação, dedicando mna atenção especial aos utilizados 

pe los sistemas de potência. Logo em seguida, nos capítulos 4 e 5, abordaremos os prin

cipais sistemas de controle e proteção para SEPs baseados em redes de comunicação. 

Após a introdução teórica sobre estes três pontos chave, exibiremos no capítulo 6 a pla

taforma computacional denominada EPOCHS. O EPOCHS constitui-se no elo de liga

ção entre os três domínios apresentados, permitindo o estudo de agentes para proteção 

de SEPs baseados em redes de comunicação. Como fi nalização deste traba lho, apresen

taremos nos capítulos 7, 8, 9 e 10 o estudo rea lizado com a plataforma EPOCHS. Inici

almente no capítu lo 7 apresentamos o SEP e a rede de comunicação utili zada em todos 

os testes desenvolvidos neste trabalho, assim como todas as considerações tomadas para 

simulação destes sistemas. Posteriormente no capítulo 8 abordaremos os testes desen

volvidos com a rede de comunicação. Em seguida, no capítulo 9, exporemos os testes 
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realizados com a proteção primária. Finalmente, no capítulo 10, apresentamos os testes 

com o sistema de proteção de retaguarda e sua interação com os agentes primários. O 

capítulo 11 é destinado às conclusões e observações gerais do trabalho. O trabalho é 

finalizado com as referências bibliográficas e três apêndices onde são descritos a relação 

de trabalhos publicados durante esta pesquisa, uma breve introdução aos conceitos bási

cos sobre fibras ópticas e o conjunto completo de testes realizados com o sistema de 

comunicação. 



2.1 O que é um Agente ? 

Capítulo 2 

Introdução a Agentes 

Pesquisadores envolvidos com o estudo ele agentes têm oferecido uma vari

edade de definições, onde cada um tenta explicar o uso ela palavra "agente". Estas defi

nições variam elas mais simples até as mais longas e complicadas. Estas definições, à 

primeira vista, parecem ter surgido diretamente do conjunto ele exemplos ele agentes que 

os pesquisadores tinham em mente. Vamos então examinar e comparar algumas destas 

definições. 

O Agente M uBol (Virdhagriswaran, 1998): "O termo agente é usado para 

representar dois conceitos ortogonais. O primeiro é a habilidade de execução au tônoma. 

A segunda é a habilidade de desempenhar racioc ínio ori entado à domínio" . Esta defini

ção foi formulada por Sankar Virdhagriswaran da Crystalíz, Inc., onde se define a tec

nologia de agentes móveis. A execução autônoma é claramente vital para um agente. 

O Agente AIMA (Russel e Norvig, 1995): "Um agente pode ser visto como 

qualquer coisa que percebe o seu meio através de sensores e age sobre ele através de 

atuadores". AlMA é um acrônimo para "Artificial Intelligence: a Modem Approach", 

um livro de sucesso que foi usado em mais de 200 universidades e faculdades em 1995. 

Os autores estavam interessados em programas agentes incorporados com técnicas de 

inteligência artificial (IA) . Claramente, a definição AlMA depende do que entendemos 

como meio, e do que sensores e atuadores são. Se definirmos o meio como qualquer 

coisa que fornece uma entrada de dados e recebe uma saída de dados, onde os sensores 

estão ligados à entrada ele dados e os atuadores à saída de dados, todo programa é um 

agente. Portanto, se desejarmos chegar a uma diferenciação entre agentes e programas, 

deveremos então restringir pelo menos algumas das noções de meio, atuadores e senso

res. 
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O Agente de Maes (Maes, 1995): "Agentes autônomos são sistemas compu

tacionais que vivem em algum meio dinâmico complexo, sente e atua autonomamente 

neste meio, e fazendo isto atinge uma série de objetivos e tarefas para as quais foi de

signado". Pattie Maes, do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology, é uma 

das pioneiras da pesquisa em agentes. Ela acrescentou um elemento crucial à definição 

de agente: "agentes devem agir autonomamente para atingir uma série de objetivos e 

tarefas". Além disso, os meios foram restritos a complexos e dinâmicos. Porém, a partir 

destas definições, não fica claro se um programa comum para folha de pagamento, por 

exemplo, pode ser considerado como um agente ou não. 

O Agente KidSim (Smith et al., 1994): "Vamos definir um agente como um 

software persistente dedicado a um propósito específico. 'Persistente' distingue um a

gente de uma sub-rotina; agentes têm a sua própria idéia sobre como atingir certas tare

fas. ' Propósito específico' distingue agentes de aplicativos multifuncionais; agentes são 

tipicamente muito menores". O conceito de persistência é uma nova e importante adi

ção. Apesar de muitos agentes serem de "propósito específico", para alguns autores 

(FrankJin e Graesser, 1996) esta não é uma característica essenc ial para os agentes. 

O Agente de Hayes-Roth (Hayes-Roth , 1995): "Agentes inteligentes desem

penham continuamente três funções: percepção O<\S ronciições dinâmicas do ambiente ; 

atuação nas condições do ambiente; e raciocínio para interpretar as percepções, resolver 

problemas, fazer inferências e determinar ações". B{u·bara Ilayes-Roth do Laboratório 

de Sistemas de Conhecimento de Stanford insiste que os agentes devem raciocinar du

rante o processo de atuação. Se o raciocínio for interpretado amplamente, a arquitetura 

do agente permitirá ações reflexivas, assim como ações planejadas. 

O Agente da IBM (IBM, 1997): "Agentes inte ligentes são programas que 

produzem um conjunto de operações em nome de um usuário ou outro programa com 

algum grau de independência ou autonomia, e assim, utiliza algum conhecimento ou 

representação dos objetivos ou desejos do usuário". Esta definição encontrada no artigo 

de Estratégias Inteligentes para Agentes da IBM, apresenta um agente inteligente como 

atuaclor para um terceiro, com autoridade dada por este . Um típi co exemplo apresentado 

é um agente ele coleta de informações, apesar elo artigo apresentar oito possíveis aplica

tivos. 

O Agente ele Woolclridge & Jennings (Wooldriclge e Jennings, 1995): "Um 

agente consiste em um hardware ou (mais usualmente) um programa que possui as se

guintes propriedades: 
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• Autonomia: agentes operam sem a intervenção direta de humanos ou 

outros, e possuem algum tipo de controle sobre as suas ações e estados 

internos; 

• Habilidade Social: agentes interagem com outros agentes (e possivel

mente humanos) através de algum tipo de linguagem para comunica

ção de agentes; 

• Reatividade: agentes percebem seus ambientes, (que podem ser o 

mundo físico, a interface gráfica com usuário, um conjunto de outros 

agentes, a Internet, ou talvez todos estes combinados), e respondem 

prontamente a mudanças que nestes possam ocorrer; 

• Pró-atividade: agentes simplesmente não agem em resposta ao ambi

ente, eles são capazes ele exibir um comportamento orientado a objeti 

vos através da tomada ele iniciativa . " 

A defin ição de Woolclridge c Jennings, em adição à autonomia, Sensoria

mento c atuação, permite uma grande, porém finita, gama de meios. Eles ainda acres

celt tam a uecessidaue de coumnicação . 

O Agente SodaBot (Coen, 200 I ) : "Programas agentes são programas que se 

envolvem em diálogos e negociam e coordenam a transferênc ia de informação". Soda

Bot é um ambiente em desenvolv imento para programas agentes sendo construído no 

Laboratório de IA do MIT por Michael Coen. Destaca-se nesta definição a quase nula 

interseção entre ela e as sete anteriores. "Quase nula" pois negociação , por exemplo, 

exige tanto percepção quanto atuação, bem como diá logo necessita de comunicação. 

Ainda assim esta definição é vastamente d iferente das outras, tendo-se assim a impres

são que todos os programas padrões não se encaixam nesta definição. 

Foner exige muito mais do que foi citado anteriormente ele um agente 

(Foner, 1993). Seus agentes colaboram com outros agentes para melhorar a execução 

das tarefas do usuário. Isto demanda, em ad ição à autonomia, que o agente dialogue 

com o usuário e seja confiável. 

O Agente de Brustoloni (Brustoloni , 199 1) é definido como: "Agentes autô

nomos são sistemas possuidores de ações autônomas e propositais dentro do mundo 

real" . O agente de Brustoloni, di ferentemente dos anteriores , deve viver e agir no "mun-
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do real". Ele também insiste que seus agentes devem ser "reativos; isto é, são capazes 

de responder a estímulos externos e assíncronos". 

Como estas definições deixam claro, não existe um acordo geral do que é 

exatamente constituído um agente, ou no que eles diferem de programas normais. A 

própria lista de e-mail de softwares agentes na Internet fornece um FAQ (Frequently 

Asked Questions) que diz, "Este FAQ não tentará fornecer uma definição final sobre 

programas agentes" (The FAQ Agent, 1997). 

2.2 A Essência dos Agentes 

Como bastante evidenciado na seção anterior, é muito difícil dar uma defi

nição formal para agentes. Russel e Norvig (Russel e Norvig, 1995) acrescentam a se

guinte explicação: "A noção de um agente deve ser encarada como uma ferramenta para 

a análise de sistemas, não como uma absoluta caracterização que divide o mundo em 

agentes e não-agentes". O único conceito que determina limites absolutos são os concei

tos matemáticos, e eles apenas obtêm sucesso porque são livres de conteúdo. Agentes 

"vivem" no mundo real (ou em algum outro mundo), e os conceitos existentes no mun

do real levam a categorias difusas. 

Apesar de não existir uma definição universalmente aceita de agentes, deci

dimos por adotar uma defi nição abrangente, baseada em (Garcia e Sichman, 2003) apud 

(Ferber e Gasscr, 1991): "Um agente é uma entidade real ou virtual , capaz de agir nu1n 

ambiente, de se comunicar com outros agentes, que é movida por um conjunto de incli 

nações (sejam objetivos individuais a atingir ou uma função de satisfação a otimizar), 

que possui recursos próprios, que é capaz de perceber seu ambiente, que dispõe (even

tualmente) de uma representação parcial deste ambiente, que possui competência e ofe

rece serviços, c cujo comportamento tende a atingir seus objeti vos utilizando as compe

tências e os recursos que dispõe, levando em conta os resultados de suas funções de 

percepção e comunicação, bem como suas representações internas." 

Essa definição pode ser encarada como integradora de todas as técnicas an

teriormente citadas. 

2.3 Classificações de Agentes 

A variedade de definições discutidas anteriormente envolve um conjunto de 

propriedades dos agentes. Através da definição pouco restritiva de agentes autônomos, 



" 

., 

31 

estas propriedades podem ajudar a classificar os agentes em categorias. A tabela seguin

te lista muitas das propriedades mencionadas anteriormente. 

Tabela I - Classificações dos Agentes 

Propriedade Outros Nomes 

Reatividade Sensoriamento e atuação 

Autonomia 

Orientação a objetivos Pró-atividade 

Continuidade temporal 

Inteligência Adaptatividade 

Mobilidade 

Flex ibilidade 

Significado 

Responde prontamen
te a mudanças no 
meio 

Possui controle sob 
suas ações 

Não age simplesmen
te em resposta ao 
ambiente 

É um processo conti
nuo ao longo do tem
po 

Muda o seu compor
tamento baseado em 
experiênc ias anterio
res 

Capaz de se transpor
tar de uma máquina 
para outra 

Suas ações não são 
prcdctcrmi nadas 

Todo agente, pela definição, satisfaz as primeiras quatro propriedades. A

crescentar outras propriedades aos agentes pode gerar classes potencialmente uti lizáve is 

de agentes, como por exemplo, agentes móveis inte ligentes. Portanto, uma class ificação 

hierárquica baseada na inclusão de conjuntos ocorre naturalmente. Agentes móveis inte

ligentes são, portanto, uma subclasse de agentes móveis. 

Existem em última instância, outros possíveis esquemas de classificação. 

Programas agentes podem ser c lassificados de acordo com as tarefas que eles desempe

nham, por exemplo, agentes coletores de informação ou agentes fillradores de e-mail. 

Os agentes podem também ser classificados de acordo com a sua estrutura de controle. 

Eles ainda podem ser classificados pelo alcance e sensitividade dos seus sensores, pela 

variedade e eficiência de suas ações , ou por quantos estados internos eles possuem. 
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Conforme encontrado na literatura, os primeiros pesquisadores a proporem 

o uso de agentes para proteção de SEPs foram (Tomita et ai., 1998). Neste artigo, os 

autores propõem o conceito de "relé agente". Estes relés são capazes de realizar a prote

ção cooperativa de um SEP, baseados em equipamentos distribuídos combinados com 

uma rede de comunicação. Os autores apontam que o uso de relés agentes proporciona 

uma menor área isolada para situações de falta, assegurando uma alta confiabilidade 

com uma quantidade menor de hardware redundante que os sistemas de proteção con

vencionais. Este artigo revelou-se de grande importância para este trabalho, sendo sua 

maior fonte inspiradora. Porém, Tomita não realiza nenhuma simulação computacional 

envolvendo agentes, SEP e rede de comunicação. Ele restringe-se apenas a propor os 

possíveis tipos de agentes, e suas interações com o SEP, em conjunto com algumas es

tratégias para proteção. 

Os agentes para proteção de LTs propostos neste trabalho baseiam-se em 

agentes geograficamente distribuídos embarcados em IEDs (Jnte/ligent Electronic De

vires). Este método aprimora os componentes tradicionais do sistema levando em conta 

o uso de üúormações remota<>. C'om o ohjetivo rle fazer esses sistem;:~s distribuídos fun

cionarem efet ivamente , os agentes devem ser capazes de interagir autonomamente uns 

com os outros. 

Os agentes desenvolvidos durante este trabalho foram divididos em 3 cale-

gurias: 

• Agentes Primários; 

• Agentes de Retaguarda; 

• Agentes de Carga. 

Os agentes primários são os agentes responsáveis pela proteção primária das 

LTs do SEP, isto é, uma vez detectada uma falha dentro da sua zona de proteção, estes 

agentes irão eliminá-la o mais rápido possível . Estes agentes comunicam-se entre si 

para a realização desta tarefa, e uma vez cmúirmada a presença ele uma falta, estes a

gentes acionam seus respectivos clisjuntores para eliminação ela menor porção do siste-

ma. 



33 

Os agentes de retaguarda são responsáveis pela proteção de retaguarda das 

LTs, isto é, caso exista falha na proteção primária, estes agentes percebem que os agen

tes primários falharam por algum motivo, e acionam seus respectivos disjuntores, elimi

nando uma porção maior do sistema. Para atingir seus objetivos, os agentes de retaguar

da recebem informações provenientes dos agentes de carga e de outros agentes de reta

guarda. Uma vez detectada a presença de falta, os agentes de retaguarda comunicam 

todos os agentes primários contidos dentro da sua área de proteção sobre o defeito em 

questão . 

Os agentes de carga são os agentes mais simples deste esquema. Eles são 

responsáveis apenas por prover aos agentes de retaguarda informações necessárias ao 

processo de decisão destes agentes. 

A relação entre as três categorias de agentes pode ser visualizada na Figura 

4. Neste esquema as setas nos indicam os possíveis fluxos de comunicação. Conforme 

já exposto anteriormente, os agentes primários comunicam-se apenas entre si e com os 

disjuntores, enquanto os agentes de retaguarda recebem informações dos agentes de 

carga, comunicam-se entre s i, com os agentes primários e com os disjuntores. Os agen

tes de carga por sua vez, apenas enviam mensagens aos agentes de retaguarda. 

• 
I 

Figura 4- Relação entre os diferentes agentes 

Agentes 
de Carga 

Esquematicamente, todos os agentes podem ser resumidos pela Figura 5. 

Todos possuem em suas interfaces sensores que coletam informações relevantes aos 

seus algoritmos de proteção e controle tais como tensão e corrente locais, e possuem 

acionadores através dos quais acionam seus respectivos disjuntores. Internamente os 
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agentes são constituídos por rotinas para a comunicação inter-agentes e por algoritmos 

para proteção e controle (Wooldridge e Ciancarini, 2000). 

Todos os agentes possuem sua própria rotina de proteção e controle conven

cional, mas comunicam-se com outros agentes e agem em resposta ao ambiente. Cada 

agente faz suas próprias decisões baseadas em informações locais e remotas. Esta flexi

bilidade e autonomia acrescentam confiabilidade ao sistema de proteção, pois qualquer 

agente pode continuar a funcionar corretamente apesar de falhas em outras partes do 

sistema de proteção ou do sistema de comunicação. 

Ambiente 

Sensorde 
Entrada 

Agente 

Comunicação 

+ 
Algoritmos para 
Proteção e 
Controle 

Acionador 
de Salda 

Figura 5 - A Est1 utura dos Agentes para Proteção de LTs 

Aspectos como os diferentes tipos de mensagens trocadas pelos agentes, a 

estrutura da rede de comunicação, os algoritmos para detecção e coordenação, assim 

como a própria locali zação dos agentes dentro do SEP, serão oportunamente introduzi

dos durante o desenvolvimento deste trabaU1o. 

2.5 Resumo 

Este capítulo procurou mostrar algumas definições de agentes e tenta con

vergir, embora não seja uma tarefa fác il, para a apresentação da essência dos agentes e 

sua classificação. Como finalização, apresentamos o princípio de funcionamento e rela

c ionamento dos agentes para proteção de LTs. Este esquema apresenta as diferentes 

categorias de agentes desenvolvidos, assim como o inter-relacionamento entre esses 

agentes. Para os dois próximos capítulos, reservamos a apresentação dos sistemas de 
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comunicação em geral e suas utilizações em sistemas de potência. Logo a seguir, apre

sentamos uma visão geral da utilização de intranets corporativas, principalmente levan

do-se em conta o principal escopo deste trabalho: o seu uso na proteção de sistemas 

elétricos. 
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Capítulo 3 

Aplicação de Sistemas de Comunicação em Sistemas 
Elétricos de Potência 

3.1 Introdução 

Ao longo dos últimos anos temos observado uma revolução dentro da área 

de sistemas de comunicação. Telefonia, sistemas de comunicação via satélite e o surgi

mento da própria Internet são alguns exemplos desta revolução. Todas estas tecnologias 

sofreram ao longo da última década um rápido aprimoramento, e conseqüentemente, um 

grande barateamento em seu hardware e software. Observando estes fatos , torna-se cla

ro o alto potencial de utiliza\=ão destas tecnologias nos IIHtis diversos campos, tendo em 

vista a grande quantidade ele informação e controle que os sistemas de comunicação 

podem nos trazer. Podemos ci tar como exemplo de utilização destas tecnologias, o uso 

computadores de bolso tipo PDA (Persona/ Desktop Assistant) para agendamento de 

reuniões e leitura de e-mails, sistemas de comunicação para controle de máquinas em 

chão de fábrica através do uso de VPNs (Virtual Privare Networks), sistemas ele locali

zação e condução para veículos através de GPS (Global Positioning System), sistemas 

de segurança res idencial via Internet, etc. 

Dentro desta perspectiva percebemos que os sistemas ele potência se apre

sentam como um ramo altamente benefi ciado através do uso de tais tecnologias, dev ido 

fundamentalmente a capacidade de controle e monitoramento que os sistemas de comu

nicação podem trazer às suas mais diversas áreas. A utilização de protocolos j á ex isten

tes como TCP (Transmission Contra/ Protocol) ou UDP (User Datagram Protocol) em 

c ima de redes IP (Jntem et Protocol) apresenta-se como alternati va real devido à larga 

utilização destes na Internet. Somando-se a este fato, destacamos que já ex istem produ

tos em fase avançada ele desenvolvimento utilizando tecnologias tipo Internet para sis

temas elétricos de potência (Sekiguchi , 2000b), (Sekiguchi, 2000a). 
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A partir então desta constatação, pretendemos apontar os principais aspectos 

envolvidos, tanto na utilização de sistemas tradicionais, quanto em sistemas baseados 

em Intranets para a comunicação em sistemas de potência. Inicialmente apresentaremos 

os sistemas tradicionais utilizados para a comunicação de dados em sistemas de prote

ção, destacando os meios físicos utilizados para estas soluções. Posteriormente, no pró

ximo capítulo, introduziremos os conceitos relativos ao uso de redes LANs e WANs 

para comunicação em I entre subestações. Finalmente apresentaremos o conceito de 

sistemas de proteção baseados em redes Intranets, técnica que representa e introduz um 

novo paradigma às técnicas de proteção para sistemas de potência. 

3.2 Meios Físicos Utilizados para Comunicação em Sistemas 
de Proteção 

O meio físico consiste numa parte fundamental de um sistema de comunica

ção para proteção de linhas de transmissão. Ele é necessário para que ocorra a transmis

são de dados a partir de um terminal da linha a outro, possibilitando assim a detecção da 

falta e conseqüente coordenação do sistema ele proteção. Um processo semelhante tam

bém é fei to na direção oposta, permitindo a determinação ela presença ele uma falta in -

terna. 

As exigências para comunicação entre relês são bem mais severas que para 

transmissão ele dados ou voz. Na transmissão de dados ou voz a inoperância do cana l ele 

comunicação por alguns instantes pode ser compensada pela retransmissão dos dados 

perdidos, porém este é um fato inaceitável para a comunicação entre relês. Durante o 

instante ele uma fa lta, eleve-se garantir o funcionamento correto elo meio de comunica

ção, pois interpretações incorretas feitas pelos relês podem levm· a aberturas indesejadas 

ou à inex istência ele sinal de abertura. 

Como principais meios físicos para relês ele proteção podemos destacar: 

• Pio pi loto 

• Ondas Portadoras 

• Sinais de Áudio 

11 Microondas 

• Fibras Ópticas 
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A tecnologia da comunicação já é empregada há muitas décadas pelos sis

temas de proteção. Dentro deste cenário, podemos afirmar que muitos SEPs possuem 

pelo menos um ou mais destes meios físicos , sendo possível que alguns possuam todos 

os meios relacionados . 

3.2.1 Escolha do Meio Físico 

A Figura 6 fornece um esboço do custo relativo dos diferentes meios físicos 

(Elmore, 2000a). O custo do canal tipo fio piloto cresce linearmente com a distância, 

mas é sem dúvida o canal mais barato para pequenas distâncias. Um único canal de mi

croondas é dificilmente justificável, mas como o diagrama mostra, o custo incrementai 

por canais adicionais é pequeno. Pelo fato das microondas serem um sistema restringido 

pela linha de visada, e as condições do terreno limitarem a distância na qual a comuni

cação pode ser feita confiavelmente sem a necessidade de repetidores, este tipo de canal 

apresenta saltos em seu custo em suas distânc ias limitantes. Os sistemas de ondas porta

doras PLC (Power Line Carrier) (Figura 7), também denominados como OPLAT (On

das Portadoras em Linhas de Alta Tensão), são os sistemas mais utili zados para comu

nicação entre relés de proteção para LTs. Estes sistemas aplicados às linhas de transmis

são não são limitados pela distâm:ia t:Jn gt:ral, 111<tS aJ)ltSentam um custo con iderável 

em seus terminais. Um meio físico importa nte não mostrado na Figura 6 são as fi bras 

ópticas. Basicamente, elas apresentam custos similares ao custo do canal tipo fio piloto, 

em relação ao crescimento linear, porém apresentam um custo por quilômetro conside

ravelmente maior. 

Custo 

croondns=1 
dos Portadoras 

Piloto 

-- _______ , '~"''' 
I canal 

Distância 
Figura 6 - Custos relativos dos diferentes tipos de canais 
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A seguir damos um breve detalhamento das tecnologias apresentadas. 

Fio Piloto 

Condutores metálicos têm sido utilizados largamente e com sucesso ao lon

go elos anos pelos relés diferenciais ele corrente. Apesar ele completamente aplicáveis à 

proteção ele linhas curtas, as suas linútações são grandes. A freqüência ele transmissão é 

60 Hz, não permitindo nenhuma possibilidade ele filtragem ele ruído. Sob condições 

normais, o circuito eleve permitir a passagem ele sinais CC, e est<1 sujeito à altas tensões 

modais para casos que eles devem ignorar (faltas externas) (Elmore, 2000a). Apesar 

destas dificuldades, virtualmente todas as companhias possuem relés diferenciais utili

zando fios piloto. 

Ondas Portadoras 

A utilização das LTs como próprio meio de comunicação para transmissão 

de informações é a maneira mais comum utilizada pelas companhias de transm.issão 

para transnússões de média e longa distância (20 a 500 km). As LTs apresentam baixa 

atcnuaçao para f'rcqüências portadoras na faixa de 20 a 500 kHz c por isso são Ul11H boa 

escolha como meio físi co para comunicação. Um canal PLC operando a 80 kHz ou me

nos pode alcançar até 800 km, distância inigualáve l por outros meios de comunicação 

comumente disponíveis às companhias de transnússão (fio piloto, rádio ou microondas) 

sem o uso de repetidores ou estações repetidoras. Os sistemas OPLAT são virtualmente 

utilizados por todos os países do mundo para a transm.i ssão de voz, dados e sinais de 

proteção e se tornanun um sistema importante para o gerenciamento e segurança dos 

SEPs (Camara, 2003). 

Os sistemas OPLAT são constituídos pelas próprias LTs, bobinas de blo

queio, caixa de sintonia e capacitares de acoplamento. As bobinas ele bloqueio devem 

ser capazes de conduzir a corrente máxima ela linha de transmissão sem apresentar um 

aquecimento excessivo, elevem possuir indutância e capac itância apropriadas e devem 

agüentar a corrente máxima de curto-circuito. Elas são sustentadas nas linhas ele trans

missão, e não necessitam ele uma estrutura de isolamento independente. O capacitar de 

acoplamento eleve possuir uma capacitância apropriada para o acoplamento do s inal da 

portadora no circuito de alta-tensão e deve ser totalmente isolado para suportar as ten

sões de regime e transitórias nas quais o sistema de potência está sujeito. Normalmente 
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existem centelhadores nas caixas de sintonia, e também na base dos capacitares de aco

plamento, que irão centelhar na presença de tensões excessivas produzidas por raios, 

flutuações da tensão do sistema ou faltas. Uma vigilância especial deve ser tomada em 

relação ao tamanho do gap, pois o centell1amento causa um curto na onda portadora, e 

ele pode ocorrer no momento onde ela é mais necessária. Os principais tipos de modu

lação utilizados por esta tecnologia são a sinalização On-Off e Ajuste por Variação da 

Freqüência (FSK) (Elmore, 2000a). Um exemplo típico de um sistema de comunicação 

através de ondas portadoras pode ser visualizado na Figura 7. 

Freqüência 
em kHz --+ 

Bobina de Bloqueio 

Capacitor de 
Acoplamento 

Lógica Diferencial 

Linha de Transmissão 

Transferência Lógica Diferencial 
deTrip 

Bobina de Bloqueio 

Capacitor de 
Acoplamento 

Transferência 
de Trip 

Figura 7 - Diagrama esquemático de um sistema de comunicação através de ondas portado ras 

Como principais vantagens deste sistema podemos destacar: 

• Alta rigidez mecânica das LTs; 

• As LTs e os equipamentos terminais pertencem e estão exclusivamen

te sob o controle das concessionárias de transmissão; 

• Atenuação baixa e relativamente constante sob condições atmosféricas 

normais; 
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• A manutenção do sistema é feita exclusivamente dentro do ambiente 

da subestação, evitando-se assim custos adicionais devido ao deslo

camento de pessoal técnico a um repetidor distante da subestação. 

Como desvantagem desta tecnologia podemos citar sua susceptibilidade a 

ruídos. Os sistemas OPLAT estão sujeitos a rajadas de ruídos de alta intensidade duran

te a operação de disjuntores ou seccionadoras ou a ruídos persistentes produzidos por 

efeito corona (Mesbah, 2003). 

Em relação à adição de novos canais, o sistema OPLA T não necessita de 

novas bobinas de bloqueio ou capacitores de acoplamento, porém a troca da caixa de 

sintonia e a adição de novos multiplexadores I demultiplexadores são necessárias. Maio

res informações sobre este tópico podem ser encontradas em (Elmore, 2000a). 

Sinais de Áudio 

Como o nome implica, os sinais de áudio são as freqiiências pertencentes à 

banda de freqüência audível pelo ouvido humano. Estes canais ele baixa freqüência po

dem ser usados: 

• Independentemente em um par de fius pilulu; 

• Em um canal de voz em ondas portadoras; 

• Em um canal de voz em microondas. 

Este sistema utiliza predominantemente a variação ele freqüência. Em geral, 

o sinal é operado em sua freqüência guarda e é variado para a freqüência de abertura 

quando alguma ação é exigida. Um uso importante de sinais de áudio no contexto de 

relés de proteção é o uso para transferência ele trip (abertura), com o objetivo de se ope

rar um clisjuntor remoto para extinção ele uma falta. Este também pode ser utilizado em 

sistemas ele proteção piloto em linhas ele transmissão. 

Microondas 

A região compreendida entre 1 e 30 GHZ é considerada a região ele micro

ondas. A transmissão ele microondas é limitada por uma linha de visada, possuindo um 

alcance de apenas 30-80 km, dependendo do terreno e sendo influenciada em longos 
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caminhos pela curvatura da Terra. Similar à luz, a energia da microonda pode ser focada 

através do uso de antenas parabólicas. O objetivo da microonda é a comunicação com 

uma antena receptora. Quando a distância excede um certo valor permitido, o uso de 

repetidores deve ser feito para a retransmissão do sinal. 

Fibras Ópticas 

Ao contrário das tecnologias anteriores, as fibras ópticas possuem as seguin

tes vantagens: 

• Possuem uma alta largura de banda, permitindo a transmissão de uma 

alta quantidade de informação em uma única fibra; 

• As fibras ópticas são 100% dielétricas, não sendo afetadas por loops 

para a terra, surtos indutivos ou descargas atmosféricas - fatores co

muns na geração ele ruídos nos sistemas anteriores. Esta característica 

é particularmente importante, pois sistemas elétricos ele potência pos

suem um ambiente altamente eletromagnético; 

• As fibras ópticas são pequenas e leves; 

• Elas apresentam perdas muito pequenas, fator que permite a utilização 

de grandes vãos entre os repetidores, dimjnuindo os custos de manu

tenção. 

O uso de uma fibra óptica dedicada para uma função única é ocasionalmente 

usada, sendo uma maneira inapropriada de uso de um recurso tão caro. As fibras ópticas 

apresentam um espectro largo de freqüências, e ela é costumeiramente utilizada comple

tamente com o uso de múltiplos canais. Este arranjo envolve o uso de modulação PCM 

(Pulse Code Modulation), apresentando 24 canais para a configuração tipo Tl, sendo 

apenas 1 canal necessário para cada direção de um sistema de relés piloto (The Electri

city Training Association, 1995). 

Fica claro pelas características apresentadas que as fibras ópticas oferecem 

grandes vantagens como meio físico para comunicação, sendo um meio altamente con

veniente para os SEPs. Maiores informações sobre o princípio básico das fibras ópticas 

podem ser encontradas no Apêndice B. 
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3.3 Aplicações de Fibras Ópticas em Sistemas de Potência 

Até agora discutimos brevemente alguns aspectos físicos associados às fi

bras ópticas. A próxima seção discute como os vários fatores pertinentes as fibras ópti

cas podem ser levados em conta para o fornecimento de um sistema de comunicação 

capaz de suprir as exigências de um sistema de potência. Neste contexto existem três 

áreas principais: comunicação entre subestações, comunicação dentro da subestação e 

comunicação entre a subestação e uma rede externa. 

3.3.1 Comunicação entre Subestações 

A comunicação entre subestações normalmente é constituída por canais de 

dados operacionais e administrativos em adição aos sinais de proteção elos relés. As 

distâncias entre as subestações podem variar de alguns quilômetros a centenas de qui

lômetros e a largura de banda ele algumas centenas de kHz a 1 MHz. Alguns dos fatores 

importantes na determinação ele um sistema de comunicação baseado em fibras ópticas 

factível, particularmente sob um ponto ele vista econômico, são as distâncias de trans

missão, a capacidade de transmissão e o uso de repetidores ao longo da linha. Outros 

aspectos que podem ainda ser adicionados nesta lista são a perda da tibra, a potência 

média necessária na fonte óptica e a sensibilidade do receptor. As fontes ópticas nor

malmente utilizadas são LEDs ou lasers enquanto os detectores são os fotod iodos tipo 

Ava lanche ou detectores tipo PIN. Como regra geral, os LEDs são utilizados com fibras 

multimodo do tipo índice gradual enquanto os lasers são utilizados com fibras mono

modo. 

Tipos de Cabos Utilizados para Sistemas de Potência 

• Cabo Óptico Externamente Anexado a um Cabo Aéreo: Vários siste

mas têm sido desenvol vidos para anexm· cabos ópticos em condutores 

aéreos. Um destes sistemas consiste no emolamento de um cabo ópti

co ao longo ele um condutor aéreo. Este método possui como vanta

gem o baixo custo ele instalação. Outra vantagem que podemos citar é 

o seu uso tanto em sistemas ele distribuição ele baixa tensão como 

também em linhas de transmissão de alta tensão. Este sistema apresen

ta como desvantagem a sua vulnerabilidade física a danos mecân icos. 
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• Cabo Condutor-Óptico para Sistemas de Transmissão: Este tipo de 

cabo é constituído tanto por fibras ópticas quanto por cabos conduto

res. Ele é basicamente um cabo óptico, usualmente coberto por um tu

bo metálico para proteção, envolvido externamente por condutores e

létricos que podem ser utilizados tanto como condutor de fase como 

cabo pára-raio. Esses cabos possuem as mesmas características que os 

cabos aéreos convencionais em relação a resistência, peso por unidade 

de comprimento, diâmetro, condutância e comportamento em relação 

a mudanças na temperatura e força do vento. Um exemplo comumente 

encontrado atualmente são os cabos OPGW (Optical Ground Wire) 

(Figura 8a e Figura 8b), que são cabos pára-raios, que possuem em seu 

interior fibras ópticas. 

• Cabos Ópticos Aéreos: Este tipo de cabo consiste basicamente em um 

cabo projetado para ser colocado diretamente nos suportes das linhas 

de transmissão. Como este tipo de cabo é colocado nos mesmos supor

tes elos cabos aéreos, ele deve atender aos requerimentos mecânicos 

necessários de um condutor aéreo tradicional. 
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As fibras ópticas podem ser utili zadas dentro do ambiente de uma subesta

ção como me io físico para comunicação. Neste tipo de aplicação, as distâncias de 

transmissão são geralmente menores que I km e as fibras são uti lizadas basicamente 

pelas suas propriedades dielétri cas . A transnússão de dados dentro de uma subestação é 

uma tarefa complicada devido alta quantidade de ruídos eletromagnéticos , e as fibras 

ópticas apresentam-se como um meio físico favorável a este tipo de ambiente. Dentro 

do ambiente de uma subestação, as fibras ópticas podem ser utilizadas para a aquisição 

de dados para sistemas SCADA (Superviso!)' Contrai and Data Acquisition System) e 

como infra-estrutura para uma LAN (Local Area Neflvork). 

3.3.3 Comunicação entre uma Subestação e uma Rede Externa 

Este tipo de comunicação pode ser visto como pequenos enlaces de comuni

cação que interconectam uma sala de comunicação presente em uma subestação à uma 
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rede de comunicação externa que pode ser privada ou pública. Estes enlaces possuem 

normalmente de 1 a 5 km de distância e as fibras são utilizadas principalmente devido a 

sua isolação contra altas tensões e a picos de corrente. Em qualquer caso, o uso de fibras 

elimina o problema de diferença de potencial existente entre a subestação e o terminal 

da rede externa. 

3.4 Resumo 

Neste capítulo apresentamos os diversos meio-físicos utili zados para comu

nicação nos SEPs. Um grande destaque foi dado às fibras ópticas devido as grandes 

vantagens econômicas e em tetmos de comunicação apresentadas por esse meio e sua 

crescente utilização e implantação pelas empresas de energia atualmente. No próximo 

capítulo abordaremos os principais tipos de aplicativos utilizados pelos SEPs baseados 

em redes de comunicação. 
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Capítulo 4 

Utilização de Redes de Comunicação para Operação e 
Controle de SEPs 

4.1 Introdução 

A operação de um SEP inclui um grande número de funções as quais, no 

passado, eram realizadas por equipamentos e sistemas independentes envolvendo 

equipes ele manutenção diferentes. Como principais funções podemos destacar: 

• Controle de freqüência e tensão; 

• Controle de di spositivos para chaveamento; 

• Proteção de equipamentos de alta tensão; 

• Indicação ele estado e registro ele eventos; 

• Monitoramento do sistema e de alarmes; 

• Loca lização de faltas e registro ele perturbações; 

11 Auto-religamento e restauração automática elo sistema; 

• Sincronização; 

• Despacho e gerenciamento ele carga. 

Em adição as funções denotadas, dados estatísticos também são coletados 

para diferentes propósitos, destacando-se o planejamento e a programação da operação e 

manutenção do sistema, assim como suporte à tomada de decisões em relação à 

modificação e ampliação do próprio sistema. 
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Neste cenário, o planejamento da operação e do controle do sistema é 

dirigido por centros regionais ou nacionais de operação e controle. Juntas, estas funções 

podem ser descritas como o gerenciamento do sistema de potência, destacado na Figura 

9, e podem ser divididas nos seguintes sistemas (The Electricity Training Association, 

1995): 

• SMS - Sistema de Monitoramento da Subestação 

• SGE - Sistema para Gerenciamento ela Energia 

• SGD - Sistema para Gerenciamento ela Distribuição 

• SGC - Sistema para Gerenciamento da Carga 

• SCP - Sistema ele Controle da Planta 

• SCS - Sistema de Controle ela Subestação 

11 SCADA - Sistema de Aquisição de Dados e Controle Supervisório 

Transmissão Distribuição 

Figura 9 - Gerenciamento do Sistema de Potência 

Através ela coordenação destes sistemas, o projeto, operação e manutenção 

podem ser conduzidos mais eficiente e economicamente do que no passado. No entanto, 

deve-se ressaltar a importância da estruturação destes sistemas, pois uma incorreta 

estruturação destes pode levar ao não atendimento dos requisitos básicos para operação 

do sistema. 



4.2 Sistemas de Controle para Subestações Convencionais 
(The Electricity Training Association, 1995) 

4.2.1 Funções e Arquitetura 
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Equipamentos para controle, monitoramento e proteção convencionais têm 

sido tradicionalmente projetados a partir de uma combinação de dispositivos estáticos e 

eletromecânicos, sendo constituídos por um grande número de subsistemas. Controle de 

dispositivos para chaveamento, intertravamento, alarmes, registro de perturbações, 

proteção, medição e contadores são alguns destes subsistemas, sendo todos ligados 

através de fios. Esta arquitetura de subestação foi inicialmente concebida para 

subestações controladas por pessoal técnico localizado na próptia subestação. Mesmo 

com a introdução ele computadores e sistemas SCADA, a arquitetura básica utilizada 

nas subestações continuou a mesma, pois as subestações comunicavam-se com os 

centros de controle regionais (ou nacionais) através de unidades terminais remotas 

(UTR). 

Como exemplo de controle convencional, apresentamos a subestação ela 

Figura I O. Neste exemplo, a posição de cada di sjuntor e seccionadora é moni torada. 

Nela, a operação de cada disjuntor ou seccionadora, tanto dentro da subestação quanto 

remotamente, depende da checagem da posição ele todos os outros dispositivos de 

chaveamcnto. Se, por exemplo, uma seccionadora é aberta durante uma situação de 

carga alta, uma fa lta severa pode oconer. 

Para prevenir-se de uma situação como essa, o uso de um sistema de 

intertravamento deve ser usado. A partir desta constatação, os seguintes critérios devem 

ser obedecidos para a abertura da secc ionadora S3A: 

Tabela 2 - Critérios obedecidos para a abertura da seccionadora S3A 

Figura Dispositivo Posição 

lO( a) 
D3 Desligado E 

S3B Desligada E 

S2A Ligada E 

lO(b) 
S2B Ligada E 
D2 Ligado E 

S3B Ligada 
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Este tipo de operação em subestações é normalmente implementada com 

relés auxiliares. Para a subestação da Figura 10 existem apenas 4 disjuntores; é fácil 

perceber que este tipo de lógica complica-se para subestações maiores. Se, por exemplo, 

outras condições como tensão, checagem da sincronia e estado dos disjuntores forem 

incluídas, a lógica de controle exigirá um número ainda maior de relés auxiliares e 

contatos. Este também é o caso para controles seqüenciais tais como transferência de 

carga e restauração automática do sistema após uma falta . 

(a) 
A --,--------..--------r--------r------

8 --~~----~r-.------r-.------+--r---

TC 

T1 

rc cp-

S48 
S4A 

S3A 

D3 

S3C 

qS4Cp~ 

Carga 3 Carga 4 

(b) 
A --.-------~----

8 --4--r----~--~-----~~------~,----

TC 

T1 

TC 

S28 
S3A 

D3 

S3C 

Carga 3 Carga 4 

TP 

Figura I O- (a) Intertravamento necessário para abertura da seccionadora S3A com o circuito LI sob car
ga. (b) Intertravamento necessário para abertura da seccionadora S3A com o circuito Ll sob carga 
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4.2.2 Desvantagens do Uso da Tecnologia Tradicional 

A tecnologia tradicional para o monitoramento e controle de subestações foi 

brevemente descrita na seção anterior. Como pôde ser constatado, o uso da tecnologia 

convencional para grandes subestações ou subestações desassistidas resultará em um 

grande número de componentes tais como relés auxiliares e muitos quilômetros de fios. 

Em geral, esta tecnologia é cara e desperdiça espaço, fatores que ocasionam a 

diminuição da segurança deste tipo de instalação. Porém a maior desvantagem da 

tecnologia tradicional aparece durante situações de manutenção ou em situações de 

reestruturação I ampliação do próprio sistema de controle. Se uma parte do sistema é 

desligada para manutenção, ele pode afetar outras partes do sistema, a menos que 

procedimentos rígidos sejam adotados . Como outro exemplo, podemos citar o 

rastreamento de um defeito, situação que pode levar à uma longa interrupção devido ao 

grande número de cabos presentes, especialmente em locais onde os cabos não possuem 

marcações corretas. As principais desvantagens deste tipo ele sistema são: 

• Garantia da Qualidade: Em sistemas convencionais de controle o uso 

de uma granJe quant idade de componentes e fios é necessário para a 

realização de funções simples e complexas. O projeto destes sistemas 

tem de ser feito individualmente para cada subestação e portanto, 

soluções padrões nem sempre são cabíveis. Além disso, o uso de 

redundâncias neste tipo projeto é pequeno, acarretando em uma baixa 

capacidade de oposição a defeitos, pois a falha de apenas um 

componente pode afetar todo sistema; 

11 Instalação e Comissionamento: É comprovada através da experiência 

da maioria empresas que a maioria das fa lhas nos sistemas de controle 

e proteção são causados por enganos humanos durante o processo de 

engenharia, cabeamento, instalação e comissionamento elo sistema. 

Alguns destes erros podem ser detectados durante o comissionamento, 

mas outros não ficam aparentes até o acontecimento ele uma falta; 

• Manutençüo e Teste: A manutenção de qualquer parte do sistema 

normalmente necessita ela mudança elo esquema ele ligação elos 

componentes do sistema de controle. Por exemplo, para a manutenção 
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de um disjuntor, o disjuntor deve ser desligado de qualquer sistema de 

registro de eventos ou alarme assim como de qualquer lógica 

seqüencial. Como pode ser observado, é praticamente impossível 

testar o sistema completo, pois este envolve uma grande quantidade de 

componentes; 

• Expansibilidade: Modificações em uma subestação existente, por 

exemplo a adição de uma nova linha de transmissão, são difíceis pois 

uma grande parte do lógica de controle da instalação tem de ser 

modificada, ocasionando em grandes recabeamentos . Este fato, 

novamente, cone o risco de trazer novos erros ao sistema de controle, 

além de consumir tempo e possivelmente exigir que parte da 

subestação seja tirada de serviço. 

A Figura 11 e Figura 12 mostram uma subestação convencional com 

subsistemas separados para os sistemas de proteção e controle. Através destas figuras 

podemos notar que os sistemas de controle e proteção possuem funções similares e 

red undantes. Através ela coordenação destas fun ções, é possível manter os sistemas de 

proteção e controle independentes mas, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de 

cabeamento, como denotado na Figura 13. Esta coordenação pode, concomitantemente , 

diminuir o espaço necessário e aumentar a confiabilidadc e disponibilidade do sistema 

de proteção e controle. 

~ 

Registro de Ho_o l r Perturbações 

! J 
Transformadores_!.-
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Dispositivos para r-. r-. Equipamento r-. Chaveamento 
para Restauração 

~ t o 
Sistema de - Distância HII~ÇJ~ o 
Sinalização 

-
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o 
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de 

Potência 

Detectar t odos Tipos de Faltas 
Descone 
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Figura li - Requerimentos para um sistema de proteção convencional 
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Supervisão do Fluxo de Carga 
Otimização da Operação do Sistemç 
Restauração da Operação Normal 
Fornecimento de Informação 

Figura 12 - Requerimentos para um sistema de controle convencional 
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,...--------l Medição 
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Figura 13 -Sistema de proteção e controle coordenado 
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4.3 Sistemas de Controle Coordenados para Subestações 
(The Electricity Training Association, 1995) 

4.3.1 Arquitetura do Sistema 
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A Figura 14 mostra um exemplo de um sistema distribuído e coordenado 

para controle e proteção de uma subestação constituída por um sistema SCADA I SOE e 

um bay. No centro de controle uma rede local (LAN) é usada para a comunicação. Uma 

rede típica para este tipo de comunicação baseia-se nos padrões IEEE 802.2 e IEEE 

802.3 (Ethernet), proporcionando um sistema de comunicação síncrona com velocidade 

de l 00 Mbps em um cabo par-trançado. A comunicação entre as várias subestações 

pode ser feita através de uma rede W AN baseada em um canal SONET de 1,5 Mbps. 

Estas subestações podem incluir sistemas antigos (UTR) ou sistemas recentes (SCS). 

Para sistemas de transmissão e subtransmissão, uma estrutura ele dois níveis é utilizada: 

barra de estação e barra objeto. A barra ele estação usa a mesma LAN usada no centro 

de controle e devido ao alto nível ele perturbação encontrado na estação, utiliza fibras 

ópticas como meio físico. Em contrapartida, a barra objeto é uma barra limitada, não 

excedendo normalmente mais de lO metros, rodando comunicação assíncrona a uma 

velocidade de 9600 bps. 

A Figura 15 mostra um exemplo constituído por urna pequena subestação. 

Neste exemplo não ex i1>te a necessidade ele uma estação central ele controle, pois ele foi 

concebido utilizando-se uma abordagem baseada em processamento distribuído. Nele, a 

LAN provê um sistema democrático sem a necessidade de um sistema mestre-escravo, 

transmitindo a informação entre os vários terminai s de controle de bays (REC) 

continuamente. Neste sistema, um gateway e uma estação de trabalho podem ser 

conectadas independentemente à LAN. Se, por exemplo, a conexão ao gateway for 

perdida, a subestação continua a funcionar normalmente através das estações de 

trabalho locais. Também é possível neste tipo de configuração acessar todos os 

terminai s REC a partir de qualquer outro terminal REC. 

As funções de controle, proteção, monitoramento e medição podem ser 

estruturadas segundo a Figura 16. Neste cenário, o terminal de controle de bay, REC, 

manipula toda a comunicação entre o bay e a subestação. Ele possu i todas as funções 

para controle, registrando também a ocorrência de eventos. Este tipo de tenninal possui 

várias portas 110 para entrada I saída de sinais analógicos e digitais, fornecendo assim 

uma flexibilidade muito grande para a conexão de dispositivos convencionais ou 



numéricos, assim como dispositivos de diferentes fabricantes. 

Escritório Central 
Monitoramento 

Centro de Controle Regional 

LAN 100 Mb/s 

WAN 

Subestação AT Su 
c 

bestação Subestação Distribuição 
onvencional 

lAN 

L scs J 

~600 bps I 
I I I 

I UTR r I SPAD I I SPAC I I SPAC I 

9600 bps 

300 - 9600 bps 

" 
Figura 14- Sistema de proteção e controle para subestações 
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Num sistema SCS completo, incluindo a proteção numérica, toda a 

comunicação em nível de bay é feita através da barra objeto. Por exemplo, o terminal ele 

linha, REL, fornece os dados de corrente, tensão, freqüência e potências ativa e reati va. 

Além dessas indicações , dados ele falta, locali zação, tensões, correntes, ângulos ele fase 

são fornecidos após uma perturbação. A função de registro ele perturbação fica 

disponível através elo terminal ele monitoramento, RES, que comunica o SMS no 

acontecimento de uma falta. 
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O uso desta estrutura modularizada e distribuída assegura uma capacidade 

muito grande de independência do sistema todo em relação à suas partes, garantindo que 

se uma função falhe, essa falha não se estenda para as outras funções. Se, por exemplo, 

um terminal RES apresente defeito, ainda é possível obter-se dados da perturbação a 

partir de outros bays. 

Barramento LAN Ethernet 100 Mb/s 

scs 
Sistema de 
Controle da 
Subestação 

Terminais de 
Distribuição 

Terminais de Linha 

Controle Remoto 

Terminais de Disjuntor 

Gateway 

SMS 
Sistema do 
Monitoramento da 
Subestação 

.------L-------'-'---'--'-------'-~----1-l___.___. Q Cr.y~#,JM.rid 

do Pro~eção 

~ 
Moniloramento Remoto 

Figura 15 - Subestação Coordenada 
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Figura 16- Estrutura modular de um sistema coordenado 

4.3.2 Funcionalidades do Sistema 

- Bay 

Neste nível, o terminal de controle de bay é usado para coordenar todas as 

funções dentro cJo bay. Como principais funções deste tipo de terminal podemos citar: 

• Aquisição de dados; 

• Controle de equipamentos de alta tensão; 

• Intert.ravamento de equipamentos de alta tensão; 

o Religamento automático; 

• Controle de tensão executado a partir de taps, reatores ou bancos de 

capacitares. 

Neste nível os equipamentos de proteção estão separados mas podem 

comunicar-se com os terminais REC. 
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- Subestação 

As estações de trabalho em conjunto ao gateway são os únicos 

equipamentos conectados neste nível. Elas são responsáveis pela substituição dos 

painéis de controle convencionais assim como os painéis de alarme e os registradores de 

eventos. Na tela das estações de trabalho uma série de displays são disponibilizados 

contendo informações sobre o estado da SCS. Informações típicas deste sistema são: 

• Informação do status atual da subestação (diagrama unifílar); 

• Disponibilização de relatórios; 

• Informações sobre manutenções do SCS; 

• Lista ele alarmes e eventos. 

Neste nível, a partir elas estações ele trabalho, as seguintes funções podem 

ser real izadas pelos operadores: 

" Operação de equi pamentos de alta tensão; 

• Indicação ele status; 

• Indicação ele valores medidos e checagem de limites; 

• Operação ele equipamentos de controle ; 

• Manipulação de eventos seqüenciais; 

• Leitura de parâmetros e configuração de relés de proteção. 

4.4 Vantagens de um Sistema de Controle Coordenado 

As vantagens de um sistema de controle coordenado podem ser divididas 

em vantagens a curto-prazo, durante a fase de engenharia e instalação, e a longo-prazo, 

durante a fase de operação e manutenção. As vantagens a curto-prazo são mais fáceis de 

quantificar se comparadas ~1s vantagens a longo-prazo. 

Antes de entrarmos em mais detalhes nesta comparação, vamos considerar 

alguns aspectos gerais pertinentes a este assunto . Atualmente, o uso de inteligência 
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distribuída através de microprocessadores que se comunicam através de fibras-ópticas e 

o uso de PCs são aspectos do nosso cotidiano. Com isso, o surgimento de novas 

tecnologias acontece todos os dias, reduzindo os custos e aumentando a velocidade 

destas tecnologias. Além disso, cada vez mais, encontram-se disponíveis pessoas 

habilitadas para lidar com este tipo de tecnologia. Neste contexto, sistemas altamente 

centralizados, usados largamente nos anos 1970 e 1980, já não são mais apropriados, 

pois os sistemas descentralizados adaptam-se mais facilmente às mudanças futuras. 

Adicionado a este fato, os sistemas descentralizados incorporam muito mais facilmente 

equipamentos de diferentes fabricantes e diferentes modelos e gerações. 

Observados estes fatos, façamos então uma comparação de uma subestação 

convencional com uma subestação totalmente automatizada, sumariando os principais 

benefícios de um SCS a curto-prazo: 

como: 

11 Menor custo de engenharia através do uso de softwares padronizados; 

• Menor custo de instalação devido a menor quantidade de cabos 

necessária e menor número de pontos de conexão; 

• Menor custo de comissionamento através da utili zação de módulos 

pré-testados; 

a Menor custo de hardware devido à redução do número de relés 

auxilimes. 

Os principais benefícios de um SCS a longo-prazo podem ser resunúdos 

• Menor custo na operação através do acesso remoto até o nível do bay; 

• Maior disponibilidade do sistema devido ao menor tempo ele 

interrupção necessário para manutenção e maior agilidade no 

rastreamento de faltas; 

• Maior tempo de vida de equipamentos através de manutenções 

programadas e análise de dados estatísticos. 
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Por último, podemos citar a adição de novas funções e a possibilidade do 

uso de sistemas inteligentes ao SCS, características que são difíceis de quantificar 

atualmente. Com mudanças como estas, surge a questão de quanto custará se as 

subestações não mudarem a sua tecnologia. 

O processo de implantação destas tecnologias pode ser introduzido dentro 

das subestações passo-a-passo, deixando de fora certas funções, ou utilizando o sistema 

antigo como backup. Porém, para obter-se o benefício total desta tecnologia, o SCS 

deve possuir todas as funções pertinentes à uma subestação: controle, proteção, 

monitoramento, (registro de perturbações e sinalização) e medição. Juntas, todas estas 

funções podem levar ao surgimento das subestações inteligentes e como conseqüência, 

aos sistemas de potência inteligentes. 

4.5 Resumo 

Neste capítulo abordamos os principais sistemas de controle e operação 

utilizados nos SEPs baseados em redes ele comunicação. Como pode ser constatado, os 

SEPs atualmente encontram-se em uma fase de transição, de um passado onde os relés e 

as subestações rea lizavam processos simples ele comunicação para um futuro onde todos 

os relês e as próprias subestações poderão se comunicar. Neste novo cenário, 

características como controle e proteção coordenados, compra e venda de energia 

baseados em dados on-line serão novos desafios a serem estudados e entendidos. No 

próximo capítulo introduziremos a aplicação de redes intranets para SEPs. 



Capítulo 5 

A Aplicação de Sistemas de Comunicação Baseados 
em lntranets em Sistemas de Potência 

5.1 Introdução 

Como observado anteriormente, os sistemas de comunicação convencionais 

utilizados nos sistemas de proteção possuem esquemas de funcionamento muito sim

ples. Estes esquemas baseiam-se na passagem de mensagens entre relés contendo in

formações simples, tais como comando para abertura e status de relés remotos. Com 

isso podemos deduzir que, apesar da comunicação ex istente entre os relés, estes conti 

nuam trabalhando de maneira solitária (standalone), sendo que nenhuma tomada de 

decisão é feita de maneira conjunta pelos relés presentes no sistema. 

OuLro fato que devemos destacar dentro do universo de sistemas de comuni

cação é o surgimento da Internet. A rede mundial de computadores (nos moldes como é 

conhecida atualmente) surgiu no início da década passada, expandindo-se velozmente a 

partir ele então, devido principalmente a necessidade crescente de comunicação entre 

seus usuários e ao barateamento das tecnologias empregadas para a sua implantação. 

Atentos a este fato, os pesquisadores da área de sistemas de potência come

çaram a encarar esta nova tecnologia como uma nova maneira de se efetuar o controle e 

proteção dos sistemas de potência. A implantação e utilização de intranets dentro dos 

sistemas de potência já é alvo de inúmeras pesquisas, sendo que a definição de padrões 

já está em pauta em organismos como IEEE, EPRI e IEC. Mas o que é uma intranet? 

5.2 Intranet - Definição 

Uma intranet é basicamente uma rede privada de computadores baseada nos 

padrões utilizadas pela Internet. Na sua configuração mais simples, a comunicação de 

dados é feita internamente à intranet, sendo que nenhuma informação flui para fora 
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dela . Esta situação pode ser alterada com a utilização de dispositivos conhecidos como 

firewalls, possibilitando assim o tráfego seguro de informação entre uma intranet e a 

Internet e vice-versa. 

A título de esclarecimento, apresenta-se a seguir uma breve comparação en

tre Internet e intranet. 

Tabela 3 - Comparação entre Internet e intranet 

Internet versus intranet 
• Pacotes são públicos • Pacotes são privados 
• Utiliza o protocolo IP • Utiliza o protocolo IP 
• Custo distribuído • Empresa arca com os custos 
• Manutenção descentralizada • Empresa faz a manutenção 

(complicada) 
• Políticas de operação fracas • Política de operação forte 

Como já pôde ser notado, tanto intranets quanto a Internet, compartilham da 

mesma tecnologia e padrões. Baseada nesta idéia, apresentaremos uma breve introdução 

à teoria de redes de computadores. 

5.3 Redes de Computadores - Uma Visão Geral (Tanenbaum, 
1996a) 

As primeiras redes de computadores foram projetadas baseadas em hardwa

re, sendo o software apenas complementação desta concepção. Este conceito já não 

mais impera, sendo que as redes atuais são fortemente projetadas em soluções calcadas 

em softwares altamente eslruturados. 

Com o intuito de se diminuir a complexidade do projeto de redes, a maioria 

delas são organizadas em uma série de camadas ou níveis. Cada camada tem como obje

tivo prover uma série ele serviços bem definidos para as camadas superiores, esconden

do destas camadas os detaU1es de como estes serviços são implementados. Tendo em 

vista este conceito, destacam-se dois modelos de rede: o modelo de referência OSI e o 

modelo de referência TCP/IP. Ambos os modelos apresentam vantagens e desvantagens, 

como destacado em (Tanenbaum, 1996a). Seguindo a linha de raciocínio apresentado 

nesta referência, apresenta-se o modelo híbrido criado pelo autor em questão: 
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Camada de Aplicação 

• ll 

ll 1) 

J} • 

Camada de Enlace de Dados 

• • 
I 

Camada Física 

Figura 17 - O modelo de referência híbrido 

Baseado então neste modelo, apresenta-se a seguir, uma breve explicação da 

função e constituição de cada camada. 

5.3.1 Camada Física 

A camada física tem como função a transmissão de bits em um canal de co

municação. Os típicos problemas tratados por esta camada envolvem quantos volts de

vem ser utilizados para representar " 1" e quantos para "0", quantos microssegunclos um 

bit dura, se é poss ível a transmissão de bits em ambas as direções. Como pode ser visto, 

os problemas tratados por esta camada tratam das características e létricas e mecânicas 

elo meio a ser utilizado pelo canal de comunicação. 

Exemplos típicos constituintes desta camada são: 

• Cabo par-trançado: Este meio de transm.issão constitui no meio mais 

antigo e é o mais utilizado para a transmissão de dados. Ele é constituído 

basicamente por dois fios de cobre encapados trançados entre si. A apli

cação mais comum deste tipo de cabo situa-se na área de telefonia onde 

praticamente todos telefones são conectados a central telefônica por este 

tipo ele cabo. Eles também são largamente utilizados dentro das redes de 

computadores através dos cabos par-trançado categoria 3 e categoria 5; 

a Cabo coaxial: Os cabos coaxiais são também outro meio comumente 

achada na transmissão de dados. Os tipos mais comuns destes cabos são 
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os de 50 e 75 Q, sendo o primeiro mais utilizado para transmissões digi

tais e o segundo para transmissões analógicas. Os cabos coaxiais tiveram 

um largo uso dentro das redes locais de computadores (LANs) na década 

passada, porém foram gradativamente substituídos pelos cabos tipo par

trançado; 

• Fibra Óptica: As fibras ópticas são certamente as mais impressionan

tes dentre os meios utilizados para transmissão de dados, como já enfati

zado anteriormente. Elas apresentam taxas de transmissão em torno de 1 

Gbps (apesar de experiências em laboratório apresentarem taxas equiva

lentes a 100 Gbps para distâncias curtas). As fibras ópticas são categori

zadas em 2 tipos: a multimodo e a monomodo. Esta diferença refere-se 

ao modo como a luz se propaga dentro da fibra, como apresentado ante

riormente; 

• Comunicação Sem-Fio (Wireless ): As ondas eletromagnéticas são 

também uma outra maneira de se realizar a transmissão ele dados. Ondas 

de rádio, microondas e infravermeU10 constituem os principais tipos en

contrados nesta categoria. Este tipo de transmissão apresenta-se como 

uma boa solução para casos onde ex iste a difi culdade de implantação de 

cabos ou fibras, ou a necessidade de comunicação móvel seja necessária. 

5.3.2 Camada de Enlace de Dados 

A camada de en lace de dados tem como fu nção garantir para a camada de 

rede a coneta transmissão de dados. Esta tarefa é feita através da divisão do fluxo de 

dados proveniente da camada de rede em quadros (trames), com conseqliente transmis

são destes quadros para o receptor e recebimento dos quadros de confirmação (ackno

wledgement frames) devolvidos por ele. A tarefa de verificação de erro na transmissão 

de dados é feita por esta camada, uma vez que a camada física apenas transmite uma 

série de bits proveniente da camada de enlace de dados. 

Como exemplos desta catnada podemos citar: 

o Padrão IEEE 802.3 (Ethemet) : O padrão 802.3 é o padrão mais co

nhecido e utili zado em redes locais. Ele define os tipos de cabos e di

mensões físicas máximas que estes podem apresentar para o funcio-
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namento da LAN. Ele define também a codificação conhecida como 

Manchester Encoding como a maneira para codificação dos bits, e o 

formato e a codificação para os quadros de dados (trames) a serem 

transmitidos; 

• Padrão IEEE 802.6 (Distributed Queue Dual Bus): Como menciona

do no item anterior, o padrão Ethemet é utilizado apenas para redes 

locais (LANs). Para utilização de redes metropolitanas (MANs), o 

IEEE desenvolveu o padrão 802.6. Ao contrário do padrão anterior, 

que tinha como principal problema a existência de várias estações co

nectadas a rede, este padrão define normas para implantação de redes 

com poucos pontos, porém com dimensões muito maiores. 

Além dos padrões mencionados, existem ainda outros padrões dentro desta 

camada. Dentre eles podemos citar os próprios sistemas telefônicos como estrutura para 

implementação de MANs e WANs (Wide Area Networks - redes de computadores que 

abrangem mais de uma cidade). Sistemas como SONET ou ATM constituem estruturas 

que podem (c são) uti lizadas para o estabelecimento destes tipos de redes. 

5.3.3 Camada de Rede 

A camada de rede tem como objetivo o controle de comunicação entre as 

diversas sub-redes de computadores presentes no processo de comunicação. Esta cama

da é responsável pelo direcionamento da transmissão dos pacotes de dados, através ela 

criação de rotas entre a fonte e o destino envolvidos no processo de comunicação. Outro 

aspecto desempenhado por esta camada refere-se ao controle ele congestionamento. Se 

uma grande quantidade de pacotes é apresentada à uma sub-rede ao mesmo tempo, eles 

irão congestionar esta sub-rede, formando gargalos para a transmissão. Esta camada 

tem, portanto, a função de controlar estes congestionamentos. 

Exemplos típicos de protocolos para esta camada são: 

a Protocolo IP: Este protocolo pode ser encarado como o pilar da Inter

net. Ao contrário de outros protocolos, e le foi projetado desde o início 

para a tarefa de comunicação entre di versas sub-redes. Ele possui co

mo função receber o fluxo de dados proveniente da camada de trans

porte e dividí-lo em pacotes. Cada pacote é então transmitido até a es-
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tação destino sendo possivelmente fragmentado ao longo do trajeto. 

Após a chegada de todos os fragmentos, o protocolo IP remonta o pa

cote, entregando-o à camada de transporte; 

• Protocolos ICMP, ARP. RARP e BOOTP: Além do protocolo IP, que 

é utilizado para a transmissão de dados, a Internet apresenta outros 

protocolos tais como ICMP, ARP, RARP e BOOTP que tem como 

função o controle da transmissão dos pacotes e do estabelecimento de 

rotas entre os diversos roteadores . 

O protocolo de baixo-nível mais popular em uso na Internet é o protocolo IP 

(Internet Protocol). Este protocolo, como já vimos, empacota uma certa quantidade de 

dados em uma entidade conhecida como pacote e realiza uma tentativa de entrega tipo 

melhor-esforço ao destinatário intencionado. Melhor-esforço significa que se um pro

blema ocorrer na tentativa de entrega, talvez por causa de um congestionamento na re

de, então o pacote será perdido. O protocolo IP raramente é usado sozinho. Protocolos 

de transporte de mais alto-nível são utilizados no topo do protocolo IP para fornecer 

novas fun cionalidades. 

É importante enfatizar que o IP é independente do meio físico que os paco

tes são transportados. A camada ele rede da pilha IP pode ser constituída por vários pa

drões compatíveis ele rede. O uso de redes Ethernet baseadas em fibras ópticas está se 

tornando uma escolha popular, mas o meio físico utilizado sob a perspectiva do protoco

lo IP não é importante. 

5.3.4 Camada de Transporte 

A camada de transporte tem como função aceitar os dados provenientes da 

camada ele aplicação, dividí-los em unidades menores caso seja necessário, repassá-los 

para a camada de rede e garantir para a camada de aplicação que os dados foram trans

mitidos corretamente. 

Sob condições normais, a camada de transporte cria uma conexão para a 

transmissão de dados requerida pela camada de aplicação. Caso a camada de aplicação 

necessite de uma alta velocidade de transmissão, a camada de transporte pode criar vá

rias conexões, dividindo os dados entre estas conexões, aumentando assim o rendimento 

da transmissão. Por outro lado, se a criação ou a manutenção de conexões for cara , a 
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camada de transporte pode multiplexar várias conexões de transporte em uma única 

conexão de rede, reduzindo assim o custo. 

A Internet apresenta dois principais protocolos na camada de transporte, um 

orientado à conexão e outro sem conexão, conhecidos respectivamente por TCP e UDP. 

• Protocolo TCP: Este protocolo pode ser encarado como o meio res

ponsável por garantir à camada de aplicação a transmissão confiável 

de um fluxo de dados entre duas estações. Ele divide este fluxo em da

tagramas, transmitindo-os para a camada de rede, para que esta trans

mita até a estação destino. Nada garante que os datagramas cheguem 

na ordem con·eta, ou até mesmo cheguem na estação destino. Cabe ao 

protocolo TCP remontar estes datagramas na ordem correta, e requisi

tar novos datagramas caso estes sejam destruídos ao longo do trajeto, 

garantido assim um fluxo de dados confiável para a camada de aplica

ção; 

u Protocolo UDP: Enquanto o protocolo TCP exige que haja o estabele

cimento de uma conexão entre as duas estações comunicadoras, o pro

tocolo UDP fornece uma maneira de uma apl icação enviar um fluxo 

de dados sem a necessidade de estabelecimento de uma conexão. Este 

tipo de serviço é utilizado por aplicações que ex igem apenas uma re

qu isição e uma resposta, evitando assim o processo de estabelecimen

to e liberação de uma conexão. 

Estes dois protocolos de rede são os protocolos mais íntegros em redes ba

seadas em IP. O TCP é o mais comum dos dois. A sua maior contribuição para a fun

cionalidade do IP é a sua habilidade em compensar perdas de pacotes na rede através da 

retransmissão dos dados até que estes sejam recebidos pelo destinatário pretendido. Esta 

característica é muito valiosa em muitos casos, mas pode apresentar desvantagens em 

situações dependentes do tempo, pois o TCP entrega todos os dados baseado na ordem 

de chegada (estrutura de fila) . Isto significa que uma informação que não é mais impor

tante pode ficar na frente de novas informações se a perda de pacotes se tornar muito 

grande. UDP, ao contrário, faz apenas pequenas modificações ao IP. O sistema de me

lhor-esforço para entrega dos pacotes feito pelo UDP pode ser vantagem em situações 

onde os dados são relevantes apenas por uma fração de tempo. 
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5.3.5 Camada de Aplicação 

A camada de aplicação é a camada onde se encontram os protocolos de alto 

nível. Aplicações como terminais remotos (TELNET), transferência de arquivos (FfP) e 

e-mail (SMTP) são exemplos das primeiras utilizações desta camada. Ao longo dos a

nos, vários outros protocolos foram incorporados, entre eles o sistema de resolução de 

nomes para domínios (DNS), o protocolo para transmissão de notícias (NNTP), e o pro

tocolo mais conhecido atualmente, o HTTP, protocolo utilizado para a visualização de 

páginas da World Wide Web (WWW). 

5.4 Vantagens da Utilização de Tecnologias baseadas na 
Internet em Sistemas de Potência 

Alguns autores (Elmore, 2000b), (Khatib et al., 2000) e (Hamamatsu et al., 

200 1) apontam as vantagens da utilização de sistemas baseados na Internet para os sis

temas de potência. Devemos salientar que quando dizemos "sistemas baseados na Inter

net", não estamos dizendo que os sistemas de potência irão utilizar a rede Internet para a 

reali zação da comunicação, e sim irão utili zar um sistema de comunicação particuléu· 

(intranet) que possui as mesmas características da rede Tntcrnct. 

Como principais vantagens podemos citar: 

11 Gerenciamento da Informação: A utilização ele sistemas ele comunica

ção propicia uma maior integração elas diversas instalações presentes 

em um sistema de potêm:ia. Sistemas baseados neste modelo possuem 

uma maior facilidade de acesso a dados do sistema (dados em tempo 

real e dados históricos) para confecção de relatórios e prognósticos do 

sistema; 

u Operação do Sistema: O processo de desregulamentação do setor elé

trico tornou muito maior a necessidade de comunicação dentro de um 

sistema elétrico. Podemos citar como exemplo o acesso à base de da

dos SCADA. Devido a desregulamentação, diferentes companhias, 

tais como companhias de distribuição, de transmissão e de compra e 

venda de energia, necessitam acesso a banco de dados SCADA 

(Khatib et al., 2000). Soluções tipo Internet baseadas em interfaces 
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Web apresentam-se como solução atrativa devido, principalmente, a 

possibilidade de acesso remoto e a ausência de instalação de progra

mas para tal tipo de consulta. Outras vantagens que podemos citar é a 

possibilidade de controle/teste de dispositivos do sistema remotamen

te, utilização de sistemas inteligentes de controle tanto nos dispositi

vos dos sistemas (relés) assim como na sala de operação; 

• Monftoramento do Sis_tema d_e Potência: A utilização de sistemas de 

comunicação baseados na Internet facilitará o processo de monitora

mento da qualidade da energia do sistema. Ferramentas com este obje

tivo já estão sendo desenvolvidas (ACTLEM, 1999). Além da quali

dade da energia, o processo de diagnóstico de uma subestação e do 

próprio sistema elétrico será facilitado, visto a possibilidade de auto

mação deste processo e a independência dele em relação aos operado

res dos equipamentos; 

• Mercado de Energia: O processo de compra e venda de energia sen1 

facilitado, uma vez que a utili zação ele sistemas tipo OASJS (Open 

ficcess Same-time lnformation System) (Khatib et ai. , 2000), propor

cionará acesso on-line aos diversos dados do sistema, tais como histó

rico de produção, transações, preços, etc. 

Através dos itens anteriores, fica claro que a Internet constitui uma ótima 

base para o desenvolvimento de diversas aplicações para os sistemas de potência. Essas 

vantagens podem ser resumidas como: 

a Acesso multi -ponto; 

• Não necessidade de instalação de programas em máquinas c lientes; 

11 Independência quanto à plataforma e ao hardware; 

• Interface familiar (Mozilla I Explorer). 

Apesar de todas estas vantagens, a Internet ainda apresenta algumas desvan

tagens que podem ser sumarizadas como: 
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• Segurança e confiabilidade ainda não atingiram patamares desejáveis ; 

• Atrasos devido a buffers, conflitos entre diferentes tecnologias de re

des (síncronas vs. assíncrona), retransmissão de dados devido a erros, 

problemas de tráfego e roteamento. 

5.5 Configurações de Redes para Sistemas de Potência 

A infra-estrutura de comunicação a ser utilizada pelo sistema agente é um 

assunto muito discutido atualmente pelos principais fabricantes de equipamentos para 

automação, controle e proteção de SEPs. A infra-estrutura atualmente existente é com

posta desde de equipamentos como cabos ópticos de última geração com grande capaci

dade ele transmissão de dados, sistemas tipo PLC com limitada largura de banda ou até 

mesmo nenhum sistema de comunicação. No entanto, este cenário tende a ser mudado 

devido à implementação de sistemas de controle e proteção cada vez mais elaborados , 

condição que exige a presença de melhores e mais modernas redes de comunicação. 

O sistema agente que será proposto neste trabalho possui pequenas exigên

cias em termos de capacidade de transmissão de dados se comparada à capacidade de 

comunicação que esta rá disponível num futuro próx imo. Acreditamos que a necessidade 

por um maior nível de comunicação pelos SEPs resul tará e m uma intranet corporati va 

pertencente às concessionárias de energia. Esta intranet será responsável pelo interli ga

menta elas áreas de controle de um SEP assim como todas as entidades nelas conecta

das, através ele uma rede ele alta capacidade similar à Internet, mas fisicamente separada 

e dedicada apenas às aplicações dos SEPs. 

Para avali ar a possibilidade do emprego de agentes e de comunicações em 

rede para a proteção de SEPs, nós precisamos entender a confiabilidade e a latência ne

cessárias pelos relés . Uma vez feito isso, podemos determinar se uma determinada com

binação de hardware e de protocolos de comunicação podem ate nder as necess idades 

dos sistemas de proteção. Os relês desempenham um papel fundamental dentro da ope

ração de um SEP, possuindo uma baixíssima tolerância a faU1as. Podemos apontar que a 

comunicação entre relês deve ser realizada em tempos menores que 30 ms, latência que 

deixa pouquíssimo tempo para recuperação de falhas na transmissão de dados. Torna-se 

crítico então nos perguntarmos se a tecnologia disponível atende a estas exigências . 

A intranet corporati va do futuro será certamente construída a partir de com

ponentes baseados na tecnologia da Internet atual já presentes no mercado. Fazer algo 
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diferente demandaria um alto custo inicial de desenvolvimento assim como altos custos 

de manutenção futuros. Infelizmente, os hardwares de roteamento da Internet não pos

suem nenhuma noção de qualidade de serviço na transmissão de dados. Os roteadores, 

como atualmente projetados, descartam informação (pacotes) quando a quantidade de 

informação recebida ultrapassa sua capacidade de armazenamento. Esta abordagem re

vela-se válida para navegadores ou sistemas de e-mail, mas precisamos avaliar que efei

tos estes comportamento terá sobre os sistemas de proteção para SEPs. Dentro da Inter

net, toda a transmissão de dados é realizada na base do "melhor esforço" (best-effort) 

sem qualquer possibilidade de aumento da prioridade de uma mensagem sobre a outra. 

Em aplicações de controle há sempre cenários onde mensagens de alta prioridade são 

geradas, e perguntas sobre as implicações de rodar tais aplicações sobre uma rede que 

carece desta capacidade sempre surgem. 

Os fatos levantados anteriormente sobre prioridades sugerem que os SEPs 

necess itam de garantias de "Qualidade de Serviço" (Quality of Service - QoS). Infeliz

mente, enquanto QoS tem sido um tópico de pesquisa altamente ativo nos últimos anos, 

nenhum acordo sobre a abordagem ideal para a resolução desse problema ainda foi to

mada e nenhuma solução ganhou a larga aceitação elo mercado, e nem parece surgir 

num futuro próximo. 

Conforme podemos ver, o projeto da rede intranet corporativa deve ser cu i

dadosamente realizado e fortemente administrado para que caracte!Ísticas como confia

bilidade, latência máx ima e qualidade de serviço sejam alcançadas. Com estas caracte

rísti cas em mente, apresentamos algumas possíveis configurações de intranets propostas 

atualmente. 

5.5.1 Meio Físico 

No processo de definição de uma rede de comunicação para um sistema de 

potência, a definição do meio fís ico constitui numa das etapas de maior importância. 

Atualmente existem várias opções que podemos escolher, como apontado em (Elmore, 

200Gb) e (Schweitzer et ai. , 2001). A escolha do meio físico a ser utilizado pode ser 

basicamente dividida em duas partes: meio físico para a própria subestação e o meio 

físico entre as subestações. 

Conforme destacamos nos itens 3.2.1 e 5.3. 1, existem diversos meios físicos 

utilizados para a implementação de sistemas de comunicação para SEPs. Dentre estas 
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opções, a solução mais atrativa para comunicação entre subestações, como extensiva

mente enfatizado em itens anteriores, é a fibra ótica. A fibra ótica possui uma alta largu

ra de banda (a maior entre todas as opções apresentadas), apresentando também um bai

xo tempo de atraso para a propagação do sinal. Em contrapartida, devemos salientar que 

as fibras óticas possuem um alto custo de implementação quando comparada as outras 

tecnologias. Podemos destacar também como solução para comunicação entre subesta

ções, o baixo custo dos circuitos de telefone, que constituem talvez a solução de mais 

fácil implementação, uma vez que a empresa de energia poderá alugar as linhas da 

companhia local de telefonia. 

Em relação à comunicação dentro de uma subestação, podemos apontar co

mo solução os cabos tipo par-trançado e as soluções baseadas em técnicas de rádio (in

cluindo sistemas celulares). Ao longo dos últimos anos, os sistemas de comunicação 

baseados em técnicas de rádio sofreram um desenvolvimento muito grande, principal

mente no que concerne ao aumento de confiabilidade deste sistema. Estes sistemas atu

almente possuem um custo associado de valor médio, em relação às outras opções, a

presentando uma largura de banda baixa (valor típico : 100 kbps). Contudo, a solução 

mais atrati va para comun icação dentro de subestações é a utili zação de cabos tipo par

trançado. O custo desta implementação é baixo, apresentando grande largura de banda 

(valor típico: 100 Mbps). 

5.5.2 Protocolos e Configurações de Rede 

Talvez o ponto que mais gere controvérsia no projeto de uma rede de comu

nicação para sistemas de potência seja a especificação de protocolos e o modelo da pró

pria rede. Vários autores propuseram diversos modelos e especificações (Elmore, 

2000b), (Khatib et ai. , 2000), (Hamamatsu et al., 2001), (Qiu et ai., 2000) e (Ebata et ai., 

2000), e conforme destacado em (EPRI, 2003), atualmente ex istem 152 diferentes pro

tocolos ele comunicação para a transmissão de dados utilizados nas concessionári as de 

energia elétrica e 28 diferentes protocolos de comunicação em equipamentos específicos 

como sensores de temperatura, nível e pressão fornecidos por diferentes fabricantes. 

Durante a década de 1990, como destacado em (Elmore, 2000b), o próprio 

IEEE apenas sugeria o uso elo protocolo DNP 3.0 em conjunto com o IEC 870-5, sendo 

que um comitê formado pelo próprio IEEE e o EPRI estava em processo de desenvol

vimento e especificação de um protocolo para comunicações em sistemas de potência 
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denominado UCA. Concomitante a este comitê, o IEC também iniciou o desenvolvi

mento de um padrão de comunicação baseado no protocolo TCPIIP, denominado IEC 

61850. 

Conforme relatado em (Proudfoot, 2002), no início da década de 1990, o de

senvolvimento inicial do protocolo UCA foi focado na comunicação entre centros de 

controle e na comunicação entre subestações e centros de controles. Em 1994, 

EPIWIEEE iniciaram o trabalho na nova fase do protocolo UCA - nomeado UCA 2 -

desta vez concentrando o foco na comunicação dentro da subestação. Em 1996, o comi

tê técnico 57 do IEC começou a trabalhar com o IEC 61850 com uma abordagem seme

lhante, a comunicação dentro da subestação. Em 1997, os dois grupos concordaram em 

trabalhar juntos na definição de um padrão internacional comum que combinaria o tra

balho dos dois grupos. Os resultados desta harmonização de esforços é a especificação 

atual do protocolo IEC 61850. Como benefícios esperados deste esforço, espera-se a 

definição da infra-estrutura de comunicação que irá permitir a integração transparente 

de IEDs, isto é, uma infra-estrutura que será independente de fabiicante e que permitirá 

a fácil integração e automação de IEDs provenientes ele diversos fabricantes. Atualmen

te este protocolo encontra-se em fase de aprovação (Crispino et ai. , 2004). 

Outro fato que deve ser destacado é a inexistência de artigos científicos on

de haja a especificação formal de todas as camadas ele rede definidas pelo modelo 

TCP/IP (Tanenbaum, 1996a) a serem utilizadas pelos sistemas de potência, destacando

se os trabalhos (Hamamatsu et al. , 2001) e (Coury et al. , 2002) como os que mais se 

aproximam de uma definição completa. Constatado este fato, apresentamos a seguir 

uma breve descrição destes trabalhos. 

Coury et al. (Coury et ai. , 2002) propõem o uso do protocolo de transporte 

UDP para a transmissão elos dados relativos ao sistema de proteção idea lizado. Este 

protocolo foi utilizado em redes tipo IP, baseadas na especificação IPv4, sendo que a 

rede em questão, possuía uma largura ele banda ele 1,6 Mbps. Escolheu-se as fibras ópti

cas como meio físico utili zado para comunicação. Baseado nesta configuração de rede, 

os autores investigam o uso de relés diferenciais para a proteção ele linhas de transmis

são. Este sistema vale-se do uso do sistema GPS para a sincronização de dados. Aspec

tos como a quantidade de tráfego e a latência da comunicação foram analisados obser

vando suas influências no processo de detecção da falta. 

Já (Hamamatsu et ai. , 2001) propõem o uso da rede ilustrada na Figura 18. 

Neste trabalho não se faz menção quanto aos protocolos de rede utilizados, mencionan-
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do apenas o fato desta rede ser baseada nos mesmos padrões da Internet. Deve-se desta

car, porém, a importância deste trabalho no tocante à topologia da rede. Nele são desta

cados os elementos constituintes desta rede, assim como esquema de ligações entre eles. 

Uma observação que se faz oportuna para este momento, refere-se a uma 

breve comparação dos últimos dois trabalhos comentados. Nota-se claramente a preo

cupação dos autores quanto ao escopo principal de seus respectivos trabalhos no proces

so de definição da rede a ser utilizada. Enquanto Coury et ai. especificaram os protoco

los de rede para atender o processo de simulação de uma WAN, Hamamatsu et ai. ba

seiam suas definições em uma rede de comunicação a ser utilizada dentro de uma subes

tação. 

Usina Elétrica - Centro de Controle - Sube 

SCADA 

Figura 18 - Sistema de controle e proteção baseado em uma intranet 

5.6 Resumo 

Centro de 
Controle 

Neste capítulo apresentamos brevemente a definição de uma intranet corpo

rativa e suas camadas lógicas. A pru·tir destes conceitos apresentamos as possíveis con

fi gurações que uma intranet deve ter para ser utilizada pelos sistemas de proteção. Para 

o próximo capítulo reservamos o detalhamento da plataforma EPOCHS. Será através 

desta plataforma que todas as experiências conduzidas neste trabalho serão realizadas. 



6.1 Introdução 

Capítulo 6 

Desenvolvimento do EPOCHS 

Este capítulo introduz o EPOCHS (Electric Power and Communication 

Synchronizing Simulator). A plataforma EPOCHS permite aos usuários criarem e 

testarem cenários de agentes envolvendo SEPs e sistemas de comunicação. A 

plataforma EPOCHS é notável pelo uso de múltiplos simuladores de alta qualidade sem 

a modificação do código original destes. Todos os três simuladores usados pelo 

EPOCHS pennitem aos usuários estender suas funcionalidades, e o sistema EPOCHS 

va le-se destas facilidades. Isto é de importância fundamental uma vez que o código

fonte destes aplicativos é raramente disponibilizado. 

A plataforma EPOCHS faz uso de três grandes simuladores: 

PSCAD/EMTDC, para simulações de transitórios eletromagnéticos, PSLF, para 

simulações de transitórios eletromecânicos e NS2, para simulações de rede. Todos 

simuladores são bem conhecidos e são freqüentemente utilizados em suas respectivas 

áreas. EPOCHS também adiciona dois componentes próprios. O AgentHQ (Agent 

Headquarter) apresenta um visão unificada de todos os simuladores para todos os 

agentes envolvidos no processo de simulação, funcionando como um procurador 

(prmy) para todo o processo de troca de informações entre os simuladores e os agentes. 

A RTI (R1111-Time lnfrastruclllre) é responsável por manter consistente a sincronização 

entre todos os simuladores e pelo roteamento das mensagens entre todos os 

componentes. 

Todos os componentes do EPOCHS são executados em paralelo. Pontos 

freqüentes de sincronização são usados para leitura e modificação dos estados de 

simulação dos diferentes componentes, mantendo assim o funcionamento correto de 

todos os componentes 
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6.2 Histórico 

A plataforma EPOCHS foi desenvolvida totalmente durante o curso deste 

trabalho, devido principalmente a necessidade de simulação de um SEP em conjunto 

com uma rede de comunicação. Sistemas poderosos de simulação existem para a 

simulação de SEPs ou redes de comunicação, mas nenhum software disponível é capaz 

de realizar a simulação em paralelo de um SEP com uma rede de comunicação. Ela 

nasceu a partir dos esforços conjuntos entre o aluno de doutorado Renan Giovanini do 

Depatarmento de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo - campus São 

Carlos e do aluno de doutorado Kenneth M. Hopkinson do Departamento de 

Computação da Universidade de Cornell - EUA. 

Os autores desta plataforma inicialmente desejavam um sistema que fosse 

capaz de simular um SEP simples em conjunto com uma rede de comunicação. 

Conforme exposto em (Wang et ai., 2002a), um esboço inicial deste tipo de simulação 

já era realizada, porém a tarefa de migração para um novo caso de estudo revelou-se 

extremamente difícil , o que levou os alunos em questão a explorarem novas técnicas 

computacionais para superar este problema. A tarefa de integração de diferentes 

s imuladores constitui um ramo próprio da pesquisa em Ciência da Computaçao, c os 

resultados obtidos com o desenvolvimento da plataforma EPOCHS acabou levando 

estes alunos a publicarem seus resultados em uma área diferente da área principal de 

suas respectivas pesquisas (Hopkinson el ai. , 2003). 

Atualmente a plataforma EPOCHS encontra-se num estágio maduro de 

desenvolvimento, porém necessita um grande conhecimento de seu func ionamento para 

sua correta operação. Esforços adic ionais ainda são necessá rios para que esta plataforma 

atinja um nível onde seu usuário possa utilizá-la transparentemente. 

6.3 Trabalhos Relacionados 

Existem muitos outros sistemas que combinam simuladores em grupos, ou 

federações, usando uma RTI como empregada pelo EPOCHS. Gary Buncly ct ai (Bundy 

et ai. , 1996) da MITRE Corporation foi o autor ele uma das primeiras publicações a 

combinar simuladores quando ele criou uma plataforma de simulação de aeronaves de 

combate composta pelos simuladores AWSIM e ModSAF. A interação e sincronização 

dos modelos de aeronaves foram feitos utili zando um ambiente de gerenciamento 

conhecido como ALSP (Aggregate Leve! Simulation Protocol) . O projeto foi motivado 
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pelo fato que tanto o A WSIM como o ModSAF existiam para a simulação de combates, 

mas cada um incluía níveis diferentes de detalhamento que não existiam no outro. Foi 

decidido então que a maneira mais econômica para incluir todas, ou pelo menos a 

maioria das funcionalidades dos dois, seria o acoplamento de ambos simuladores. O 

produto final não foi totalmente inter-operável, mas contornos foram encontrados para 

as mais importantes funcionalidades, permitindo assim o sucesso do produto final. 

O instituto EPRI (Eiectric Power Researclz Jnstitute) financiou uma 

iniciativa conjunta entre a Honeywell e a Universidade de Minnesota para criar o 

simulador SEPIA (Simu/ator for Electric Power Jndusll)l Agents). O SEPIA permite a 

pesquisadores estudarem os efeitos dos agentes quando usados em mercados de energia 

dentro de um ambiente desregulamentado. O projeto permite a investigação de 

complexos cenários ele agentes e inclui uma interface intuitiva. A comunicação de rede 

não foi incluída nos parâmetros simulados, uma vez que o foco elo trabalho era a 

avaliação dos agentes para leilões ele energia (Samacl et ai., 1999). 

Trabalhos recentes centralizados em combinar, ou feclerar, sistemas 

simuladores têm focado principalmente no uso ela HLA (Higlz Leve/ Architecture). A 

HLA é uma arqui tetma que pode ser usada para combinar simuladores individuais, 

denominados federados, em uma simulação combinada denomi nada como federação. A 

"cola" que segura todos esses componentes juntos é o componente central conhecido 

como RTl. A RTI roteia todas as mensagens entre os diversos federados e é responsável 

por manter consistente os passos ele simulação de les. As principais desvantagens para 

esta abordagem são primeiramente que pode ser muito di fícil conformar simuladores 

existentes para a especificação da HLA Isto pode ser particularmente verdade se o 

código-fonte não estiver di sponível como é o caso da grande maioria dos simuladores 

comerciais. Em segundo lugar, a HLA pode ser um meio ineficiente ele se combinar 

federados. O sistema é baseado num sistema de assinaturas onde qualquer federado 

assinante de outro federado irá receber todos os dados atualizados deste caso estes 

dados sejam necessários ou não. 

Existem vários artigos descrevendo métodos de como adaptar simuladores 

para uso pela HLA ou ambientes similares, mas apenas alguns projetos descrevem a 

integração de simuladores para casos onde não há disponibilidade do código-fonte. Em 

Sudra et a i (Sudra et al., 2000) sistemas comerciais são acoplados para a simulação de 

sistemas de manufatura automotiva através da arquitetura denominada GRIDS (Generic 

Runtime Jnfraslmclure for Distributed Simulation). Eles utilizam agentes localizados 
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em cada servidor para tarefas como filtragem de dados, predição de valores e 

gerenciamento de assinaturas. Uma infraestrutura composta por sistemas comerciais 

para simulação de manufatura também é apresentada por McLean e Riddick em 

(McLean e Riddick, 2001). 

O próprio processo de desenvolvimento da plataforma EPOCHS revela-se 

como fonte de referência para a tarefa de integração de diferentes simuladores para 

realização de um objetivo específico. Durante o seu desenvolvimento, dois artigos 

foram publicados (Wang et al., 2002a) e (Hopkínson et al., 2003). Adicionado a estes 

dois artigos, um capítulo do livro "Autonomous Systems anel Intelligent Agents in 

Power System Control anel Operation" (Thorp et al., 2003) foi escrito descrevendo a 

plataforma EPOCHS. Este livro foi recentemente publicado pela editora Springer

Verlag. 

6.4 Descrição da Plataforma EPOCHS 

A plataforma EPOCHS é formada por cinco componentes: 

• PSCAD/EMTDC (Power Systems Computer Aided Design I 

ElectroMagnetic Transients for DC) 

O PSCAD/EMTDC é usado para a simulação ele transitórios 

eletromagnéticos. O EMTDC é um pacote para simulação de SEPs. Uma de suas 

principais qualidades é a sua habilidade em simular precisamente transitórios 

e letromagnéticos de curta duração no domínio do tempo. O PSCAD é uma interface 

gráfica que é usada para facilitar o desenvolvimento de cenários para o EMTDC. Este 

produto é desenvolvido pela Manitoba HVDC Researc/1 Centre (Manitoba HVDC 

Research Centre, 1998). O EMTDC simula cenários de transitórios eletromagnéticos , 

resolvendo uma série de equações diferenciais baseadas em um passo de tempo pré

determinado. Ele possui diversos modelos elétricos detalhados, apresentando-se como 

uma ferramenta ideal para este tipo de investigação. 

• PSLF (Positive Sequence Load Flow) 

PSLF é usado para simulações de transitórios eletromecânicos. Ele pode 

simular SEPs com dezenas de milhares de nós e é largamente utilizado pelas indústrias 

do setor elétrico para modelagem de cenários com estabilidade eletromecânica (General 
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Electric, 2003). O PSLF modela sistemas elétricos grandes com menos detalhes que o 

PSCADIEMTDC, e assim como este, realiza as suas simulações baseadas em um passo 

de tempo pré-deternúnado. Ele é um produto desenvolvido pela GE (General Electric). 

• NS2 (Network Simulator version 2) 

O NS2 é um simulador de redes de comunicação orientado a eventos criado 

pelo esforço conjunto entre a Universidade da Califórnia em Berkley, o Lawrence 

Berkeley Labs, a Universidade do Sul da Califórnia, e a Xerox PARC. O NS2 é um 

simulador de alta-qualidade que pennite a criação de uma extensa variedade de casos de 

estudo. Ele possui suporte embutido para a maioria dos protocolos de rede utilizados e 

para a maioria dos protocolos em estudo. Essa ferramenta é particularmente valiosa para 

estudos do comportamento TCP/IP dentro de redes baseadas em IP (University of 

Berkeley, 2003). 

• AgentHQ (AgeJ11 Headquarter) 

AgentHQ é um módulo desenvolvido neste projeto com a função de 

apresentar um ambiente uni ficado para nossos agentes e atuar como um procurador para 

esses agentes quando interagindo com outros componentes do EPOCHS. 

11 RTI (Runtime lltfrastmcture) 

A RTI é o módulo responsável pelos pontos de sincronização e pelo 

roteamento de mensagens entre os componentes. Ele foi criado como parte do processo 

de desenvolvimento do EPOCHS. 

6.5 Arquitetura e Funcionamento da Plataforma EPOCHS 

A relação lógica entre os componentes da plataforma EPOCHS é ilustrada 

na Figura 19. Conforme podemos notar, todos os componentes possuem uma interface 

com a RTI. A lógica de funcionamento ele todas as interfaces e ele seus respectivos 

componentes é explicada nos tópicos a seguir. 
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NS2 AgentHQ 

\ Agente 

lnteriace de~ ~ lnteriace 
Comunicação AgentHQ 

RTI 

lnteriace Elétrica-f 4 lnteriace Elétrica 

Figura 19 - O relacionamento entre os 5 componentes do EPOCHS 

6.5.1 A RTI 

A RTI age como uma "cola" entre todos os componentes. Ela é responsável 

pela sincronização da simulação e pelo roteamento das mensagens entre os 

componentes do EPOCHS . A sincronização dos componentes emprega um modelo 

baseado em passos de tempo durante a execução do EPOCHS. Estes pélssos são 

definidos pelo usuário e são escoU1idos em função da especificidade do caso estudado. 

As s imulações podem usar passos de tempo pequenos para compensar os erros 

introduzidos pela abordagem desacoplada da simulação ou podem usar passos de tempo 

maiores para uma execução mais rápida. 

O modelo de sincronização utilizado neste projeto nos permite usar uma 

alternati va conveniente à modificação do código original dos aplicativos . O 

PSCADIEMTDC, PSLF e NS2 permitem o uso de extensões definidas pelo usuário. Isto 

é, um caso de estudo do PSCAD/EMTDC pode incluir bibliotecas definidas pelo 

usuário escritas na linguagem C, adicionando novas funcionalidades que originalmente 

não estavam presentes no aplicativo. O PSLF similarmente permite a inclusão de novos 

modelos de equipamentos através de sua própria linguagem EPCL. O NS2 também 

apresenta procedimentos específicos para a adição de novos protocolos de comunicação 

em C++ para seu código-base. Observadas estas características, decidimos criar um 

canal de comunicação entre cada componente e a RTI com o propósito específico de 

sincronização dos componentes. Este processo é simplificado pelo fato que o 

PSCADIEMTDC, o PSLF e o NS2 são todos sistema single-thread, possibilitando 
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assim a interrupção de qualquer um deles quando um ponto de sincronização surge. 

Esforços adicionais seriam necessários se esse não fosse o caso. 

A sincronização entre os vários componentes segue um algoritmo simples. 

Todos os componentes são travados no instante O. No início de cada passo, a RTI espera 

por mensagens de sincronização do simulador de SEPs e do NS2. Então, a RTI libera o 

controle para a AgentHQ. A AgentHQ passa então o controle para os agentes, um a um, 

até que todos os agentes tenham tido de executar as suas funções. Durante esta fase, os 

agentes são capazes de enviar mensagens e receber/ajustar variáveis do SEP. Uma vez 

que todos os agentes estiverem prontos, a AgentHQ retoma o controle de volta para a 

RTI. Finalmente, a RTI notifica o NS2 e o simulador do SEP que o passo atual está 

terminado. Neste ponto, os dois simuladores rodam um passo de tempo. Uma atenção 

especial deve ser tomada com o NS2. Mensagens podem ser recebidas durante dois 

pontos de sincronização. Se uma mensagem chegar neste intervalo, o NS2 a passará 

automaticamente para a RTI, que por sua vez a passará para a AgentHQ, e que 

finalmente entregará ao agente correspondente. O agente então terá a oportunidade de 

processar a mensagem e enviar outra, caso necessite. Se a mensagem enviada consistir 

em uma le itura ou comando para o SEP, então esta mensagem será armazenada até o 

próximo ponto de sincronização. 

6.5.2 A Interface Elétrica 

A interface elétrica da plataforma EPOCHS é o gerenciador dos simuladores 

de SEPs. Os doi s simuladores usam uma abordagem direta em suas simulações. Eles 

rodam através de um laço e para cada passo de tempo eles ca lculam os va lores dos 

diversos equipamentos . Para ambos os simuladores, nós criamos uma biblioteca 

personalizada que faz uma chamada à RTI para cada passo de tempo. A biblioteca elo 

PSCADIEMTDC começa lendo todos os valores dos equipamentos acessíveis ao 

usm'lrio. A biblioteca do PSLF possui acesso direto aos valores das variáveis internas, 

fazendo esse passo desnecessário. Em seguida, o componente elétrico cantata a RTI e 

notifica que o fim de um passo de tempo foi alcançado. Durante esta fase, os agentes 

podem solicitar ou ajustar valores no SEP. Ao fim de um ciclo de execução elos agentes, 

uma mensagem de finalização é enviada da RTI para o componente elétrico. A 

biblioteca então libera a execução dos simuladores, e eles rodam até atingirem um novo 
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ponto de execução. Um fluxograma exibindo o funcionamento da intelface elétrica é 

visto na Figura 20. 

Figura 20 - Fluxograma da interface e létrica 

6.5.3 A Interface de Comunicação em Rede 

A interface de comunicação em rede é relativamente simples. Um novo 

protocolo de transporte foi adicionado ao NS2 servindo como elo à RTI. Uma chamada 

periódica é adicionada ao script de simulação invocando o novo protocolo que 

interrompe a execução do NS2 e interage com a RTI uma vez a cada passo de tempo. A 

duração do passo de tempo pode assumir qualquer valor contanto que esse valor seja o 

mesmo utilizado pelo simulador de SEPs. O NS2 não possui a habilidade ele rastrear o 

conteúdo das mensagens sob a maioria das circunstâncias quando usando TCP. Nós 

usamos o módulo TCPApp, a exceção da regra, para o rastreamento das mensagens. 
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Todos os agentes possuem métodos send e recv que funcionam como ponto de interação 

para a comunicação em rede entre os agentes e a AgentHQ, que por sua vez 

passa/recebe as mensagens para o NS2 via RTI. O UDP, ao contrário, possui habilidade 

para transmitir dados e baseado neste módulo nós criamos um módulo personalizado 

chamado UDPApp. Como visto, a escolha do NS2 nos permitiu uma grande 

flexibilidade em termos de protocolo de comunicação uma vez que conseguimos enviar 

e receber dados através de chamadas simples a funções do NS2. Um fluxograma da 

interface de comunicação em rede pode ser visto na Figura 21. 

aceita pedidos de 
envio do agente 

aceita pedidos de 
envio do agente 

Figura 21 -Fluxograma da interface de comunicação em rede 

não 



.. 

85 

6.5.4 O Componente AgentHQ 

A AgentHQ é acionada a cada ponto de sincronização e atua como um 

procurador entre os agentes, a rede de comunicação e os simuladores de SEP. A cada 

ponto de sincronização, a AgentHQ chama o método action de todos os agentes dando 

oportunidade a eles de calcular seus conjuntos de operações para o próximo passo. Os 

agentes podem receber ou ajustar valores no SEP usando chamadas a métodos que 

passam através da AgentHQ. A AgentHQ espera por um valor de retorno e então passa 

a resposta de volta ao agente solicitante. Os agentes também podem enviar mensagens 

uns para os outros durante a execução do método action. Essas mensagens são enviadas 

inicialmente a AgentHQ que então as repassam para a RTI, que finalmente as enviam ao 

NS2. Um fluxograma elos eventos da AgentHQ pode ser visto na Figura 22. 

- envia requisição ao Simulador de SEP 
- recebe resposta da requisição reila ao Simulador de SEP 

outros agentes 

Figura 22 - Fluxograma do Componente AgentHQ 
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Se uma mensagem for recebida dentro do NS2, ela será direcionada para a 

AgentHQ que subseqüentemente irá retransmiti-la para o método recv do agente 

destinatário. O agente poderá então realizar o processamento da mensagem e mandar 

novas mensagens para os outros agentes. Uma limitação encontrada na cmTente 

implementação do sistema EPOCHS é que os agentes não podem receber ou ajustar 

variáveis do SEP ao receber uma mensagem, pois o componente elétrico se encontrará 

no meio de um ciclo de execução. O agente pode compensar esta limitação colocando a 

mensagem dentro de uma fila que será lida no começo do próximo período de 

sincronização. Um fluxograma com este processo pode ser visto na Figura 23. 

f igura 23 - Recebimento de uma Mensagem 

6.6 Implementação e Otimização 

A Figura 24 mostra o relacionamento entre os diversos componentes da 

plataforma EPOCHS em sua implementação. Na versão atual elo EPOCHS, o NS2, a 

RTI, a AgentHQ e todos os agentes estão combinados em um único arquivo executável. 

Cada componente é logicamente separado dentro do código-fonte e a RTI é 

implementada como um protocolo dentro do NS2. Esta combinação foi utilizada 

puramente para melhora do desempenho da execução do EPOCHS. O código-fonte final 

do sistema EPOCHS perfez um total aproximado de 5.200 linhas em linguagem C e 

C++. 
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NS2 RTI AgentHQ 

lnlertace Elélr;c/ \nlerlace Elélrka 

-

PSLF • -

---

Figura 24 - Relacionamento entre os componentes do EPOCHS na sua implementação 

O EPOCHS foi utilizado na investigação de diversas situações de um SEP, 

porém nenhuma delas usou o PSLF e o PSCADIEMTDC ao mesmo tempo. Todos 

resultados que aqui serão apresentados utilizaram apenas o simulador PSCADIEMTDC. 

Em um estudo anterior (Thorp et al., 2003), o simulador PSLF foi utilizado. É 

tecnicamente possível utilizar o EPOCHS com os dois simuladores elétricos ao mesmo 

tempo, porém não encont ramos nenhum exemplo onde isso seria benéfico. Como 

resultado, nós não permitimos a operação do PSLF e do PSCADIEMTDC 

simultaneamente. Pequenas modificações seriam necessárias caso assim desejássemos. 

6.7 Scripts de Simulação 

Cada simulação de agentes possui três partes. A estrutura do SEP e todas as 

suas características elétricas devem ser construídas dentro do PSCAD/EMTDC ou do 

PSLF. O layout do sistema de comunicação e os protocolos de comunicação usados 

devem ser especificados em um script TCLrfK para o NS2. Finalmente, os tipos de 

agentes e suas locali zações são adicionadas ao script do NS2 para serem utilizadas pela 

AgentHQ. Se o componente de agentes fosse separado do NS2 um terceiro arquivo de 

configuração seria necessário ao sistema EPOCHS. Esta é uma limitação herdada no 

processo de combinação de simuladores. Cada simulador deve ser iniciado a sua 

maneira. Uma outra desvantagem neste tipo de integração de simuladores é o overhead 

necessário para o processo de comunicação e gerenciamento entre os componentes da 

simulação. O script TCLrfK final do sistema EPOCHS perfez um total aproximado 

10.500 linhas. 
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6.8 Resumo 

Neste capítulo apresentamos o desenvolvimento e a lógica de 

funcionamento da plataforma EPOCHS. Esta plataforma será responsável por todas as 

simulações a serem realizadas neste trabalho envolvendo a presença de SEPs e sistemas 

de comunicação baseada em uma intranet. Ela foi desenvolvida através da integração de 

diferentes softwares para sistemas de potência e comunicação permitindo assim a 

análise dos sistemas agentes para proteção desenvolvidos neste trabalho. Nos próximos 

capítulos apresentaremos exemplos desta tecnologia utilizando a plataforma EPOCHS. 



Capítulo 7 

O Sistema Elétrico de Potência Utilizado e a Rede de 
Comunicação Intranet 

7.1 Introdução 

Uma tarefa de suma importância para o desenvolvimento deste trabalho foi 

a definição de um SEP base para análi se e testes elos agentes. Conforme pode ser evi

denciado pelas publicações iniciais, os primeiros testes realizados com a plataforma 

EPOCHS concentravam-se em SEPs simples: SEP com duas barras (Wang et al. , 

2002b) e SEP com 4 barras (linha de transmissão com três terminais) (Giovanini e 

Coury, 2002). Estes siste mas revelaram-se de grande ajuda no clcscnvolvi menro inicial 

do s istema EPOCHS, porém uma amllisc mais completa elos agentes seria prejudicada, 

devido principalmente a s implicidade ela rede de comunicação e pela pequena quantida

de de agentes presentes nestes siste mas. Estes SEPs simples encontram-se completa

mente descritos nas publicações citadas, porém decidimos por não relatá-los neste traba

lho, uma vez que o SEP a ser de finido nesle capítulo proporciona todas as análises efe

tuadas anteriormente, adicionando novas características e desafios aos agentes propos-

tos. 

A simpl icidade dos SEPs estudados inicialmente revelou-se uma deficiência 

a longo prazo. Normalmente na literatura sobre proteção encontramos estudos com 

SEPs s imples obtidos através de equivalentes de SEPs maiores. SEPs mais complexos 

usualmente são utilizados para estudos de fluxo de carga e estabilidade, e carecem, por

tanto, de informações tais como impeclância de seqüência zero para LTs e geradores por 

exemplo, fato que impossibilita a simulação de faltas para terra. Os próprios sistemas 

IEEE tradicionais não satisfazem esta característica, sendo normalmente utilizados para 

estudos de fluxo de carga e estabilidade. 
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Mesmo com os problemas citados, optamos por escolher o sistema IEEE de 

14 barras como sistema base para nossos testes. Como já indicado, este sistema não a

presenta as impedâncias de seqüência zero para nenhum de seus elementos. Uma alter

nativa que poderia ser tomada seria a utilização de um valor típico para a razão entre 

(seqüência positiva) I (seqüência zero). Ao invés disso, optamos por apenas simularmos 

fa ltas trifásicas pois consideramos que a nossa análise concentrar-se-ia mais na intera

ção dos agentes entre si e com a rede de comunicação do que na tarefa de identificação 

do tipo de falta. Com isto em mente, o sistema IEEE 14 barras satisfez plenamente nos

sos estudos. 

7.2 Sistema de Potência 

Para o desenvolvimento e testes dos agentes e da rede de comunicação atra

vés da plataforma EPOCHS, tomou-se como base o sistema IEEE de 14 barras, confor

me destacado na Figura 25. O conjunto completo de dados para este sistema pode ser 

visualizado nas Tabela 4 e Tabela 5. Todas as linhas de transnussão foram modeladas 

segundo o modelo PI, e todas as fontes foram modeladas como fontes de potência cons-

tantc. 

Tabela 4 -Dados das barras 

P Gera- Q Gera-
p Q 

Tipo da 
Q Gera- Q Gera-

Barra 
do (p.u.) do (p.u.) 

Carga Carga 
Barra 

.. do máx. do min. 
(~. li .~ (~.u.) (~ . u.) {~ . u.) 

2,32 o o o 2 10,0 -10,0 
") .., 0,4 -0,424 0,3038 0,1778 1 0,5 -0,4 
3 0,00 0,00 l ,3188 0,266 2 0,4 0,00 
4 0,00 0,00 0,6692 0,00 3 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,1064 0,0224 3 0,00 0,00 
6 0,00 0,00 0,1 568 0,1050 2 0,24 -0,06 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 
8 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,24 -0,06 
9 0,00 0,00 0,413 0,2324 3 0,00 0,00 
10 0,00 0,00 0,126 0,081 2 3 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,049 0,0252 3 0,00 0,00 
12 0,00 0,00 0,0854 0,0224 3 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 0,189 0,0812 3 0,0_0 0,00 
14 0,00 0,00 0,2086 0,0700 3 0,00 0,00 

* Tipo de Barra: 1 ~ barra slack (P9), 2 ~ barra ele gerador (PV) e 3 ~ 

barra de carga (PQ) 
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Tabela 5 - Dados das L Ts 

Barra Barra Resistência Reatância 
Carregamento 

Origem Destino (p.u.) (p.u.) 
da Linha Tap 

( .u.) 
I 2 O,OI938 0,05917 0,0528 1 
1 5 0,05403 0,22304 0,0492 1 
2 3 0,04699 0,19797 0,0438 1 
2 4 0,05811 0,17632 0,0374 1 
2 5 0,05695 O,I7388 0,034 I 
3 4 0,06701 0,17103 0,0346 I 
4 5 O,OI335 0,042II O,OI28 I 
4 7 0,00 0,20912 0,00 0,978 
4 9 0,00 0,55618 0,00 0,969 
5 6 0,00 0,25202 0,00 0,932 
6 11 0,09498 0,1989 0,00 I 
6 I2 0,12291 0,2558I 0,00 I 
6 13 0,06615 0,13027 0,00 1 
7 8 0,00 0,17615 0,00 1 
7 9 0,00 0,11001 0,00 1 
9 10 0,03I81 0,08450 0,00 I 
9 14 O,I2711 0,27038 0,00 1 
10 11 0,08205 0,19207 0,00 1 
12 13 0,22092 0,19988 0,00 1 
13 14 0,17093 0,34802 0,00 1 

Com relação às características dos relês projetados, utilizamos as recomen

dações propostas em (Phadke e Thorp, 1988). Para obtenção elas ondas de tensão e cor

rente utilizadas pelos relês [oram utilizados TPs e TCs ideais, isto é, apenas a relação de 

transformação destes elementos foi utilizada e características como o efeito ele saturação 

foram desprezadas. Após a obtenção das ondas de tensão e corrente em va lores próprios 

para a utilização pelo re lê, utili zou-se um filtro Butterworth de 3ª ordem com freqliência 

ele corte igual a 400 Hz para evitar-se o efeito conhecido como sobreposição de espectro 

(efeito anti -afiasing) . Finalmente as ondas de tensão e corrente são amostradas numa 

freqliência de 1 KHz e convertidas por um conversor AIO de 12 bits. 

7.3 Sistema de Comunicação 

Os enlaces de comunicação foram instalados no topo elas linhas ele transmis

são, resultando em um sistema ele comunicação com a mesma topologia do sistema de 

transmissão. Todos os enlaces foram configmados como tipo full-duplex, com tempo de 

atraso ele 2 ms, e inicialmente com uma largma ele banda de 100Mb/s. Toda a comuni

cação foi realizada através dos protocolos UDP/IP. 
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O roteamento da rede de comunicação foi baseado no algoritmo Link State 

Routing, utilizando-se como métrica para roteamento o menor número de saltos entre 

dois roteadores quaisquer. Outras métricas alternativas tais como maximização da largu

ra de banda de todos os enlaces poderia ser utilizada porém, como estamos tratando 

problemas de engenharia de proteção onde o fator tempo é crucial, optamos pela métrica 

que melhor minimiza o tempo de comunicação entre dois roteadores quaisquer. O algo

ritmo Link State utiliza-se da teoria de grafos para o cálculo do menor caminho entre 

doi s nós. Este algoritmo é um algoritmo tradicional para roteamento de redes, sendo 

largamente utilizado pelas redes de computadores atuais através do protocolo OSPF 

(Open Shortest Path First). Maiores detalhes sobre Link State Routing e OSPF podem 

ser encontradas em (Tanenbaum, 1996b). 

Um fato que deve ser salientado em relação ao sistema de comunicação re

fere-se ao fato dos nós da rede de comunicação não possufrem a mesma numeração que 

as barras do SEP. Isto aconteceu porque as barras 5 e 6, e as barras 4, 8 e 9 delimitam 

um transformador e não uma linha de transmissão. Para estes casos, nós assumimos que 

barras localizadas dentro duma mesma subestação determinam apenas um nó no sistema 

de comunicação. Este s istema pode ser visuali7aclo na F igura ?ó. 
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7.4 Agentes 

Como foram apresentadas no capítulo 2, três diferentes categorias de agen

tes foram projetadas: agentes primários, agentes de retaguarda e agentes de carga. Para 

o SEP apresentado na Figura 25, um conjunto ele 76 agentes foi projetado (30 agentes 

primários, 30 agentes ele retaguarda e 16 agentes ele carga). 

Para nomenclatura elos diversos agentes foi estabelecida uma regra fixa. Pa

ra cada tipo de agente, diferentes prefixos foram estabelecidos: PRIM para agentes pri

mários, RET para agentes ele retaguarda e GERADOR, COMPENSADOR e CARGA 

para os agentes ele carga. Os agentes com prefixo "GERADOR", "COMPENSADOR" e 

"CARGA" compartilham o mesmo código computacional, e são portanto categorizados 

dentro do tipo "CARGA". Escolhemos apenas apresentar três prefixos ao invés ele um 

pois ex istem casos onde ex istem mais de um agente de carga em uma mesma localida

de. Após a utilização de um prefixo para categorização do agente, um conjunto de deze

nas é utili zado dentro do nome do agente. A primeira dezena indica a barra onde o a

gente se encontra, e as dezenas subseqüentes indicam a localização dos agentes com os 

quais o agente eleve. e 'OIIlllllicar para reali lar a proteção. 

Como exemplo podemos citar a proteção primária da LT O I -02. Para isso 

são utilizados os agentes primários PRIM_Ol -02 (agente primário locali zado na barra 

O l que se comunica com agente primário na bana 02) e o agente primário PRIM_02-0 l 

(agente primário localizado na bana 02 que se comunica com agente primário na barra 

O I). Como outro exemplo podemos c itar a proteção de retaguarda desta mesma linha de 

transmissão, a LT 01-02. Para isso são utilizados os agentes RET_05-01G-02, RET_02-

01G-05 c GERADOR_OJG. 

Baseado então nesta nomenclatura, os 76 agentes são definidos como: 

• 30 agentes primários: PRIM_O 1-02, PRIM_O 1-05, PRIM_02-0 1, 

PRlM_02-03, PRIM_02-04, PRIM_02-05, PRIM_03-02, PRIM_03-

04, PRIM_04-02, PRIM_04-03, PRJM_04-05, PRIM_05-0 1, 

PRIM_05-02, PRIM_05-04, PRIM_06-ll, PRIM_06-12, PRIM_06-

13, PRIM_09-IO, PRIM_09-14, PRIM_I0-09, PRIM_I0-11, 

PRIM_ ll -06, PRIM_ Ll - 10, PRIM_12-06, PRIM_12-l3, PRIM_l3-

06, PRIM_ l3-12, PRIM_ I3- 14, PRIM_ 14-09, PRIM_14-13; 



96 

• 30 agentes de retaguarda: RET_01-02G-02L-03-04-05, RET_01-02-

04-05L-06C-06L- 11-12-13, RET _02-0 1 G-05, RET _02-03C-03L-04, 

RET _02-03-04L-05-08C-09L-1 0-14, RET _02-0 1-04-05L-06C-06L-

11-12-13, RET _03-0 1-02G-02L-04-05, RET _03-02-04L-05-08C-09L-

1 0-14, RET _04-0 l-02G-02L-03-05, RET _04-03C-03L-02, RET _04-

0l -02-05L-06C-06L-ll-12-13, RET_OS-01 G-02, RET_05-0l-02G-

02L-03-04, RET_05-02-03-04L-08C-09L-l0-l4, RET_06-10-11L, 

RET _06-12L-13, RET _06- 12-13L- 14, RET _09-1 OL-11, RET _09-13-

14L, RET_10-02-03-04L-05-08C-09L-14, RET_ l0-06- llL, RET_11-

0 1-02-04-05L-06C-06L- 12- 13, RET _11-09- 1 OL, RET _ 12-0 l -02-04-

05L-06C-06L-11-13, RET _ 12-06-13L-14, RET _ 13-0 1-02-04-05L-

06C-06L-1 1-12, RET_ l3-06-12L, RET_ l3-09-14L, RET_ 14-02-03-

04L-05-08C-09L- l O, RET _ 14-06-12-13L; 

• 16 agentes de carga: GERADOR_OlG, GERADOR_02G, 

COMPENSADOR_03C, COMPENSADOR_06C, 

COMPENSADOR_08C, CARGA_02L, CARGA_03L, CARGA_04L, 

CARGA_OSL, CARGA_06L, CARGA_09L, C/\RG/\_ lOL, 

CARGA_ li L, CARGA_ 12L, CARGA_13L, CARGA_14L. 

A locali zação de todos os agentes dentro do sistema IEEE 14 barras pode 

ser visuali zada na Figura 27. A função de cada tipo de agente e sua lógica de funciona

mento será oportunamente abordada nos capítulos 8 e 9. 
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7.5 Resumo 

Apresentamos neste capítulo os detalhes pertinentes à topologia e modela

gem do SEP e dos relés para testes dos agentes. Em conjunto a estes dados, apresenta

mos também a topologia e configuração do sistema de comunicação proposto. A análise 

e definição destas informações são de extrema importância, pois elas configuram os 

parâmetros de entrada aos softwares PSCAD e NS2, responsáveis respectivamente pela 

simulação do sistema elétrico de potência e pelo sistema de comunicação respectiva

mente. No próximo capítulo, apresentaremos os testes relacionados à rede de comunica

ção. 
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Capítulo 8 

Determinação e Avaliação do Desempenho do Sistema 
de Comunicação 

8.1 Introdução 

Os estudos relativos aos agentes para proteção primária e ele retaguarda fo 

ram divididos em três capítulos. Neste capítulo abordaremos os parâmetros ela rede ele 

comunicação e o seu desempenho frente a diferentes situações operacionais e ao volume 

de tráfego presente nos enlaces. No próximo capítulo abordaremos o esquema ele prote

ção diferencial utilizado pelos agentes de proteção primária e finalmente no capítulo 1 O 

apresentamos o estudo elos agentes para proteção ele retaguarda e a interação destes a

gentes com os agentes para proteção primária previamente desenvolvidos. 

Devemos nos lembrar que a rede ele comunicação e os agentes estão interli 

gados. A mudança em um parâmetro da rede ele comunicação afeta o desempenho dos 

agentes e vice-versa. O projeto dos agentes deve ser realizado concomitantemente ao 

projeto ela rede de comunicação. Se um parâmetro de um for alterado, o outro eleve ser 

reavaliado para que a precisão e velocidade do sistema ele proteção sejam mantidas. 

8.2 Características da Rede de Comunicação 

8.2.1 Largura de Banda e Tempo de Trânsito 

A primeira característica que devemos nos preocupar em agentes baseados 

e m comunicação é na própria rede de comunicação. Falhas em enlaces podem levru· a 

atrasos na transmissão elos pacotes ele informação ou ao aumento do tráfego a níveis 

inaceitáveis, com conseqüente perda de pacotes e inviabilização do processo de comu

nicação. O sistema de comunicação deverá ser projetado, portanto, para suportar a perda 

de um ou mais enlaces, garantindo assim o funcionamento elo processo de comunicação, 

mesmo em situações anormais. 
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Uma possível solução para esta situação seria a duplicação de todos os enla

ces. Entretanto, mesmo com esta configuração, um blecaute da subestação poderia des

ligar seu roteador e causar a interrupção na comunicação desta subestação com o exteri

or. Outra solução seria definir uma quantidade suficiente de largura de banda para com

portar situações onde um ou mais enlaces estejam inoperantes, e o tráfego afetado seja 

re-roteado para os enlaces não afetados. Como exemplo desta situação, apresentamos as 

próximas duas figuras. Na Figura 28 apresentamos uma situação onde o sistema de co

municação funciona corretamente. Nele, a largura de banda utilizada é a menor possí

vel. Durante a situação normal, sete conexões diferentes passam pelo enlace 2-3. Por 

simplicidade, apenas os tráfegos das conexões relacionadas à proteção primária das li

nhas de transmissão 2-3, 2-4 e 3-4 são apresentados. As larguras de banda total utilizada 

pelos enlaces associados (enlaces 2-3, 3-2, 2-4, 4-2, 3-4 e 4-3) são mostradas na Tabela 

6. 
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Figura 28 - Sistema de comunicação funcionando corretamente 

Na figura seguinte, Figura 29, os enlaces 2-3 e 3-2 estão inoperantes. Nesta 

situação, os roteadores localizados nos nós 2 e 3 detectam esta situação, e através de um 

algoritmo padrão de roteamento, eles reconstroem sua tabela de roteamento. Após este 

procedimento, se o roteador 2 quer enviar uma mensagem para o roteador 3, ele a envia 

primeiramente ao roteador 4 pelo enlace 2-4 e o roteador 4 a re-encaminha pelo enlace 

4-3. A nova quantidade ele tráfego para esta situação é mostrada na Tabela 6. Como 

podemos ver, o sistema ainda funciona corretamente pois existe quantidade suficiente 

de largura de banda presente nos enlaces. Caso este não fosse o caso, a quantidade de 
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tráfego gerada pelos agentes iria sobrecarregar a capacidade dos enlaces, causando a 

perda de pacotes. 

enlace 

2-3 
2-4 
3-2 
3-4 
4-2 
4-3 

Tabela 6 - Largura de banda 

situação normal 
(Mb/s) 

enlaces 2-3 e 3-2 
inoperantes (Mb/s) 

Nó 2 

4,928 
6,336 
4,928 
4,224 
7,040 
4,928 

o 
9,856 

o 
9,152 
7,040 
4,928 

--+ Pacotes de 2 para 3 e de 3 para 2 

c::;> Pacotes de 2 para 4 e de 4 para 2 

S ) Pacotes de 3 para 4 e de 4 para 3 

Nó 5 Nó 4 

Nó3 

Figura 29 - Enlaces 2-3 e 3-2 estão inoperantes 

A partir deste exemplo podemos concluir dois fatos. Primeiro, se uma quan

tidade suficiente de largura de banda estiver dispmúvel, os agentes podem comunicar-se 

uns com os outros mesmo se um ou mais enlaces (mas não todos) conectados a um 

mesmo nó estiverem inoperantes ao mesmo tempo. Segundo, se todos os enlaces co

nectados a um mesmo nó estiverem inoperantes, a comunicação torna-se impossível, e 

os agentes devem alterar sua lógica de proteção para alguma lógica baseada apenas em 

informações locais (standalone ). 

Outro aspecto que devemos nos ater é o tempo ele trânsito da mensagem. 

Quando um enlace torna-se inoperante, ele apenas não afeta a largura ele banda nos en

laces restantes , mas também muda o tempo que algumas mensagens levam para trafegar 

entre um nó e outro. Tomando o caso anterior como exemplo, todas as mensagens que 
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eram roteadas através dos enlaces 2-3 e 3-2 foram re-roteadas após a queda desses enla

ces. Como podemos ver na Tabela 7, todas as mensagens em uma situação normal le

vam 2,007 ms para transitar entre dois nós adjacentes. Após o re-roteamento, as mensa

gens do nó 2 ao nó 3 e do nó 3 ao nó 2 levam mais que o dobro do tempo anterior. As 

mensagens do nó 2 ao nó 4, 3 ao 4, 4 a 2 e de 4 a 3 não são afetadas. 

Tabela 7 -Tempo de trânsito 

Nós 

2-3 
2-4 
3-2 
3-4 
4-2 
4-3 

Situação Normal (ms) 

2,007 
2,007 
2,007 
2,007 
2,007 
2,007 

8.2.2 A Estrutura das Mensagens 

Enlaces 2-3 e 3-2 
Inoperantes (ms) 

4,042 
2,007 
4,063 
2,007 
2,007 
2,007 

Outro aspecto que merece atenção refere-se ao tamanho (em bytes) das 

mensagens trafegadas. O tamanho dos pacotes que trafegam pela rede constituem um 

dos parâmetros da simulação do sistema de comunicação e está diretamente ligado a 

quantidade de informação que os agentes estão utilizando para se comunicar. Para os 

agentes projetados assunlimos que as mensagens possuem uma das seguintes formas: 

4 bytes g bytes 5 bytes I byte 8 bytes 20 bytes 
,.-'-----,,.-'--------, ~,...---A-----, 

SET I TIME I BREAKER STATUS UDP IPv4 

4 bytes 8 bytes 48 bytes 8 bytes 20 bytes 
~ ~,.------A----.. 

I GET RESPONSE I TIME I CURRENT PHASORS I UDP IPv4 

4 bytes 8 bytes I byte 8 bytes 20 bytes 
,.-'--------, ~,...---A-----, 

INTERTRIP I TIME I STATUS I UDP I IPv4 
4 bytes 8 bytes I byte 8 bytes 20bytes 

,.-'--------, ~,...---A-----, 

BACKUP TRIP I TIME I STATUS I UDP I IPv4 

4 bytes 8 bytes I byte 8 bytes 20 bytes 
,.-'--------, ~,...---A-----, 

I NEIGHBOR TRIP I TIME I STATUS UDP IPv4 

msg. 
nº I 

msg. 
nº 2 

msg. 
n~ 3 

msg. 
nº 4 

msg. 
nº 5 
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Como pode ser visto, todas as mensagens compartilham os dois primeiros e 

os dois últimos campos. O primeiro campo refere-se ao tipo de mensagem. Ele pode ser 

um comando para acionamento de um disjuntor (SET), uma mensagem contendo os 

fasores de corrente de agentes remotos (GET_RESPONSE), ou os três diferentes tipos 

de trips (INTERTRIP, BACKUP _TRIP ou NEIGHBOR_TRIP). O segundo campo de 

todas as mensagens contém o instante que a mensagem foi criada. Já os últimos dois 

campos referem-se ao protocolo UDP/IP. O penúltimo campo contém o cabeçalho UDP 

e o último campo contém o cabeçall10 relativo ao protocolo IP versão 4. 

A mensagem nº I possui 46 bytes e é o comando para acionamento do dis

juntor. O campo número 3 possui a identificação do disjuntor e o campo número 4 pos

sui o comando a ser efetuado (OPEN ou CLOSE). A mensagem nº 2 possui 88 bytes é a 

principal mensagem utilizada pela lógica diferencial. Ela contém os valores dos fasores 

de corrente A, B e C vistos pelos agentes. As últimas 3 mensagens possuem 41 bytes e 

correspondem aos 3 diferentes tipos de trip que existem neste sistema. O primeiro cam

po determina qual é o tipo de trip, enquanto os outros campos possuem significado se

melhante aos campos da mensagem nº 1. 

8.3 Determinação da Largura de Banda da Rede de 
Comunicação e o Fenômeno da Queda de Enlaces 

Tendo em mente todos os fatos denotados anteriormente, percebemos que a 

decisão sobre a largura de banda é extremamente importante para o fu ncionamento rá

pido e correto do sistema de proteção. Para o processo de determinação da largura de 

banda ideal, nós assumimos inicialmente que todos os en laces possuíam uma largura de 

banda muito alta para que fenômenos como a perda de pacotes devido ao excesso de 

tráfego não acontecessem. Tomando como base o sistema de comunicação apresentado 

na Figura 26, configuramos todos os enlaces para uma largura de banda igual a 100 

Mb/s. Feito isso, foram simuladas 119 situações de perdas de enlaces , e foram medidas 

as quantidades de tráfegos presentes em todos eles após o processo de re-roteamento. 

Salientamos que o como os enlaces são Jull-duplex, o volume de tráfego no sentido 

1 ~2 não é necessariamente o mesmo do sentido 2~ 1. Os casos que foram simulados 

referem-se basicamente as seguintes contingências : 

• Queda de 1 enlace; 

• Queda de 2 enlaces conectados ao mesmo nó; 
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• Queda de 3 enlaces conectados ao mesmo nó; 

• Queda de 4 enlaces conectados ao mesmo nó; 

• Queda de 5 enlaces conectados ao mesmo nó; 

• Queda de 6 enlaces conectados ao mesmo nó; 

Durante este conjunto de testes, assumimos que enlaces que não comparti

lhassem a mesma origem nunca se tornariam inoperantes ao mesmo tempo. Exemplo: 

enlaces 2-3 e 2-4 inoperantes é um caso de queda de dois enlaces, enquanto enlaces 2-4 

e 5-7 inoperantes não configura um caso pertencente ao conjunto de testes. Apresenta

mos os resultados pertinentes a estes testes a seguir. 

8.3.1 Queda de 1 Enlace 

Inicialmente apresentamos as simulações relativas à queda de 1 enlace. Este 

tipo de situação corresponde à contingência mais simples que o sistema de comunicação 

pode sofrer e nos indica a largura de banda mfnima que a rede de comunicação deve 

possuir para enfrentar tal situação. Para esta contigência, 15 diferentes situações são 

descdtas a seguir: 

Tabela 8 - Situações possíveis para queda de l enlace 

Nó Enlace 
I ~ (I - 2), ( I - 5) 

2 ~ (2- 3), (2 - 4), (2- 5) 

3 ~ (3 - 4) 

4 ~ (4 - 5), (4 - 6), (4 - 10) 

5 ~ (5- 7), (5 -8), (5 - 9) 

6 ~ (6 - 7) 

8 ~ (8 - 9) 

9 ~ (9- lO) 

Tomando a Tabela 8 como referência, percebemos que ex istem duas situa

ções possíve is de queda de 1 enlace para o nó l (queda do enlace (1 - 2) ou do enlace 

(1 - 5)) enquanto existem três diferentes situações para o nó 4 (queda do enlace (4- 5), 

enlace (4- 6) ou enlace (4- 10)). 
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Considerando então as 15 possíveis situações descritas anteriormente, apre

sentamos na Figura 30 o volume de tráfego normal e o volume máximo de tráfego para 

queda de 1 enlace para o conjunto de testes. 

14 • 

o Trâfego f'brmal 

12 

lO 

" :a 
~ s-" o 
~ ·n 
~ .. , ., 
E 

" ~ ·-, 

1·2 1·5 2·1 2·3 2-1 2·5 3·2 3-4 4·2 4·3 4-5 4-6 4- 5-I 5-2 5-4 5·7 S-8 5·9 6·4 6·7 7·5 7-6 8-5 8 ·9 9 ·5 9·8 9· 10· 10· 
10 10 4 9 

Enlace 

Figura 30- Volume de lráfego máximo presenle nos enlaces da rede de comunicação após a queda de I 
enlace 

Nesta figura, podemos perceber o volume normal de tráfego e o volume 

m;1x imo ele tráfego obt ido para o conjunto de 15 situações descritas anteriormente para 

cada enlace. Conforme podemos ver, os enlaces da rede de comunicação possuem vo

lumes ele tráfegos distintos tanto para a situação normal quanto após a queda de l enla

ce. Durante a situação normal os enlaces (4-5) e (5-4) possuem um volume de tráfego 

igual a 9,856 Mb/s, sendo os enlaces mais ex igidos nesta situação. Por outro lado, os 

enlaces (6- 7) e (7- 6) apresentam um volume igual a 1,408 Mb/s, sendo os menos exi

gidos. Uma rápida conclusão que poderíamos tirar, porém errônea, seria o fato de assu

mirmos que os enlaces mais ex igidos durante a situação normal seriam também os mais 

ex igidos durante uma situação de contingência. Conforme podemos notar, os enlaces 

que apresentam o maior volume de tráfego após a queda de um enlace são os enlaces 

(4-6), (5-2), (5- 7) e (5-9), todos apresentando um volume igual a 13,38 M b/s, enquan

to os enlaces com maior volume de tráfego para a situação normal são os enlaces 4-5 e 

5-4. 

A Figura 30 nos apresenta uma ótima alternativa gráfica para comparação 

elos volumes de tráfegos normal e máximo, porém ela nos omite um importante detalhe: 
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a situação na qual ocone o tráfego máximo. Com isto em mente, apresentamos a Tabela 

9. 

Tabela 9- Volume de tráfego máximo e indicação da situação correspondente para todos os enlaces rela
tiva à queda de I enlace 

Enlace 

(1-2) 
(1 - 5) 
(2-1) 
(2- 3) 
(2-4) 
(2-5) 
(3- 2) 
(3-4) 
(4-2) 
(4- 3) 
(4- 5) 
(4- 6) 

(4- 10) 
(5- 1) 
(5-2) 
(5-4) 
(5- 7) 
(5- 8) 
(5- 9) 
( 6--"1) 
(6- 7) 
{7- 5) 
(7- 6) 
(8- 5) 
(8-9) 
(9-5) 
(9-8) 

(9- 10) 
( I 0-4) 
( lO- 9) 

Volume 
Normal 
(Mb/s) 
4,224 
4,224 
4,928 
4,928 
6,336 
7,04 

4,928 
4,224 
7,04 

4,928 
9,856 
6,336 
6,336 
5,632 
7,744 
9,856 
7,04 

6,336 
7,04 
4 ,Y2~ 

1,408 
5,632 
I ,408 
4,928 
2,8 16 
5,632 
2,8 16 
2,112 
4,928 
2,11 2 

Volume 
Máximo 
(Mb/s) 
10,56 
9,856 
10,56 
9,856 
10,56 
11,26 
10,56 
9,152 
11,97 
10,56 
11,97 
13,38 
8,448 
11 ,97 
13,38 
12,67 
13,38 
11,97 
13,38 
10,56 
8,448 
10,56 
7,744 
8,448 
8,448 
10,56 
9,1 52 
8,448 
7,04 
7,04 

Enlace Inoperante 

(2-5) 
(2-5) 
(1-5) 

(2-4) ou (4-5) 
(3-4) 
(1 -5) 
(2-4) 

(2-3) ou (2-4) 
(3-4) 
(2-4) 

( 4-6) ou ( 4- 10) ou (9- 1 O) 
(5- 7) 
(9- 10) 
(2- 5) 
(1 - 5) 
(5- 7) 
(4-6) 
(5-9) 

(4- 10) ou {5- 8) 
(5- 7) 
(5-7) 
(4-6) 
(4-6) 
(5- 9) 
(5- 9) 

(4-10) ou (9- 5) 
(5- 8) 
(4-10) 

(5-9) ou (9- lO) 
(4- lO) 

A partiJ então desta tabela podemos ainda destacar mais dois fatos para este 

conjunto de testes. Um refere-se aos valores máximos de volume de trá fego nos enlaces 

(4-6), (5- 2), (5- 7) e (5- 9). Enquanto para o enlace (4- 6) o volume máximo acontece 

quando o enlace (5- 7) está fora do sistema, os enlaces (5- 2), (5- 7) e (5- 9) observam a 

maior quantidade de tráfego quando os enlaces (1 - 5), ( 4-6) c ( 4- 10) estão inoperantes 

respectivamente. O segundo fato que podemos destacar é o fato de um volume máximo 

de tráfego aparecer para contingências distintas. Conforme j á vimos, o enlace (5- 9) 

transporta a quantidade máx ima de tráfego quando os enlaces (4- 10) ou (5- 8) estão 

inoperantes. 
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8.3.2 Queda de 2 Enlaces 

Seguindo a lógica anteriormente apresentada, simulamos todas as situações 

possíveis envolvendo a queda de 2 enlaces conectados ao mesmo nó da rede de comuni

cação. Para esta situação, 40 possíveis casos foram simulados: 

Tabela I O- Situações possíveis para queda de 2 enlaces 

Nó 
I => 

2=> 

3=> 

4 => 

5=> 

6 => 

7 => 

8=> 

9=> 

(1 -2; 1- 5), 
(2- 1 ;2- 3), 
(2-4;2- 5); 

(3-2;3-4) 

(4-2;4-3), 
(4- 3;4--6), 

(5- 1;5- 2), 
(5- 2;5-4), 
(5-4;5- 8), 

(6-4;6-7) 

(7- 5;7- 6) 

(8-5;8- 9) 

(9- 5;9- 8), 

10 => (10-4; 10- 9) 

Enlaces 

(2- 1 ;2-4), (2- 1;2-5), (2-3;2-4), 

(4-2;4-5), ( 4-2;4--6), (4-2;4-10), 
(4- 3;4- 10), (4-5;4-6), (4-5;4-10), 

(5-1 ;5-4), (5- 1;5- 7), (5- 1 ;5- 8), 
(5- 2;5- 7), (5- 2;5- 8), (5-2;5-9), 
(5-4;5- 9), (5- 7;5- 8), (5- 7;5- 9), 

(9- 5;9- 10), (9- 8;9- 10) 

(2- 3;2- 5), 

(4- 3;4-5), 
(4-6;4- 10) 

(5- 1;5- 9), 
(5-4;5- 7), 
(5- 8;5- 9) 

Através desta tabela percebemos que para o nó 1 ex iste apenas uma situação 

possível de queda de dois enlaces (enlaces l-2 e 1- 5), enquanto para o nó 9 existem três 

situações possíveis (enlaces 9- 5 e 9- 8, ou 9- 5 e 9- 10, ou 9- 8 e 9- 10). 

Na Figura 31 apresentamos o volume de tráfego para a situação normal e o 

volume máximo para a queda de 2 enlaces conectados ao mesmo nó. 
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Figura 3 1 -Volume de tráfego máximo presente nos enlaces da rede de comunicação após a queda de 2 
enlaces 

Para esta nova situação, notamos que o volume máximo de tráfego aumenta 

consideravelmente se compararmos ao caso da queda de 1 enlace. Enquanto anterior

mente o volume máximo de tráfego situava-se na faixa de 8- 12 Mb/s para a maioria 

dos enlaces, agora apenas 3 enlaces- (6-7), (7-6) e (9-8)- possuem um volume máxi

mo de tráfego menor que 10Mb/s. Neste novo conjunto de testes, os en laces (4-5) c (5-

4) são os enlaces mais exigidos da rede, apresentando volumes máximos de tráfego de 

2 1,82 c 23,23 Mb/s respectivamente. 

Na Tabela 11 podemos ver o valor máximo de tráfego para todos os enlaces, 

assim como a situação que ocasionou tal va lor. Uma constatação interessante que po

demos abstrair desta tabela é o fato do volume máximo de tráfego relativo a um enlace 

não possuir relação com a origem ou destino do enlace em si. Por exemplo, o enlace 

(4- 6) recebe tráfego máx imo quando os enlaces (5-1,5-7) estão inoperantes. 
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Tabela I I -Volume de tráfego máximo e indicação da contingência correspondente para todos os enlaces 
para a queda de 2 enlaces 

Volume 
Enlaces Inope-

Enlace Máximo 
(Mb/s) 

rmltes 

(1-2) 15,49 (5- 2;5-4) 
(l- 5) 14,78 (5-2;5-4) 
(2- 1) 15,49 (5-2;5-4) 
(2- 3) 14,78 (4-2;4-5) 
(2-4) 16,9 (5-4;5-7) 
(2- 5) 16,9 (4- 5;4-6) 
(3- 2) 15,49 (4- 2;4-5) 
(3-4) 14,08 (4- 2;4- 5) 
(4- 2) 19,01 (5-1 ;5-2) 
(4- 3) 15,49 (4-2;4-5) 
(4- 5) 21,82 (2- 1;2- 5) 
(4-6) 13,38 (5-1 ;5- 7) 

(4- 10) 19,71 (5- 8;5-9) 
(5-1) 16,9 (5- 2;5-4) 
(5-2) 18,3 (4-2;4-3) 
(5-4) 23,23 (5- 1 ;5-2) 
(5-7) 13,38 (4- 2;4-6) 
(5- 8) 15,49 (9- 5;9- 10) 
(5-9) 13,38 (4-2;4- 10) 
(6-4) 10,56 (5-1;5- 7) 
(6- 7) 8,448 (5- 1;5-7) 
(7-5) 10,56 (4- 2;4-6) 
(7- 6) 7,744 (4- 2;4-6) 
(8- 5) 12,67 (9- 5;9- 10) 
(8- 9) 10,56 (9-5;9- 10) 
(9- 5) 10,56 (4-2;4- 10) 
(9- 8) 9,152 (5- 1 ;5- 8) 

(9- 10) 12,67 (5- 8;5- 9) 
( 10-4) 15,49 (5-8;5- 9) 
( 10-9) 15,49 (5-8;5- 9) 

8.3.3 Queda de 3 Enlaces 

Neste item, apresentamos a análise de todos casos relativos à queda de 3 en

laces conectados ao mesmo nó. Para tal situação, existem 35 possíveis condições: 
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Tabela 12 - Situações possíveis para queda de 3 enlaces 

Nó Enlaces 
2~ (2- 3;2-4;2- 5), (2-1 ;2-4;2-5), (2-1 ;2-3;2-5), (2-1 ;2-3;2-4) 

(4- 2;4-3;4- 5), (4- 2;4-3;4-6), (4- 2;4- 3;4-10), (4-2;4-5;4-6), 
4 ~ (4-2;4-5;4- 10), (4- 2;4- 5;4-10), (4- 3;4- 5;4- 6), (4- 3;4- 5;4- 10), 

(4-3;4-6;4- 10), (4-5;4- 6;4- 10) 

(5- 1 ;5- 2;5-4), (5- 1 ;5- 2;5- 7), (5- 1 ;5- 2;5- 8), (5- 1 ;5- 2;5- 9), 
(5- 1;5-4;5- 7), (5-1 ;5-4;5- 8), (5- 1 ;5-4;5-9), (5-1;5-7;5-8), 

5 ~ (5- 1 ;5- 7;5- 9), (5- 1 ;5- 8;5- 9), (5- 2;5-4;5- 7), (5- 2;5-4;5- 8), 
(5-2;5-4;5- 9), (5-2;5-7;5-8), (5-2;5-7;5-9), (5-2;5-8;5-9), 
(5-4;5- 7;5- 8), (5-4;5- 7;5- 9), (5-4;5- 8;5- 9), (5- 7;5- 8;5- 9) 

9 ~ (9- 5;9- 8;9- 10) 

Na Figura 32 apresentamos o volume de tráfego para a situação normal e o 

volume máximo para a queda de 3 enlaces conectados ao mesmo nó. 
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Figura 32 - Volume de tráfego máximo presente nos enlaces da rede de comunicação após a queda de 3 
enl aces 

Mais uma vez, a queda de um número maior de enlaces leva os enlaces res

tmHes a transportar um volume máximo maior de tráfego. Nesta nova situação, 19 enla

ces possuem tráfegos máximos maiores que 18 Mb/s e apenas 3 enlaces possuem volu

mes máximos menores que 10Mb/s. Um fato que devemos destacar é o comportamento 

do tráfego nesta situação relativa aos enlaces (6- 7) e (7- 6). Enquanto para a situação 

normal estes enlaces apresentam um volume de tráfego de 1,408 Mb/s, e para as situa-
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ções de queda de 1 enlace e 2 enlaces eles apresentaram um volume máximo em torno 

de 8 Mb/s, agora eles possuem um volume máximo de 18,3 Mb/s, correspondendo a um 

aumento de aproximadamente 13 vezes. A descrição de todos os valores máximos de 

tráfego assim como as condições correspondentes encontram-se descritos na Tabela 13. 

Tabela 13 - Volume de tráfego máximo e indicação da contingência correspondente para todos os enlaces 
para a queda de 3 enlaces 

Volume 
Enlace Máximo En laces Inoperantes 

~Mb/s2 
(1-2) 19,71 (5-2;5-4;5-7) 
(1 - 5) 19,71 (2-3;2-4;2-5) 
(2- l) 18,3 (5-2;5-4;5- 7) 
(2- 3) 18,3 (4-2;4-5;4-10) 
(2-4) 21,12 (5-4;5-8;5-9) 
(2- 5) 22,53 (4-5;4-6;4-10) 
(3- 2) 20,42 (4-2;4-5;4-10) 
(3-4) 19,71 (2- 1 ;2-4;2-5) 
(4-2) 19,0 1 ( 4- 3 ;4-5 ;4-6) 
(4- 3) 21,12 (2-1 ;2-4;2-5) 
(4- 5) 22,53 (4-2;4- 3;4-6) 
(4-6) 18,3 (5-1 ;5- 2;5-4) 

(4- 10) 19,71 (5- 1 ;5- 8;5- 9) 
(5- 1) 22,53 (2- 3;2-4;2-5) 
(5- 2) 21,12 (5- 1;5-4;5- 7) 
(5 4) 24,61 (5 I ;5 2;5 7) 
(5- 7) 19,71 (4-2;4-3;4- 5) 
(5- 8) li ,')7 (5- I ;5-4;5- Y) 
(5- 9) 13,38 ( 4-2;4-3;4- 1 0) 
(6-4) 19,01 (5-1 ;5-2;5-4) 
(6-7) 18,3 (4-2;4-3;4-5) 
(7- 5) 19,7 1 (4-2;4-3 ;4-5) 
(7- 6) 18,3 (5- 1 ;5- 2;5-4) 
(8- 5) 9, 152 (5- 2;5-4;5- 9) 
(8-9) 9,856 (5-2;5-4;5- 9) 
(9-5) 10,56 (4-2;4-3;4-1 O) 
(9- 8) 9,152 (5- I ;5-2;5- 8) 
(9- 10) 12,67 (5- 1 ;5- 8;5- 9) 
(10-4 15,49 (5-1 ;5-8;5-9) 
( 10- 9) 15,49 (5- 1 ;5- 8;5- 9) 

8.3.4 Queda de 4 Enlaces 

Neste item, apresentamos a análise de todos casos relativos à queda de 4 en

laces conectados ao mesmo nó. Para tal situação, existem 2 1 possíveis condições: 



Tabela 14- Situações possíveis para queda de 4 enlaces 

Nó Enlaces 
2 => (2- 1 ;2-3;2-4;2-5) 

4=> 

5=> 

(4-3;4-5;4-6;4-10), 
(4-2;4-3;4-6;4-10), 
(4-2;4-3;4-5;4-6) 

(5- 1 ;5-2;5-4;5- 7), 
(5-1 ;5-2;5-4;5-9), 
(5- 1 ;5- 2;5- 7;5-9), 
(5-I ;5-4;5-7;5- 8), 
(5-1 ;5-4;5- 8;5- 9), 
(5-2;5-4;5-7;5-8), 
(5-2;5-4;5-8;5-9), 
(5-4;5-7;5-8;5-9) 

( 4-2;4- 5;4-6;4-1 0), 
(4- 2;4-3;4-5;4-10), 

(5-1 ;5-2;5-4;5- 8), 
(5-I ;5-2;5-7;5-8), 
(5-I ;5-2;5-8;5-9), 
(5-I ;5-4;5-7;5-9), 
(5- I ;5- 7 ;5- 8;5-9), 
(5-2;5-4;5-7 ;5-9), 
(5-2;5- 7 ;5- 8;5- 9), 
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Na Figura 33 apresentamos o volume de tráfego para a situação normal e o 

volume máximo para a queda de 4 enlaces conectados ao mesmo nó. 
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Figura 33 - Volume de tráfego máx imo presente nos enlaces da rede de comunicação após a queda de 4 
enlaces 

Novamente a queda de um número maior de enlaces, leva ao surgimento de 

um volume maior de tráfego nos enlaces restantes. Nesta situação, 23 enlaces apresen

tam tráfegos máximos maiores que 20 Mb/s, dos quais 4 possuem tráfegos maiores que 

25 Mb/s. A descrição de todos os valores máximos de tráfego assim como as condições 

correspondentes encontram-se descritos na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Volume de tráfego máximo e indicação da contingência correspondente para todos os enlaces 
para a queda de 4 enlaces 

Volume 
Enlace Máximo Enlaces Inoperantes 

(Mb/s) 
(l-2) ·23,94 (5-2;5-4;5-8;5-9) 
(1-5) 17,6 (5-2;5-4;5-8;5-9) 
(2-l) 21,12 (5-2;5-4;5- 8;5-9) 
(2-3) 21,12 ( 4-2;4-5;4-6;4-10) 
(2-4) 26,75 (5-4;5-7;5-8;5-9) 
(2-5) 22,53 (4-3;4-5;4-6;4-1 0) 
(3-2) 24,64 (4-2;4-5;4-6;4-1 0) 
(3-4) 17,6 ( 4- 2;4-5 ;4- 6;4-1 O) 
(4-2) 23,23 (5-4;5-7;5-8;5-9) 
(4-3) 21,82 ( 4-2;4-5;4-6;4-l 0) 
(4-5) 21,82 ( 4-2;4-3;4-6;4-1 0) 
(4-6) 21,82 (4-2;4-3;4-5;4-10) 

(4- 10) 24,64 (5- 1 ;5-2;5-4;5-7) 
(5-1) 22,53 (5-2;5-4; 5-8 ;5-9) 
(5-2) 22,53 (5-1 ;5-4;5-8;5-9) 
(5-4) 26,75 (5- 1 ;5-2;5-8;5- 9) 
(5-7) 23,94 ( 4-2;4-3;4-5;4- l 0) 
(5- 8) 11,26 (5- 1 ;5-4;5- 7;5- 9) 
(5- 9) 23,23 (4- 2;4-3;4- 5;4- 6) 
(6-4) 19,0 1 (5-1 ;5- 2;5-4;5-8) 
(6-7) 23,94 ( 4-2;4-3;4-5 ;4-1 0) 
(7- 5) 25,34 (4- 2;4- 3;4-5;4-10) 
(7- 6) 2 1,1 2 ( 4- 2;4- 3;4-5 ;4-1 O) 
(8- 5) 7,744 (5 2;5-4;5 7;5 9) 
(8- 9) 10,56 (5-1 ;5-2;5-4;5-9) 
(9- 5) 24,64 (4- 2;4- 3;4-5;4-6) 
(9- 8) 9,152 (5- I ;5- 2;5-4;5- 8) 

(9- 10) 26,75 (5- 1 ;5- 2;5-4;5- 7) 
(10-4) 26,75 (5- 1 ;5- 2;5-4;5- 7) 
(10- 9) 24,64 (4- 2;4- 3;4- 5;4- 6) 

8.3.5 Queda de 5 Enlaces 

Neste item, apresentamos a análise de todos casos relativos à queda de 5 en

laces conectados ao mesmo nó. Para tal situação, existem 7 possíveis condições: 

Tabela 16- Situações possíveis para queda de 5 enl aces 

Nó En laces 
4 ~ (4-2;4- 3;4-5;4-6;4-10) 

5 ~ 

(5-2;5-4;5-7;5- 8;5- 9), 
(5- 1 ;5-2;5- 7;5- 8;5-9), 
(5- 1 ;5-2;5-4;5- 7;5-9), 

(5-1 ;5-4;5-7;5-8;5-9), 
(5- I ;5-2;5-4 ;5- 8;5- 9), 
(5-1 ;5-2;5-4;5-7;5-8) 

Na Figura 34 apresentamos o volume de tráfego para a situação normal e o 

volume máx imo para a queda de 5 en laces conectados ao mesmo nó. 
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Figura 34 - Volume de tráfego máximo presente nos enlaces da rede de comunicação após a queda de 5 
enlaces 

Nesta situação, dois fatos chamam a atenção. Primeiramente, este caso cor

responde ao caso que apresenta o maior volume de tráfego de todos os testes realizados. 

Ne le, o enlace (6- 4) apresenta um volume máximo de tráfego igua l a 28,86 Mb/s para a 

queda dos enlaces (5-1 ;5-2;5-4;5-8;5-9). Ao mesmo tempo em que este caso apresenta 

o maior volume de tráfego, ele também apresenta o menor acréscimo de tráfego para 

todos os casos vistos até então. Conforme podemos notar, os enlaces (2-3), (3-2), (3-4) 

e (4-3) apresentam um pequeno acréscimo em seu volume de tráfego para situações 

anormais. Isto acontece pois estes enlaces são pouco exigidos após o estabelecimento de 

novas rotas para as mensagens após a queda de 5 enlaces. A descrição de todos os valo

res máximos de tráfego assim como as condições correspondentes encontram-se descri

tos na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Volume de tráfego máximo e indicação da contingência correspondente para todos os enlaces 
para a queda de 5 enlaces 

Volume 
Enlace Máximo Enlaces Inoperantes 

(Mb/s) 
(1-2) 28,16 (5-2;5-4;5-7;5-8;5- 9) 
(1-5) 19,01 (5- 2;5-4;5-7 ;5-8;5-9) 
(2-1) 23,94 (5-2;5-4;5- 7;5-8;5-9) 
(2-3) 6,336 (4-2;4-3;4-5;4-6;4-10) 
(2-4) 26,75 (5-2;5-4;5- 7;5- 8;5-9) 
(2-5) 19,01 (5-I ;5-4;5-7;5- 8;5-9) 
(3-2) 6,336 (4- 2;4-3;4-5;4-6;4- 10) 
(3-4) 5,632 (5-I ;5-2;5-7;5-8;5-9) 
(4-2) 23,23 (5-2;5-4;5-7;5-8;5-9) 
(4-3) 6,336 (5-I ;5-2;5-7 ;5-8;5- 9) 
(4- 5) 19,01 (5-I ;5-2;5-7;5-8;5-9) 
(4-6) 25,34 (5-I ;5-2;5-4;5-8;5-9) 
(4-10) 24,64 (5-I ;5- 2;5-4;5-7;5-9) 
(5- I) 25,34 (5-2;5-4;5-7;5-8;5-9) 
(5- 2) 25,34 (5-I ;5-4;5-7;5-8;5-9) 
(5-4) 25 ,34 (5-1 ;5-2;5-7;5-8;5-9) 
(5- 7) 25,34 (5- I ;5- 2;5-4;5- 8;5- 9) 
(5- 8) 25,34 (5- 1 ;5- 2;5-4 ;5- 7;5- 9) 
(5- 9) 25,34 (5- I ;5-2;5-4 ;5-7 ;5-8) 
(6-4) 28,86 (5-I ;5-2;5-4;5- 8;5-9) 
(6-7) 23,23 (5- I ;5- 2;5-4;5-8;5-9) 
(7- 5) 19,0 1 (5- 1 ;5- 2;5-4;5-8;5-9) 
(7-6) 28, 16 (5- 1 ;5- 2;5-4 ;5- 8;5- 9) 
(8- 5) 19,01 (5- l ;5- 2;5 '1;5- 7;5- 9) 
(8-9) 27,46 (5-1 ;5-2;5-4;5-7;5-9) 
(9-5) 19,0 1 (5-1 ;5-2;5-4;5-7;5-8) 
(9- 8) 22,53 (5- l ;5- 2;5-4;5- 7;5- 9) 

(9- 10) 26,75 (5- I ;5-2;5-4 ;5- 7;5- 9) 
(10-4) 26,75 (5- I ;5-2;5-4;5- 7;5- 9) 
( I 0- 9) 23,23 (5- 1 ;5- 2;5-4;5- 7 ;5- 9) 

8.3.6 Queda de 6 Enlaces 

Finalmente, apresentamos a última situação possível de queda de enlaces , a 

queda de 6 enlaces. Esta situação corresponde à queda de todos os enlaces ligados ao nó 

5 da rede ele comunicação: 

Tabela 18 - Situações possíveis para queda de 6 enl aces 

Nó Enlaces 
5 =:> (5- 1 ;5-2;5-4;5-7;5-8;5-9) 

Na Figura 35 apresentamos o volume de tráfego para a situação normal e o 

volume máximo para a queda de 6 enlaces conectados ao nó 5. 
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Figura 35 - Volume de tráfego máxi mo presente nos enlaces da rede de comunicação após a queda de 6 
enlaces 

Ao contrário das outras situações onde o aumento de enlaces inoperantes le

vava ao aumento elo tráfego máximo, esta situação possui níveis de tráfego máximo 

menores que os casos anteriores. Isto acontece pois a queda elos 6 enlaces conectados ao 

nó 5 ela rede de comunicação corresponde ao isolamento, em termos de comunicação, 

da subestação que compreende as barras 5 e 6 do SEP. Com isso, todos os agentes loca

li zados nesta subestação ( 15 agentes) deixam de se comunicar, reduzindo a quantidade 

de pacotes na rede de comunicação, e conseqüentemente, o nível máximo de tráfego 

observado. Nesta situação, 13 en laces possuem os seus níveis de tráfegos inalterados. A 

descrição de todos os valores máximos de tráfego assim como as condições correspon

dentes encontram-se descritos na Tabela 19. 
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Tabela 19- Volume de tráfego máximo e indicação da contingência correspondente para todos os enlaces 
para a queda de 6 enlaces 

Enlace 

(1-2) 
(1-5) 
(2-1) 
(2-3) 
(2-4) 
(2-5) 
(3- 2) 
(3-4) 
(4-2) 
(4-3) 
(4-5) 
(4-6) 

(4- 10) 
(5-1) 
(5-2) 
(5-4) 
(5- 7) 
(5- 8) 
(5- 9) 
(6-4) 
(6-7) 
(7-5) 
(7- 6) 
(8 5) 
(R-9) 
(9-5) 
(9- 8) 

(9- 10) 
( 10-4) 
( 10- 9) 

8.3.7 Análise Global 

Volume 
Máximo 
(Mb/s) 
6,336 
4,224 
7,04 
4,928 
10,56 
7,04 
4,928 
4,224 
11,26 
4,928 
9,856 
9,152 
11,26 
5,632 
7,744 
9,856 
7,04 
6,336 
7,04 

9,152 
5,632 
5,632 
5,632 
4,928 
5.632 
5,632 
5,632 
8,448 
11 ,26 
8,448 

Enlaces Inoperantes 

(5-I ;5-2;5-4;5-7;5- 8;5- 9) 

(5-I ;5-2;5-4;5-7;5-8;5-9) 

(5-1 ;5-2;5-4;5-7;5- 8;5- 9) 

(5- I ;5- 2;5-4;5-7;5- 8;5-9) 
(5-I ;5-2;5-4 ;5-7 ;5-8 ;5-9) 
(5-1 ;5-2;5-4;5-7;5-8;5-9) 
(5-I ;5-2;5-4;5-7;5-8;5- 9) 

(5-1 ;5- 2;5-4;5-7;5-8;5- 9) 
(5- 1 ;5-2;5-4;5-7;5-8;5- 9) 

(5-I ;5-2;5-4;5-7;5-8;5-9) 
(5-1 ;5- 2;5-4;5-7;5-8;5-9) 

(5- 1 ;5- 2;5-4 ;5- 7 ;5- 8 ;5- 9) 

(5-1 ;5-2;5-4;5- 7;5- 8;5- 9) 

(5- 1 ;5- 2;5-4;5- 7;5- 8;5- 9) 
(5- 1 ;5- 2;5-4;5- 7;5- 8;5- 9) 
(5-I ;5-2;5-4;5-7;5-8;5-9) 
(5-1 ;5-2;5-4;5- 7;5- 8;5- 9) 

Uma vez feita a análise individual de cada possível situação de contingên

cia, apresentamos uma síntese destes testes na Figura 36, destacando os volumes de 

tráfego máximo utilizados por todos os enlaces para o conjunto completo de 119 testes. 
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Figura 36- Volume de trMego máximo presente nos enlaces da rede de comunicação relativo ao conjunto 
total de testes 

A Figura 36 apresenta algumas características importantes. O enlace (8- 5) 

apresenta o menor valor de tráfego máximo dentre todos os enlaces com 19,01 Mb/s. O 

enlace (7- 6) apresenta o maior crescimento de volume de tráfego frente às diversas con

tingênc-ias. Durante a situação normal este enlace possui um vol ume de tráfego igual a 

I ,408 Mb/s passando para 28,16 Mb/s durante a queda dos enlaces (5- I ;5-2;5-4;5-8;5-

9), um aumento de 20 vezes. Este é um fato que devemos ter muita atenção durante o 

projeto da rede de comunicação. Caso tivéssemos assumido que qualquer enlace deves

se comportar um acréscimo de 100% da sua quantidade normal de tráfego, teríamos a 

fa lha total do sistema, visto a grande quantidade de tráfego que é re-roleada para o caso 

e m questão. 

Conforme j á havíamos notado, o volume máx imo de tráfego é igual a 28,86 

Mb/s apresentado pelo enlace (6-4) para a queda dos enlaces (5- 1 ;5-2;5-4;5-8;5-9). 

Uma elas características que notamos ao longo desta bateria de testes foi que o aumento 

elo número de enlaces inoperantes sempre levou ao aumento do volume máxi mo de trá

fego. Esta afirmação é verdadeira quando analisamos os enlaces em termos globais, isto 

é, estamos apenas procurando o valor de tráfego máximo. Porém, quando olhamos os 

enlaces individualmente, percebemos que situações como a queda ele 3 enlaces levou a 

um valor de tráfego máximo maior para certos enlaces. Isto fica evidente ao analisarmos 

a Tabela 20. Como podemos ver, por exemplo, o enlace (1 - 5) apresenta seu volume ele 

tráfego máximo (19,71 Mb/s) para uma queda de 3 enlaces. Para os casos de queda de 4 
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e 5 enlaces, este valor é igual a 17,6 e 19,01 Mb/s respectivamente. Os enlaces (2-5), 

(3-4) e (4-5) apresentaram comportamento semelhante. Baseado nesta constatação, 

podemos afirmar então que a procura pelo valor de tráfego máximo para determinação 

da largura de banda ideal da rede de comunicação deve ser realizada de maneira cuida

dosa, levando-se em conta as diferentes situações de contingência que a rede de comu

nicação pode sofrer. 

Tabela 20 - Volume de tráfego máximo e indicação da contingência correspondente para todos os enlaces 
para o conjunto completo de testes 

Volume 
Enlace Máximo Enlaces Inoperantes 

(Mb/s) 
(1- 2) 28,16 (5-2;5--4;5- 7 ;5- 8;5- 9) 
(1- 5) 19,71 (2-3;2--4 ;2-5) 
(2- 1) 23,94 (5-2;5--4;5- 7;5-8;5-9) 
(2-3) 21,1 2 ( 4- 2;4- 5;4-6;4-1 O) 
(2--4) 26,75 (5--4;5-7;5-8 ;5- 9) 
(2- 5) 22,53 ( 4-5;4-6;4-10) 
(3-2) 24,64 ( 4- 2;4- 5;4-6;4- 1 0) 
(3--4) 19,71 (2- 1 ;2--4 ;2- 5) 
(4-2) 23,23 (5--4;5- 7;5- 8;5- 9) 
(4-3) 21,82 ( 4-2;4-5;4-6;4- 1 O) 
(4- 5) 22,53 (4- 2;4-3;4-6) 
(4-6) 25,34 (5 I ;5 2;5- 4;5- 8;5- 9) 

(4-10) 24,64 (5- 1;5- 2;5--4 ;5- 7) 
(5- I) 25,34 (5- 2;5-4;5- 7;5- 8;5- 9) 
(5- 2) 25,34 (5- I ;5--4;5- 7;5- 8;5-9) 
(5-4) 26,75 (5- I ;5- 2;5- 8;5- 9) 
(5- 7) 25,34 (5- I ;5- 2;5--4;5- 8;5- 9) 
(5-8) 25,34 (5-I ;5-2;5--4 ;5-7;5- 9) 
(5- 9) 25,34 (5- I ;5- 2;5--4 ;5- 7 ;5- 8) 
(6--4) 28,86 (5- 1 ;5- 2;5--4;5- 8;5- 9) 
(6- 7) 23,94 (4- 2;4- 3;4-5;4- 1 O) 
(7-5) 25,34 ( 4- 2;4- 3;4-5 ;4-10) 
(7-6) 28, 16 (5- 1 ;5- 2;5--4;5- 8;5- 9) 
(8- 5) 19,01 (5- 1 ;5- 2;5--4;5-7;5-9) 
(8- 9) 27,46 (5- 1 ;5- 2;5--4;5-7 ;5-9) 
(9-5) 24,64 (4-2 ;4-3;4-5;4-6) 
(9- 8) 22,53 (5-I ;5- 2;5--4;5- 7;5-9) 

(9- 10) 26,75 (5- 1 ;5-2;5--4;5- 7) 
( 10--4) 26,75 (5- I ;5-2;5--4;5- 7) 
( 10- 9) 24,64 (4- 2;4- 3;4-5;4-6) 

A descrição de todos os valores calculados neste conjunto de testes encon

tra-se relacionada na Tabela 44 do Apêndice C. 
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8.4 Avaliação do Tempo de Trânsito dos Pacotes entre os 
Nós da Rede de Comunicação 
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Baseado na bateria de testes realizada anteriormente, todos os enlaces da re

de de comunicação foram configurados para uma largura de banda de 30 Mb/s. Uma 

vez que a largura de banda foi determinada, precisamos agora analisar o tempo máximo 

de trânsito dos pacotes observado na rede de comunicação. Como já levantado, uma 

largura de banda mínima é necessária para o sistema de comunicação sobreviver a situ

ações anormais. Entretanto, não há sentido em ter-se largura de banda suficiente, se a 

topologia da rede não for redundante o suficiente durante situações anormais. Se após 

um defeito uma mensagem levar um tempo muito maior para alcançar seu destino, a 

duplicação ou a inserção de novos enlaces na topologia da rede deve ser considerada. 

Para esta análise, mais uma vez, utilizamos o conjunto de 119 testes já rela

cionados anteriormente, porém com todos os enlaces ajustados para uma largura de 

banda de 30 Mb/s. O tempo de trânsito entre nós adjacentes foi calculado e é apresen

tado na Figura 37. 
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Figura 37 - Tempo de trânsito máximo entre os nós adjacentes da rede de comunicação relativo ao con

junto total de testes 
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Tabela 21 -Tempo de trânsito máximo e indicação da contingência correspondente para todos os nós 
adjacentes da rede de comunicação para o conjunto completo total de testes 

Tempo de Tempo de Trân-
Nós Trânsito sito Máximo Enlaces Inoperantes 

Normal ~ms} {ms) 
' (1-2) 2,023 8,555 (2- 1 ;2-4;2-5) 

(1-5) 2,023 12,700 (5- 1 ;5-2;5-4;5-7;5-9) 
(2- 1) 2,023 8,393 (2-1 ;2-4;2-5) 
(2-3) 2,023 8,358 (2- 3;2-4;2-5) 
(2-4) 2,023 8,371 (4-2;4-3;4-5;4-10) 
(2-5) 2,023 10,420 (5-1 ;5-2;5-4;5-7;5- 9) 
(3-2) 2,023 8,604 (2-3;2-4;2-5) 
(3-4) 2,023 10,660 (4-2;4-3;4-5;4-10) 
(4-2) 2,023 8,250 (4-2;4- 3;4-5;4-10) 
(4-3) 2,023 10,280 (4-2;4-3;4-5) 
(4-5) 2,023 8,192 (5-1 ;5-2;5-4;5-7 ;5-9) 
(4-6) 2,023 10,280 ( 4-2;4-5;4-6;4-1 0) 

(4- 10) 2,023 10,280 ( 4-2;4-5;4-6;4-1 0) 
(5-1) 2,023 12,300 (5-1 ;5-2;5-4;5- 7;5- 9) 
(5- 2) 2,023 10,260 (5-1 ;5- 2;5-4;5- 7;5- 9) 
(5-4) 2,023 8,244 (5-1 ;5-2;5-4;5- 7;5- 9) 
(5-7) 2,023 12,310 (5-1 ;5-2;5-4;5-7;5-9) 
(5-8) 2,023 12,320 (5-2;5-4;5-7;5-8;5-9) 
(5-9) 2,023 10,300 (5-2;5-4;5-7;5- 8;5-9) 
(6-4) 2,023 10,590 (4-2;4- 5;4- 6;4- 1 0) 
(6-7) 2,023 6,259 (6-7) 
(7-5) 2,023 12,580 (5-1 ;5-2;5-4;5-7;5-9) 
(7- 6) 2,023 6,235 (6- 7) 
(8-5) 2,023 12,690 (5-2 ;5-4 ;5-7 ;5-~;5 9) 
(8- 9) 2,021 8,181 (9-5;9-8) 
(9- 5) 2,023 10,550 (5-2;5-4;5-7;5- 8;5- 9) 
(9- 8) 2,023 8,266 (9- 5;9- 8) 

(9- 10) 2,023 8,258 (9 5;9 10) 
(10-4) 2,023 10,550 (4-2;4- 5;4-6;4- 1 0) 
(10-9) 2,023 8,4 11 (9- 5;9- 10) 

Como podemos observar, o tempo de trânsito entre dois nós adjacentes pode 

aumentar em até 6 vezes para este sistema ele comunicação (enlaces (J - 5) e (5-1)). Para 

este caso, o tempo normal de trânsito ele um pacote do nó 1 ao nó 5 é de 2,023 ms, su

bindo para 12,700 ms quando os enlaces (5- 1;5- 2;5-4;5- 7;5- 9) estão inoperantes. An

clerson (Anclerson, 1998) sugere que sistemas de teleproteção elevem possuir um tempo 

máximo de atraso de 30 ms, fato que nos leva a concluir que a topologia elo sistema de 

comunicação é suficiente para atender as exigências de apli cações em tempo-real mes

mo em situações anormais. Caso esta sugestão não fosse atendida, enlaces alternativos 

deveriam ser adicionados à rede de comunicação para provimento ela redundância ne

cessária e conseqlientemente, um tempo menor de trânsito. A descrição de todos os tes

tes encontra-se na Tabela 45 presente no Apêndice C. 
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8.5 Resumo 

Neste capítulo, apresentamos a primeira seqüência de testes para os agentes 

para proteção de SEPs. Nela nós nos concentramos na análise e determinação da rede de 

comunicação a ser utilizada pelos agentes. A rede de comunicação projetada consiste 

numa rede de comunicação com a mesma topologia das LTs do SEP. Ela baseia-se nos 

protocolos UDP I IP e após uma seqüência de 119 testes, determinamos que esta rede 

deve apresentar uma largura de banda de 30 Mb/s. Conforme destacamos, esta largura 

de banda é suficiente para manter ativa a comunicação entre os agentes para situações 

onde um ou mais enlaces estejam inoperantes. Após o cálculo desta largura de banda, 

procedemos para o cálculo do tempo máximo de trânsito dos pacotes entre nós adjacen

tes. Este cálculo é importantíssimo pois conforme veremos, este valor estará diretamen

te relacionado ao tempo de detecção da falta por parte dos agentes. A rede de comunica

ção em questão apresentou um tempo máximo de trânsito de 12,700 ms, valor condizen

te aos valores sugeridos aos modernos sistemas de teleproteção. Para o próximo capítu

lo, apresentaremos os primeiros testes relativos aos agentes para proteção primária. 



Capítulo 9 

A Utilização de Agentes para Proteção Primária de 
Linhas de Transmissão 

9.1 Introdução 

Este capítulo descreve a utilização de agentes para a proteção primária de 

linhas de transmissão através de uma rede intranet. Como será mostrado, agentes 

locali zados em IEDs podem usar a comunicação para assegurar a proteção primária ele 

linhas de transmissão sob uma grande quantidade de situações operacionais. 

9.2 Trabalhos Relacionados 

Poucas publicações relativas ao uso ele agentes para a área de proteção ele 

SEPs são encontrados na literatura. Conforme citado no capítulo 2, Tonti ta et ai (Tontita 

et ai. , 1998) fora m os primeiros a propor um sistema de proteção cooperativo utili zando 

agentes. Estes agentes cooperaram para melhorar as proteções primária, de retaguarda e 

adaptati va trad icionais . Coury et ai (Couty et al. , 2001 ) e (Wang et al., 2002b) discutem 

o uso de relés agentes diferenciais para a proteção primária de linhas multi-terminais. 

Os trabalhos em questão visam a apli cação de um novo conceito baseado em relés 

agentes para melhoria da proteção de sistemas elétricos. A aplicação ele agentes atuando 

com uma rede de comunicação para a adaptação de ajustes de relés para linhas com três 

terminais foi apresentado. Os resultados mostraram que a nova proposta altera os ajustes 

do relé para assegurar um correto desempenho sob uma grande variedade de condições 

operacionais, o que é uma melhoria se comparado aos relés com ajuste fixo. Além disso, 

uma diminuição considerável no tempo ele extinção ela fa lta fo i observado. 

Relés diferenciais ele corrente são largamente utilizados para a proteção ele 

barramentos, geradores e transformadores. Porém, quando estes são aplicados a linhas 

ele transmissão, problemas surgem devido à distância entre os terminais elas linhas, fa-
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zendo com que um canal de comunicação seja necessário. Os canais geralmente usados 

para este propósito são OPLAT, microondas, cabos de comunicação ou fibras ópticas 

(Elmore, 2000a). A técnica diferencial se baseia no fato que sob condições normais a 

soma das correntes entrando em uma fase de uma linha de transmissão é igual a corrente 

de carregamento para esta fase. Se a soma exceder um limite pré-determinado, uma falta 

pode existir dentro da zona de proteção. 

Problemas adicionais podem surgir devido a uma sincronização imprópria 

dos dados provenientes dos terminais de uma linha quando um enlace de comunicação é 

utilizado (Kwong, 1988). Algumas publicações recentes, relacionadas a proteção dife

rencial de linhas de transmissão, tentam solucionar este problema. Redfern et al 

(Redfern e Chiwaya, 1994) propõem um sistema de proteção de diferencial de cotTente 

usando as capacidades limitadas de um canal de comunicação de voz com resultados 

satisfatórios. Li et ai (Li et al., 1997) propõem o uso do sistema de posicionamento glo

bal (GPS) para a sincronização de dados. Os resultados mostram um sistema de prote

ção diferencial preciso 

9.3 A Arquitetura do Agente para Proteção Diferencial 

A Figura 38 ilustra o agente para proteção difere ncial. Deve er enfatizacio 

que, como uma rede de comunicação está disponível, a lógica diferencial é cons iderada 

como o principal método para a proteção da linha de transmissão. A lógica interna deste 

agente pode ser vi sta como um sistema dividido em um esquema bás ico para o cálculo 

ela corrente diferencial acrescido de algumas características complementares. 
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Figura 38- O mecanismo dos agentes para a proteção diferencial 

9.3.1 Esquema para o Cálculo da Corrente Diferencial 

Após passarem através de transformadores de corrente (TCs), como mostra

elo na Figura 38, as três correntes de fase são digitalizadas em 1 kHz. Os s inais digitali

zados são então processados usando a Transformada Discreta de Fourier (TDF) de um 

ciclo para extração do componente ele 60 Hz elas correntes. Após o processamento dos 

valores amostraclos, os fasores ele corrente são transmitidos através ela rede ele comuni

cação em direções opostas e a lógica diferencial é calculada em todos os terminais da 

linha. Se uma falta interna for detectada, os disjuntores associados com os agentes serão 

acionados para isolar a linha de transmissão protegida. 

Como podemos ver, o método proposto transmite os fasores das correntes 

ao invés dos valores amestrados. A maior vantagem desta abordagem é que se alguns 

valores de fasores forem perdidos no processo de transmissão, o método diferencial não 

será invalidado nos terminais da linha. 

Para a implementação da lógica diferencial, utilizamos a lógica diferencial 

percentual. Os relês envolvidos neste tipo de proteção comparam uma corrente de ope

ração (também chamada de corrente difere ncial) com uma corrente de restrição. A cor

rente de operação, IoP_prim. é definida como a magnitude da soma elos fasores das corren

tes que entram na linha de transmissão: 

I OP _ prim =li X +I Y I ( l) 
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IoP_prim é proporcional a corrente de falta para faltas internas à LT e aproxi

ma-se idealmente de zero para qualquer outra condição. Na prática esta corrente possui 

um pequeno valor que é correspondente à conente de carregamento da LT. 

A corrente de restrição é calculada segundo a próxima equação: 

IRT _prim = K~Ixi+IIr l) 

As correntes 1 x e Ir podem ser visualizadas na Figura 39. 

!carregamento __. 

Figura 39 - Proteção Diferencial de uma LT 

(2) 

Baseado nas correntes IoP_prim e IRT_prinh definimos a condição de operação 

do relé como: 

I OP _ prim ~ K I RT _ prim (3) 

onde K é um coeficiente constante que representa a incli nação da característica do relé. 

Adicionada a esta característica, acrescentamos uma condição para que o rclé ~omente 

atue com uma mínima corrente de disparo, Ko: 

I OP _ ptim = Ko (4) 

A Figura 40 mostra a característica diferencial percentual de operação do re

lé resultante das equações 3 e 4. 

lop _prirn 

zona de operação 

zona de bloqueio 

L lop prim = I( IRT_prim 

IRT_prim 

Figura 40 - Caracterís tica percentual diferencial 



127 

9.3.2 Características Complementares 

Algumas características complementares para o relê baseado em agentes são 

apresentadas abaixo: 

• O sistema agente de proteção diferencial deve trabalhar simultanea

mente com um esquema de proteção de distância. Isto significa que os 

agentes devem constantemente trocar informações relativas ao estado 

da rede de comunicação, e caso esta rede venha a falhar, os agentes 

devem alterar a sua lógica de funcionamento para a proteção de dis

tância tradicional. 

• O sistema agente deve ser capaz de detectar falhas de equipamentos 

(TPs, TCs, disjuntores, etc.) através de medidas. No caso ele falha de 

um equipamento local, o agente deve coletar/enviar informações 

de/para outros equipamentos através da rede de comunicação. Se um 

clisjuntor falhar, por exemplo, um sinal de abertura deve ser enviado 

pela rede de comunicação para os terminais mais próximos para que 

os agentes responsáveis por esses terminais abram seus respectivos 

disjuntores. 

• O sistema agente deve ser capaz de detectar falhas no canal de comu

nicação assim como falhas do sistema GPS. Em situações extremas re

lativas ao primeiro caso, a troca para um sistema tradicional de distân

cia deve ser feita. No segundo caso, outros métodos baseados em 

sojhvare podem ser aplicados para a sincronização dos dados. 

9.4 Resultados do Sistema Agente para Proteção Diferencial 

Utilizando o SEP IEEE de 14 banas ilustrado no capítulo 7, um conjunto de 

36 simulações foi elaborado para leste dos agentes para proteção primária. Durante estes 

testes, assumimos que todas as faltas eram trifásicas, e que três parâmetros foram varia

dos: LT em falta, localização da falta dentro da LT, ângulo de incidência da falta e resis

tência de falta. Os valores para estes parâmetros foram: 



LT em Falta 

LT 1-2 
LT4-5 

LT 13-14 

Tabela 22- Conjunto de parâmetros utilizados para testes 

Localização da Falta 
dentro da LT 

10% 
50% 
90% 

Ângulo de Falta (0
) 

o 
90 

Resistência de Falta 
(.Q) 

l 
100 
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A Tabela 23 mostra o processo de detecção diferencial realizada pelos agen

tes PRIM_ l-2 e PRIM_2-1 para uma falta trifásica ocorrida no instante 0,29960 s (ân

gulo de falta de 0°) localizada a 10% da LT 1-2 e resistência de falta de lOO.Q.. Todos os 

valores e cálculos mostrados referem-se aos fasores da conente A. 

Esta tabela evidencia o funcionamento da lógica diferencial percentual em 

conjunto com a rede de comunicação. Inicialmente, no instante 0,294 s, os agentes 

PRIM_O 1-02 e PRIM_02-0 I responsáveis pela proteção diferencial da LT 1-2 realizam 

o processamento das correntes vistas em seus terminais. Após o cálculo elos fasores de 

corrente, estes agentes guardam em uma lista estes valores juntamente com o instante de 

amostragem e enviam uma cópia desta informação ao agente remoto. Esta mensagem, 

conforme explicado no capítulo anterior, é uma mensagem do tipo GET_RESPONSE 

com tamanho 88 bytes. Conforme podemos ver, uma mensagem com origem em 

PRIM_OI -02 com destino a PRIM_02-0l leva 2, 14 ms para ser transmitida e uma men

sagem com origem em PR1M_02 01 com destino a PlUM_O l -02 leva 2,09 ms para ser 

transmitida, chegando respectivamente nos instantes 0,296 14 s e 0,29609s. Como as 

duas mensagens são recebidas entre doi s ciclos de execução elo sistema EPOCHS, elas 

são apenas processadas no próx imo c ic lo ele execução (instante 0,297 s). F inalmente, no 

instante 0,297 s, os do is agentes executam a lógica difere ncial percentual, calcul ando as 

correntes Ior_prim e TRT_plim· Para este instante Ior_prim ::; IRT_prim e , portanto, nenhuma 

falta é detectada. Após este instante, o sistema continua a funcionar obedecendo à mes

ma seqüência de eventos, e a partir do instante de processamento 0,307 s (conforme 

destacado em cinza na tabela), os agentes PRIM_Ol -02 e PRJM_02-01 calcul am que 

Ior_prim ~ IRT_prim e , conseqlienlemenle, detectam a fa lta o riginada no instante 0,29960 

S. 
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Tabela 23- Detalhamento do funcionamento dos agentes PRIM_ l-2 e PRIM_2- 1 durante o processo de 
detecção de uma falta ocorrida no instante 0,29960 s (ângulo de falta de 0°) localizada a I 0% da LT 1-2 

com resistência de falta de IOO.Q 

Instante Instante de Recebimento (s) Instante 

de amos- Agente de pro- IoP_prim K* 
tra-gem cessa- (A) IRT_prim (A) 

(s) PRIM_Ol-02 PRIM_02-0l mento 
(s) 

0,294 0,29609 0,29614 0,299 0,0140 0,0744 
0,295 0,29709 0,29714 0,298 0,0140 0,0744 

pré- falta 0,296 0,29809 0,29814 0,299 0,0140 0,0744 
0,297 0,29909 0,29914 0,300 0,0140 0,0744 
0,298 0,30009 0,30014 0,301 0,0140 0,0744 
0,299 0,30109 0,30114 0,302 0,0140 0,0744 
0,300 0,30209 0,30214 0,303 0,0140 0,0744 
0,301 0,30309 0,30314 0,304 0,0139 0,0744 
0,302 0,30409 0,30414 0,305 0,0102 0,0745 

pós- falta 0,303 0,30509 0,30514 0,306 0,0327 0,0751 
0,304 0,30609 0,30614 0,307 0,1259 0,0809 
0,305 0,30709 0,30714 0,308 0,2601 0,0921 
0,306 0,30809 0,30814 0,309 0,4093 0,1053 

Na próxima tabela, Tabela 24, podemos visualizar o mesmo processo de de

tecção reali zado pelos agentes PRIM_ l -2 e PRIM_2- l , porém para uma falta ocorrida 

no instante 0,30377 s (ângulo de falta de 90°) a 10% da LT 1-2 com uma resistência de 

falta de lOO.Q.. Como j á esperado, esta detecção é realizada mais rapidamente de vido ao 

ângulo de incidência de falta ser de 90°. Nesta situação o sistema agente necessitou a

penas de 4 amostras pós-falta para realizar a detecção da falta, indicando a sua presença 

no instante 0 ,3 1 O s. 
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Tabela 24 - Detalhamento do funcionamento dos agentes PRIM_l-2 e PRIM_2-l durante o processo de 
detecção de uma falta ocorrida no instante 0,3039 s (ângulo de falta de 90°) localizada a 10% da LT 1-2 

com resistência de falta de I OO.Q 

Instante de Instante de Recebimento (s) Instante K* 
amostra- Agente de Ior_prim 

IRT_prim 
gem (s) PRIM_OI -02 PRlM_02-0I 

processa- (A) 
(A) 

mento ~s} 

pri - falta{ 
0,299 0,30109 0,30114 0,302 0,0140 0,0744 
0,300 0,30209 0,30214 0,303 0,0140 0,0744 
0,301 0,30309 0,30314 0,304 0,0140 0,0744 
0,302 0,30409 0,30414 0,305 0,0140 0,0744 
0,303 0,30509 0,30514 0,306 0,0140 0,0744 
0,304 0,30609 0,30614 0,307 0,0140 0,0744 
0,305 0,30709 0,30714 0,308 0,0140 0,0744 

pós - falta 
0,306 0,30809 0,30814 0,309 0,0574 0,0786 
0,307 0,30909 0,30914 0,310 0,2330 0,0926 
0,308 0,31009 0,31014 0,311 0,3690 0,1026 
0,309 0,31109 0,31114 0,312 0,4445 0,1076 

Finalmente, apresentamos nas Tabelas 25, 26 e 27 a síntese de todos os tes

tes realizados conforme os parâmetros mostrados na Tabela 22. 

Tabela 25- Testes da proteção plimária relativa a L T 1-2 

Resistência Ângu lo de Início Falta Detecção da 
Número de 

Localização 
de Falta (.Q) Falta {0

) (s) Falta (s) 
amostras 

ós-falta 
10% I o 0,29960 0,307 8 
10% I 90 0,30377 0 ,309 6 
10% 100 o 0,29960 0,307 8 
10% 100 90 0,30377 0 ,3 10 7 
50% I o 0,29960 0,307 8 
50% I 90 0,30377 0,309 6 
50% 100 o 0,29960 0,307 8 
50% 100 90 0,30377 0,3 10 7 
90% I o 0,29960 0,307 8 
90% I 90 0,30377 0,309 6 
90% 100 o 0,29960 0,307 8 
90% 100 90 0,30377 0,3 10 7 
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Tabela 26- Testes da proteção primária relativa a LT 4-5 

Resistência Ângulo de Início Falta Detecção da 
Número de 

Localização 
de Falta (Q) Falta (0

) (s) Falta (s) 
amostras 

ós-falta 
10% I o 0,29970 0,308 9 
10% I 90 0,30387 0,310 7 
10% 100 o 0,29970 0,308 9 
10% 100 90 0,30387 0,310 7 
50% I o 0,29970 0,308 9 
50% I 90 0,30387 0,310 7 
50% 100 o 0,29970 0,308 9 
50% 100 90 0,30387 0,310 7 
90% I o 0,29970 0,308 9 
90% I 90 0,30387 0,310 7 
90% 100 o 0,29970 0,308 9 
90% 100 90 0,30387 0,310 7 

Tabela 27 - Testes da proteção primária relativa a LT 13-14 

Resis tência Ângulo de Início Falta Detecção da 
Número de 

Localização 
de Falta (Q) Falta (0

) (s) Falta (s) 
amostras 

ós-falta 
10% I o 0,30145 0,309 8 
10% I 90 0,30561 0,312 7 
10% 100 o 0,30145 0,309 8 
10% 100 90 0,30561 0,313 8 
50% I o 0,30145 0,309 8 
50% 90 0,30561 0,31 2 7 
50% 100 u 0,30145 0,309 8 
50% 100 90 0,30561 0 ,3 13 8 
90% I o 0,30145 0,309 8 
90% I 90 0,30561 0,312 7 
90% 100 o 0,30 145 0 ,309 8 
90% 100 90 0,30561 0,3 13 8 

Conforme podemos observar por estas tabelas a local ização da fa lta não 

influencia no resultado final do sistema agente para proteção primária baseado na lógica 

diferencial. Contudo, o ângulo de falta e a resistência de falta para alguns casos 

influenciam no tempo de detecção, atrasando em uma ou duas amostras o tempo total de 

detecção. Isso acontece pois fa ltas com ângulo de falta igual a 90° possuem um pico de 

corrente maior que as demais fa ltas, levando assim a uma caracteri zação mais rápida 

deste tipo de defeito do que curtos-circuitos com ângulo de falta igual a 0°. A resistência 

de falta por sua vez diminui o valor de pico ele corrente conforme se aumenta seu valor, 

e conseqüentemente, mais lento fica o processo ele identificação ela fa lta. 

Uma outra característica que podemos analisar é o efeito ela queda ele um 

enlace no desempenho elo sistema agente. Com esta situação em mente, apresentamos a 

Tabela 28. Neste caso, todos os parâmetros utilizados para a construção elo caso da 
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Tabela 23 foram conservados, porém o enlace (1-2) que era o enlace responsável pela 

troca de informações entre os agentes PRIM_O 1-02 e PRIM_02-0 1 saiu de operação. 

Tabela 28 - Detalhamento do funcionamento dos agentes PRIM_I-2 e PRIM_2-1 durante o processo de 
detecção de uma falta ocorrida no instante 0,2996 s (ângulo de falta de 0°) localizada a I 0% da LT 1-2 

com resistência de falta de IOOQ e com o enlace (1 -2) inoperante 

Instante de Instante de Recebimento (s) Instante 

amostra- Agente de lop(A) K*IRT(A) 
gem (s) PRIM_OI-02 PR1M_02-01 

processa-
mento (s~ 

0,294 0.29833 0.29835 0,299 0,0140 0,0744 
0,295 0,29933 0,29935 0,300 0,0140 0,0744 

pré - falta 0,296 0,30033 0,30035 0,301 0,0140 0,0744 
0,297 0,30133 0,30135 0,302 0,0140 0,0744 
0,298 0,30233 0,30235 0,303 0,0140 0,0744 
0,299 0,30333 0,30335 0,304 0,0140 0,0744 
0,300 0,30433 0,30435 0,305 0,0140 0,0744 
0,301 0,30533 0,30535 0,306 0,0139 0,0744 
0,302 0,30633 0,30635 0,307 0,0102 0,0745 

pós - falta 0,303 0,30733 0,30735 0,308 0,0327 0,0751 
0,304 0,30833 0,30835 0,309 0,1 259 0,0809 
0,305 0,30933 0,30935 0,310 0,2601 0,092 1 
0,306 0,3 1033 0,31035 0,3 11 0,4093 0,1053 

Conforme podemos ver, a troca de informações agora sofre um atraso devi 

do à queda do enlace. Enquanto no exemplo original a troca de informações entre os 

agentes PRIM_O 1-02 e PRIM_02-0 1 levava 2, 14 ms no sentido l ---7 2 e 2,09 ms no sen

tido 2---7 1, agora leva 4,35 ms e 4,33 ms respectivamente. Nesta situação as mensagens 

que eram trocadas diretamente entre os nós I e 2, agora são inicialmente transmitidas elo 

nó l ao nó 5, e do nó 5 ao nó 2 e vice-versa. Neste caso, a falta foi identificada correta

mente 2 ms mais tarde que no caso da Tabela 23, no instante 0,309 s. 

Conforme podemos notar no caso anterior, a queda do enlace atrasou o 

tempo ele detecção, porém não inviabilizou sua determinação. Isto se deve 

fundamentalmente ao cálculo ela largura ele banda para utilização pelos agentes 

realizado no capítulo 8. Caso este cálculo fosse errôneo, ou simplesmente adotássemos 

um valor de largura de banda que não atendesse a esta contingência, a perda de pacotes 

poderia ocorrer e, conseqüentemente, um maior atraso ou até a falha total do sistema de 

proteção baseado em agentes iria oconer. Devido à análise já efetuada no capítulo 8, a 

introdução de novos testes com um número maior de queda de enlaces será suprimjda. 

Conforme exposto neste capítulo, o tempo máximo de trânsito ele uma mensagem entre 

dois nós adjacentes para a pior contingência elo sistema de comunicação é igual 12,700 

ms, fato que nos leva a concluir que os agentes primários estarão sujeitos a este mesmo 

atraso. 
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Continuando a série de testes dos agentes primários, apresentaremos nova

mente o caso relatado na Tabela 23. Porém, desta vez, introduziremos artificialmente 

um tráfego adicional tipo UDP entre os nós I e 2. Em uma situação normal , o enlace 

( 1- 2) possui um volume de tráfego de 4,224 Mb/s . Conforme foi calculado no capítulo 

8, o enlace 1-2 foi projetado com uma largura de banda de 30 Mb/s. Ou seja, apenas 

14% da sua capacidade é ocupada durante o funcionamento normal do sistema. Para 

este novo teste então, criaremos um tráfego entre os nós 1 e 2 com um volume igual a 

26,076 Mb/s. Desta maneira, o enlace (1-2) receberá uma quantidade de tráfego equiva

lente a I O 1% da sua quantidade máxima de transmissão. Neste cenário, 1% dos pacotes 

inseridos no nó 1 serão descartados. 

Tabela 29 - Detalhamento do funcionamento dos agentes PRIM_ I-2 e PRIM_2-I durante o processo de 
detecção de uma falta ocorrida no instante 0,2996 s (ângulo de falta de 0°) localizada a lO% da LT 1-2 

com resistência de falta de I OOQ e com o enlace (1 - 2) com l % de sobrecarga 

Instante de Instante de Recebimento (s) 
Instante de processamento (s) 

amostra- Agente 
gem (s) PRIM_Ol -02 PRIM_02-0I PRIM_OI -02 PRIM_02-0I 

0,294 0,29609 0,29826 0,297 0,299 
0,295 0,29709 0,29920 0,298 0,300 

t'ré - fa lta 0,296 0,29809 0,300 14 0,299 0,30 1 
0,297 0,29909 0,30 135 0,300 0,302 
0,298 0 ,30009 0,30229 0,30 1 0 ,303 
0,299 0,30109 0,30323 0,302 0,304 
0,300 0,30209 0,304 17 0,303 0,305 
0,301 0,30309 0,30537 0,304 0,306 

pós - falta 
0,302 0,30409 0,30632 0,305 0,307 
0,303 0,30509 0,30726 0,306 0,308 
0,304 0,30609 0,30820 0,307 0,309 
0,305 0,30709 0,30940 0,308 0,310 

Para estas condições, podemos afirmar que o pequeno aumento de tráfego 

alterou apenas o tempo final de detecção do agente PRIM_02-0 1. Os pacotes anterior

mente levavam 2, 14 ms para transitar entre o nó 1 e o nó 2. Nesta situação, estes pacotes 

agora levaram um tempo máximo de 4,37 ms. Devemos lembrar que nesta situação I% 

do tráfego inserido no nó 1 é perdido e que ex iste, além do próprio tráfego adicional, 6 

diferentes tráfegos gerados por agentes transitando pelo en lace 1-2 (GERADOR_ O 1 G 

~ RET_02-0IG-05; RET_01-02-04-05L-06C-06L- ll-1 2- 13 ~ RET_02-0l -04-05L-

06C-06L-ll-12- 13 RET _O l -02-04-05L-06C-06L-ll - 12-13 ~ RET _04-0 1-02-0SL-

06C-06L-11- 12- 13 RET _O 1-02G-02L-03-04-05 ~ RET _03-0 l -02G-02L-04-05 ; 

RET _O l -02G-02L-03-04-05 ~ RET _04-0 l -02G-02L-03-05 PRIM_Ol -02 ~ 

PR1M_02-0 1; ). Nesta situação nenhum pacote do agente PRIM_O 1-02 para o agente 
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PRIM_02-0 I foi perdido. Mantendo esta linha de testes, foram realizados mais três tes

tes para observarmos o efeito do aumento de tráfego. 

Tabela 30- Detalhamento do funcionamento dos agentes PRIM_1-2 e PRIM_2-1 durante o processo de 
detecção de uma falta oconida no instante 0,2996 s (ângulo de falta de 0°) localizada a 10% da LT 1-2 

com resistência de falta de 100.Q e com o enlace 1-2 com 5% de sobrecarga 

Instante de Instante de Recebimento (s) 
Instante de processamento (s) 

amostra- Agente 
gem (s) PRIM_01-02 PRIM_02-01 PRIM_Ol-02 PRIM_02-0l 

0,294 0,29609 0,30105 0,297 0,302 
0,295 0,29709 0,30199 0,298 0,302 

pré - fa lta 0,296 0,29809 0,30320 0,299 0,304 
0,297 0,29909 0,30414 0,300 0,305 
0,298 0,30009 0,301 
0,299 0,30109 0,30624 0,302 0,307 
0,300 0,30209 0,30718 0,303 0,308 
0,301 0,30309 0,304 

pós - falta 0,302 0,30409 0,30928 0,305 0,310 
0,303 0,30509 0,31049 0,306 0,31 I 
0,304 0,30609 0,307 
0,305 0,30709 0,31 233 0,308 0,313 

Tabela 31 - Detalhamento do fu ncionamento dos agentes PRTM 1-2 e PRIM 2-1 durante o processo de 
detecção de uma falta OCOITida no instante 0,2996 s (ângulo de fa lta de 0°) localizada a 10% da LT 1-2 

com resistência de fa lta de lOO.Q e com o enlace 1-2 com 10% de sobrecarga 

Instante de Instan te de Recebimento (s) 
Instante de processamento (s) 

amostra- Agente 
gem (s) PRIM_OI -02 PRIM_02-0l PRlM_OI -02 PRIM_02-0I 

0,294 0,29609 0,301 44 0,297 0,302 
0,295 0,29709 0,30238 0,298 0,303 

pré- falta 0,296 0,29809 0,299 
0,297 0,29909 0,30450 0,300 0,305 
0,298 0,30009 0,30 1 
0,299 0,30109 0,30632 0,302 0,307 
0,300 0,30209 0,30752 0,303 0,308 
0,30 1 0,30309 0,30820 0,304 0,309 

pós- falta 0,302 0,30409 0,305 
0,303 0,30509 0,306 
0,304 0,30609 0,307 
0,305 0,30709 0,3 1240 0,308 0,31 3 
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Tabela 32- Detalhamento do funcionamento dos agentes PRTM_ l-2 e PRTM_2- 1 durante o processo de 
detecção de uma falta ocorrida no instante 0,2996 s (ângulo de falta de 0°) localizada a 10% da LT 1-2 

com resistência de falta de I OOQ e com o enlace 1-2 com 30% de sobrecarga 

Instante de Instante de Recebimento (s) 
Instante de processamento (s) 

amostra- Agente 
gem (s) PRIM_OI-02 PRIM_02-01 PRIM_OI-02 PRIM_02-0I 

0,294 0,29609 0,297 
0,295 0,29709 0,298 

pré- falta 0,296 0,29809 0,299 
0,297 0,29909 0,300 
0,298 0,30009 0,301 
0,299 0,30109 0,302 
0,300 0,30209 0,303 
0,301 0,30309 0,304 

pós- falta 0,302 0,30409 0,305 
0,303 0,30509 0,306 
0,304 0,30609 0,307 
0,305 0,30709 0,308 

Podemos notar no primeiro caso (Tabela 30), que a inserção de uma quanti 

dade de tráfego superior a 5% da capacidade ele transmissão elo enlace, levou a perda de 

alguns pacotes, e também ao aumento elo tempo de transmissão dos pacotes que foram 

transmitidos corretamente. Anteriormente, conforme visto na Tabela 23, o tempo de 

trânsiro de um pacote do uó 1 pcua o nó 2 era de 2, 14 ms e com a introdução do novo 

trMego, este tempo ele trânsito apresentou um tempo máx imo de 7,49 ms. Neste caso, o 

agente PRIM_02-0 I recebe corretamente o pacote contendo a informação relativa à 

primeira amostra pós-falta e identifica a falta em t = 0,3 11 s . 

Nos últimos dois casos, o aumento de tráfego mani festa-se prejudicialmente 

ao funcionamento do sistema de proteção. Na Tabela 31 podemos ver que quando o 

enl ace 1-2 recebe uma quantidade de pacotes equi va lente a J 10% da sua capacidade, 

apenas 58% elos pacotes gerados por PRIM_Ol -02 com destino a PRIM_02-01 chegam 

ao seu destino. Nesta situação, o tempo máximo de trânsito dos pacotes é semelhante ao 

caso anterior (7,52 ms) e a falta ainda é corretamente identificada pelo agente 

PRIM_02-0 I no instante 0,3 13 s, apesar ela pouca quantidade de pacotes transmitidos 

com sucesso. E por fim , na Tabela 32, vemos que para uma situação equivalente a J 30% 

do tráfego, nenhum pacote alcança o seu destino, inviabilizando tota lmente o funciona

mento elos agentes. 

Através destes testes, podemos então afirmar que o sistema é prejudicado 

para situações onde existe uma sobrecarga de tráfego de até 5% devido aos atrasos oca-
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sionados por esta situação. Acima disso, o funcionamento do sistema começa a ser gra

vemente prejudicado. 

Baseado nas situações apresentadas, acreditamos que o sistema agente deve 

sempre funcionar em uma rede de comunicação que não seja demandada ao seu 

máximo. Conforme foi inicialmente exposto no capítulo 8, a rede de comunicação foi 

projetada para sustentar um conjunto de possíveis contingências em sua rede, resultando 

em apenas no aumento do tempo de trânsito dos pacotes para tais situações. Nestes 

últimos testes podemos observar que caso a rede seja submetida a condições acima das 

previamente estipuladas, o seu funcionamento torna-se falho. Caso em um sistema 

prático tais situações comecem a acontecer, acreditamos que medidas tais como o 

redimensionamento da largura de banda da rede de comunicação devam ser tomadas. 

9.5 Resumo 

Este capítulo apresentou um sistema agente para proteção primária de linhas 

de transmissão baseado em uma rede de comunicação. Resultados ilustrando o desem

penho do método proposto foram apresentados. Podemos concluir que este novo método 

utilizando agentes oferece características adicionais superiores às encontradas nos sis

temas tradicionais ele proteção. A detecção de falhas de equipamentos e a capacidade de 

coleta de informações de qualquer ponto do sistema ele potência são melhoramentos 

notáveis desta nova tecnologia. Finalmente, o método ilustra como os relés podem utili 

zar a comunicação para realizar a proteção diferencial percentual primária de linhas. 

Situações normais de operação da rede de comunicação, assim como situações de con

tingências foram simuladas. A rede de comunicação mostrou-se robusta o suficiente 

para situações de perdas de enlaces, comprovando a qualidade do dimensionamento 

executado no capítulo 8. Situações com a sobrecarga de tráfego em enlace também fo

ram apresentadas. Conforme discutimos, estas situações são altamente prejudiciais e são 

apenas sustentáveis para pequenos acréscimos de tráfego (até 5%). Em sistemas práti

cos estas situações devem ser cuidadosamente observadas e, caso venham a acontecer, o 

redimensionamento da largura de banda do sistema será necessária . Os resultados forne

cidos mostraram a rapidez e precisão da técnica diferencial percentual baseada em agen

tes, ilustrando os benefícios do método proposto. No próximo capítulo apresentamos os 

testes dos agentes de retaguarda, assim como a interação destes agentes com os agentes 

primários. 



Capítulo 1 O 

A Utilização de Agentes para Proteção de Retaguarda 
de Linhas de Transmissão 

1 0.1 Introdução 

O mal funcionamento de relés, tais corno a falha em isolar uma linha em 

falta ou a abertura de uma linha saudável, está envolvido em grandes perturbações dos 

SEPs e podem levar a catastróficos eventos em cascata ou até a blecautes (Phadke e 

Thorp, 1996) e (Phadke et ai., 1999). Dar a esses relés a capacidade de auto-checagem e 

auto-correção seria uma contribuição significativa para localidades críticas do sistema, 

ajudando a diminuir o número de má operações. 

A proteção de retaguarda é necessária para a eliminação de urna falta 

quando a proteção primária fa lha. Existem algumas desvantagens na proteção 

tradicional de retaguarda que aparecem normalmente em relés de di stância e de 

sobrecorrente. Os relés de retaguarda devem ser lentos o suficiente para coordenar com 

todos os relés re lacionados a eles. A região de isolamento desses relés normalmente é 

muito maior que o necessári o. Adicionado a isso, os relês de retaguarda (relês de 

terceira zona) às vezes operam incorretamente dev ido a altas cargas em eventos 

anormais no sistema, sendo uma elas causas mais comuns ele faltas em cascata. 

V éirios sistemas de proteção de retaguarda baseados em sistemas 

especialistas ou em arquiteturas adaptativas foram propostos na tentativa de conigir as 

falhas dos sistemas tradicionais de proteção (Stedall et al., 1996), (Tan et al. , 2000) e 

(Tan et al. , 2001). Ambos os métodos ex igem informações locais e remotas do sistema. 

No método adaptativo, o ajuste do relé de terceira zona foi adaptado para garantir um 

bom desempenho sob diversas situações de operação do SEP. Já no método especialista, 

um computador foi colocado em cada subestação, onde foi usado para identificar linhas 

em falta e para acionar os disjuntores apropriados quando uma falta é detectada. 
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Algumas propostas na literatura de proteção têm usado agentes como 

componentes de um sistema de proteção cooperativo (Tomita et al., 1998), como 

componentes de um sistema de inteligência distribuída para um método de proteção 

(Wong e Kalam, 1997), e como um software autônomo e interativo em um esquema 

adaptativo para proteção de linhas multi-terminais (Coury et al., 2000). Um esquema 

para proteção de retaguarda onde os agentes estão embarcados nos elementos 

tradicionais de um relé digital inteligente (IED) é proposto neste capítulo. Os agentes de 

retaguarda buscam por informações relevantes através da comunicação com outros 

agentes de retaguarda. Seu propósito é detectar o mal funcionamento de outros relés e 

falhas nas aberturas de disjuntores, realizando a proteção de retaguarda com um 

desempenho muito melhor do que o alcançado com os métodos tradicionais. 

10.2 A Arquitetura do Agente para Proteção de Retaguarda 

Os agentes de retaguarda desenvolvidos neste capítulo baseiam-se na lógica 

diferencial, tal qual os agentes primários desenvolvidos anteriormente. Mais uma vez, a 

utilização da rede de commücação é fundamental para a execução da lógica deste tipo 

de agente. Os agentes de retaguarda recebem inicialmente os fasores de corrente locais 

ca lculados como apresentado em 8.3. 1. Posteriormente eles enviam esses fasores aos 

agentes de retaguarda remotos e finalmente executam a lógica diferencial, avaliando se 

uma falta interna ocorre ou não. 

A lógica diferencial é uma das possíveis maneiras empregadas para proteção 

de LTs onde um canal de comunicação esteja disponível. Porém, quando concentramos 

nossa atenção para sistemas de proteção de retaguarda, a proteção de distância é forte

mente utilizada em esquemas tradicionais para esta finalidade. Isto se deve ao fato que a 

comunicação presente nos SEPs atuais está restrita a comunicação entre os ternünais de 

uma mesma linha ocasionada pelas limitações impostas pelos sistemas OPLA T. Mesmo 

em SEPs onde a utilização de OPLAT foi substituída por sistemas SONET/SDH, o uso 

da proteção de distância ainda é utilizado. Nestes sistemas houve a troca do sistema 

OPLAT pelo sistema SONET/SDH, mas os relés atuais ainda não exploram totalmente 

as vantagens que um sistema de comunicação deste tipo pode trazer. 

Assim como para a proteção primária de LTs, nós utilizamos a proteção di

ferencial percentual para proteção de retaguarda. Neste esquema, os agentes de reta

guarda são responsáveis pela proteção de terceira zona. Devido à abordagem diferencial 

empregada por estes agentes, a extensão da terceira zona é diferente da encontrada pelos 
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sistemas tradicionais. Esta zona engloba a zona primária e a zona primária de todas as 

linhas conectadas ao terminal remoto da linha de transmissão. Esta característica pode 

ser observada na Figura 41 . 

Figura 41 -Proteção Diferencial de Retaguarda 

Para a implementação desta lógica, um novo tipo de agente, o agente ele 

carga foi criado. O agente ele carga é responsável pelo envio elos fasores ele corrente 

presentes nas cargas do SEP. Uma categoria de agentes do tipo agente ele geradores 

também poderia ser criada. Entretanto, devido ao fato destes agentes possuírem as 

mesmas características dos agentes de carga, o mesmo código computacional foi utili -

7Rdo e os agentes de gerRdores serão referenciRdos como sendo ~gentes de C(lrgas. · 

Neste contexto, a corrente ele operação IoP_Ret é daclR pela equação: 

LTs cargas 

l op _Ret = LhTn - I I c n (5) 

n= l m= l 

onde LTs e cargas são respectivamente o número de LTs e o número de cargas compre

endidas na área de proteção de retaguarda. 

A corrente ele restrição IRT_Rct é dada pela equação: 

(

LTs cargas J 
f RT _ Ret = K 1~jl LTnl + 11~1 li Cn I (6) 

Simjlarmente ao agente primário, a característica ele operação elo agente ele 

retaguarda é definiclR como: 

f op _ Ret ~ K l RT _ Ret (7) 

lop _ Rer = Ko (8) 
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10.3 Integração dos Agentes de Retaguarda com os Agentes 
Primários e a Nova Abordagem para os Agentes Primários 

Conforme vimos no capítulo anterior, agentes primários para proteção de 

LTs foram desenvolvidos e testados. No modelo apresentado, um disjuntor é acionado 

tão logo um agente primário detecte uma situação de falta. Porém, a capacidade de co

municação dos agentes é pouco explorada neste modelo. Os agentes resumem-se a rece

ber informações remotas e a tomar decisões baseadas nelas. Casos onde existam uma 

falha de detecção por parte do agente ou detecção de uma falta inexistente (falso trip) 

não são superados neste modelo. Uma abordagem mais complexa torna-se necessária 

para superar tais situações. A possibilidade de comunicação abre infinitos caminhos e 

possibilidades quanto à maneira como esses agentes devam se comportar. Temos que ter 

em mente porém que uma interação mais complexa entre os agentes pode levar a resul

tados mais precisos mas, ao mesmo tempo, levar a um tempo maior, e talvez indesejá

vel, de atuação da proteção. 

Neste novo contexto, os agentes primários e de retaguarda seguem a filoso

fia diferencial percentual para a detecção de falta . A cada 1 ms, eles lêem os fasores de 

corrente loca is e enviam esta informação para os agentes correspondentes. Uma vez que 

um agente receba todos os fasores relati vos aos terminais de sua zona de proteção, ele 

calcula o valor da corrente diferencial e decide se uma falta existe ou não. 

Após detectar uma falta, os agentes tomam ações baseadas nas regras apre

sentadas na Tabela 33. Como mostrado, se um agente detectar uma falta (regra 1), ele 

muda sua variável interna status_falta para DETECTED, envia um rNTERTRIP para 

lodos os agentes primários na sua lista de agentes e inicia um temporizador. Como po

demos ver, nenhuma ação é tomada relativa à abertura do disjuntor associado. À primei

ra vista, isto pode parecer estranho, mas como uma rede de comunicação encontra-se 

disponível, o agente esperará uma mensagem de confirmação para realizar a operação 

de abertura do disjuntor. Se uma mensagem de INTERTRIP ou BACKUP _ TRIP for 

recebida, o agente primário acionará a abertura do disjuntor associado (regra 6). Mas se 

uma mensagem tipo INTERTRIP _RESPONSE = NEGA TIVE for recebida (regra 8), 

significará que nenhuma corrente diferencial foi detectada pelo agente remoto, fato que 

pode sinalizar a má operação do agente local. Neste caso, ele interrompe o seu tempori

zador, e espera por outras mensagens. Caso uma mensagem tipo BACKUP _TRIP che

gue, o agente segue a regra 6, e aciona o seu disjuntor. Finalmente, se após um período 

de 15 ms o agente não receber nenhuma mensagem indicando ou não a existência de 



.. , 

141 

uma falta, ele assume que existe alguma falha no sistema de comunicação e aciona o seu 

disjuntor (regra 5). Em todos os casos, após o acionamento de um disjuntor, o agente 

primário inicia um segundo temporizador. Este temporizador irá indicar se o disjuntor 

realmente abriu. Se após 50 ms ainda existir um fluxo de corrente para dentro da zona 

primária de proteção, o agente envia uma mensagem do tipo NEIGHBOR_TRIP para 

todos os agentes primários localizados na mesma barra, para que esses abram seus res

pectivos disjuntores (regra 2). Um agente primário pode receber uma mensagem de 

INTERTRIP, de BACKUP _TRIP ou de NEIGHBOR_TRIP sem que ele tenha detecta

do uma falta. Em um primeiro caso, se o agente primário recebe os dois primeiros tipos 

de mensagens, ele assumirá que está com defeito, e abrirá o seu disjuntor sem ter detec

tado uma falta (regra 7). Em um segundo caso, se um agente primário receber uma men

sagem tipo NEIGHBOR_TRIP e uma mensagem BACKUP _TRIP, ele assumirá que um 

problema aconteceu com algum dos agentes primários vizinhos a ele, e portanto, aciona

rá seu di sjuntor (regra 9) . 

Em relação aos agentes de retaguarda, caso uma falta seja detectada, o agen

te envia uma mensagem tipo BACKUP _ TRIP para todos os agentes primários dentro da 

sua zona de proteção de retaguarda e inicia um temporizador (regra 3). Se após 100 ms 

da detecção da falta ainda ex istir uma corrente diferencial na zona de proteção de reta

guarda, ele assume que os agentes primários responsáveis pela ex tinção da falta fal ha

ram em eliminá-la, e aciona seu disjuntor associado (regra 4). 
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Tabela 33- Conjunto de regras utilizadas pelo sistema agente 

SE 

lop _Prim > K . IRr_Prim 
c lop _Prim > Ko 

ENTÃO 
Evento Elétrico 

Agente Primário 

• status_falta = detectada 
-Envia INTERTRIP aos agentes primários correspon
dentes 
· Inicia o temporizador_primário 

. -Falha Disjuntor =detectada 
Corrc.ntc:-Local amda prcs~nte apó~ ~O ms da • Envia-NEIGHBOR TRIP aos agentes primários 
ocorre nem da falta (tcmponz.1dor dtsJuntor >50 ms) 

1 1
. d - b 

- oca tza os na mesma arra 

Agente de Retaguarda 

l0 p _Rct > K . IRr_Rct 
e lop _Ret > Ko 

Corrente_Local ainda presente após I 00 ms da 

- status_falta = detectada 
• Envia BACKUP _ TRIP aos agentes primários corres
pondcrltc.s 
• Inicia o temporizador_retaguarda 

4 ocorrência da falta (temporizador_retaguarda > I 00 ·Aciona disjuntor 
ms) 

Evento de Comunicação 

Agenle Primária 

Após a detecção da falta nenhuma mensagem chega ·Aciona disjuntor 
5 por um período de 15 ms confimmndo a existência -Confere falha do disjuntor ~ Inicia tcmporiza-

ou não da falta (tcmporizador__prim~rio > 15 ms) dor_di sjuntor 

Recd.Je 
6 INTERTRIPou BACKUP_TRIP c 

FAULT_STATUS = detectado 

7 Recebe 
INTERTRIP e BACKUP _ TRIP 

8 
Recebe 
INTERTRIP _RESPONSE = negativo 

9 
Recebe 
NEIGHBOUR TRIP e BACKUP TRIP 

- Aciona disjuntor 

- Aciona disjuntor 

· Interrompe tcmporizador_primário c espera por 
BACKUP _TRIP 

- Aciona disjuntor 
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10.4 Avaliação do Desempenho do Sistema Agente Projetado 

Para avaliação do sistema agente, um conjunto de 120 testes foi realizado 

tendo como base o SEP (Figura 25) e a rede de comunicação (Figura 26) apresentados 

no capítulo 7. Ao contrário do capítulo anterior onde os agentes primários foram isola

dos e testados à parte, nesta nova situação os agentes de retaguarda são testados em con

junto com os agentes primários. O fu ncionamento dos agentes de retaguarda neste novo 

cenário está intimamente relacionado ao funcionamento dos agentes primários, tornando 

impossível a avaliação de uma categoria de agentes sem a presença de outra. 
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Este conjunto de testes encontra-se dividido em 5 categorias: 

• Funcionamento Correto do Sistema de Proteção; 

• Falha de um Enlace; 

• Falha de um Disjuntor; 

• Falha de um Agente Primário; 

• Falha de um IED. 

A seguir apresentamos os resultados obtidos para todas as categorias de tes-

tes. 

1 0.4.1 Funcionamento Correto do Sistema de Proteção 

Nesta categoria todos os agentes funcionam corretamente. Seu principal ob

jetivo é verificar o funcionamento dos agentes primários para o novo conjunto de regras 

apresentados na Tabela 33 . Neste contexto, 15 diferentes casos foram simulados para 

uma falta ocorrida no instante 0,30000 s. Inicialmente apresentamos a seqüência de c

ventos para um caso e ao final uma tabela com o sumário de todos os casos realizados. 

Como exemplo desta categoria , apresentamos o funcionamento con eto da 

proteção primária para uma fal!a trifásica ocorrida em 0,30000 s no meio da LT 13- 14 . 

Neste exemplo, o agente PRIM_ l J- 14 e PRIM_ l4-13 detectam a falta no instante 

0,30900 s e após 2,06 ms e 2,04 ms respectivamente, eles recebem uma mensagem de 

INTERTRIP que os leva a abrir seus respectivos di sjuntores (regra 6). A seqliência de 

eventos para este caso pode ser vista na Tabela 34. 

Tabela 34 - Seqüência de eventos exemplificando o funcionamento correto do sistema agente para uma 
falla trifásica locali zada no meio da LT 13-14 

Instante 
(s) 

Seqüência de eventos para o agente 
PRIM 13-14 PRlM 14-13 

- Ior _Prirn > K . IRT_Prim 
0,30900 - status_falla = detectada 

- Envia INTERTRIP a PRIM 14- 13 
0,3 1000 -Envia lNTERTRlP a PRlM 14-13 

0,3 1104 

- Recebe INTERTRJP de PR1M_ 14- l 3 
0. 31106 (0,30900 s) 

- Aciona dis juntor 

- Ior _Prim > K. IRT_Prim 
- status_falla = detectada 
-Envia INTERTRlP a PRlM 13- 14 
- Envia INTERTRJP a PRIM 13- 14 
-Recebe INTERTRIP de PRJM_ I4- 13 
(0,30900 s) 
- Aciona disjuntor 
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Na Tabela 35 apresentamos o sumário de todos os testes realizados dentro 

desta categoria. Conforme podemos notar o sistema agente funciona rapidamente, detec

tando todas as faltas com no máximo 11,08 ms. 

Tabela 35 - Sumário dos testes realizados para o funcionamento correto dos agentes 

Instante do 
Tempo total 

Falta localizada Acionamento do dis-
acionamento 

para detec-
na LT juntor realizado por 

(s) 
ção da falta 

(s) 

1-2 
PRJM_Ol-02 0,30908 

0,00913 
PRJM 02-01 0,30913 

1-5 
PRJM_01-05 0,30911 

0,00913 
PRJM 05-01 0,30913 

2-3 
PRJM_02-03 0,31014 

0,01014 
PRJM 03-02 0,31008 

2-4 
PRJM_02-04 0,30918 

0,00918 
PRJM 04-02 0,30915 

2-5 
PRJM_02-05 0,30918 

0,00918 
PRJM 05-02 0,30918 

3-4 
PRJM_03-04 0,31011 

0,01013 
PRJM 04-03 0,31013 

4-5 
PRJM_04-05 0,31020 

0,01022 
PRJM 05-04 0,31022 

6-11 
PRJM_06-11 0,3 1018 

0,01018 
PRJM 11 -06 0,31008 

6- 12 
PRJM_06-12 0,3 1015 

0,0!0 15 
PRJM 12-06 0,31011 

6-13 
PRJM_06-13 0,31018 

U,UIUi g 
PRJM 13-06 0,31011 

9-10 
PRJM_09- IO 0,3 101 5 

0,01015 
PRJM 10-09 0,3 1008 

9- 14 
PRIM_09-14 0,3 1115 

0,01115 
PRJM 14-09 0,31108 

10-11 
PRJM_ I0-11 0,3 1!04 

0,01104 
PRJM 11 - 10 0,3 1104 

12- 13 
PRllvl_ 12- 13 0,3 1106 

0,01108 
PRJM 13- 12 0,31108 

13- 14 
PRTM_ I3- 14 0,3 1106 

0,0 1106 
PRIM 14-13 0,3 1104 

1 0.4.2 Falha de um Enlace 

Nesta categoria uma falta ocorre no meio de uma LT e o enlace de comuni 

cação que conecta os terminais desta mesma LT está inoperante. Como principal objeti

vo desta categoria, está a análise da velocidade de atuação do sistema de proteção para 

uma situação onde o caminho mais curto para a comunicação não se encontra disponí

vel. Neste contexto, 15 diferentes casos foram simulados. Inicialmente apresentamos a 

seqüência de eventos para um caso e ao fina l o sumário de todos os casos realizados. 
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Como exemplo desta categoria apresentamos uma falha no enlace 9-1 O da 

rede de comunicação da Figura 26 no instante 0,30000 s. À primeira vista , este fato po

deria ocasionar algum problema ao correto funcionamento dos agentes. Entretanto, atra

vés de um algoritmo padrão de roteamento, um novo caminho é encontrado para as 

mensagens que antes trafegavam por este enlace. Agora as mensagens vão do nó 1 O ao 

nó 4, do nó 4 ao nó 5, do nó 5 ao nó 9, e vice-versa. Neste cenário a proteção primária é 

atrasada, mas ainda funciona corretamente. Inicialmente a falta é detectada no instante 

0,31300 s pelos agentes PRIM_13-14 e PRIM_ 14-13. Em 0,31514 s, o agente 

PRIM_14-13 recebe uma mensagem do tipo BACKUP _TRIP e aciona o seu disjuntor 

(regra 6). O mesmo acontece com o agente PRIM_13-14 no instante 0,31517 s. A se

qüência de eventos relativa a este caso pode ser vista na Tabela 36. Neste segundo e

xemplo vale destacar que ao contrário do exemplo anterior, onde a confirmação de aber

tura era realizada através da recepção de um INTERTRIP pelo agente primário, agora a 

confirmação é realizada através de um BACKUP _ TRIP. Caso o sistema fosse configu

rado para apenas realizar a abertura após a recepção de um INTERTRIP, ele ainda fun

cionaria corretamente. Nesta situação, ambos os agentes abririam seus respectivos di s

juntores em 0,31947 s. 

Tabela 36 - Seqüência de eventos exemplificando o comportamento do sistema agente frente à uma falha 
de enlace para uma falta trifás ica locali zada no meio da L T 13-14 

Instante 
(s) 

Seqüência de eventos para o agente 
PRIM 13-14 PRfM 14- 13 

- 101• _Prim > K. IRT_Prim 
0,3 1300 - s tatus_ falta = detectada 

- Envia TNTERTRJP a PRlM 14-13 

0,3 1400 -EnviaiNTERTRIP a PRIM 14- 13 

0,3 1500 - Envia JNTERTRJP a PRJM 14- 13 

0,3 15 14 

- Recebe BACKUP _ TRJP de RET _09-
0,3 15 17 13- 14L 

- Aciona dis juntor 

- Ior _Prim > K. IRT_Prim 
- status_ falta = detectada 
- Envia INTERTRJP a PRJM 13- L4 

- Envia JNTERTRIP a PRIM 13- 14 

- Envia INTERTRJP a PRIM 13-14 
- Recebe BACKUP _TRlP de RET_06-12-
13L-14 
- Aciona dis juntor 

Na Tabela 37 apresentamos o sumário de todos os testes realizados dentro 

desta categoria. Conforme podemos observar, apesar da queda de um enlace de comuni

cação, o sistema agente continua a funcionar satisfatoriamente, operando em não mais 

de 15,28 ms para todo o conjunto de testes. 
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Tabela 37- Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha de um enlace 

Falta localizada Falha no Acionamento do dis-
Instante do Tempo total 

naLT Enlace juntor realizado por 
acionamento para detecção 

{s} da falta (s} 

1-2 1-2 
PRIM_Ol-02 0,31109 

0,01109 
PRIM 02-01 0,30917 

1-5 1-5 
PRIM_01-05 0,31207 

0,01207 
PRIM 05-01 0,31017 

2-3 2-3 
PRIM_02-03 0,31014 

0,01209 
PRIM 03-02 0,31209 

2-4 2-4 
PRIM_02-04 0,31108 

0,01217 
PRIM 04-02 0,31217 

2-5 2-5 
PRIM_02-05 0,31206 

0,01206 
PRIM 05-02 0,31112 

3-4 3-4 
PRIM_03-04 0,31207 

0,01207 
PRIM 04-03 0,31014 

4-5 4-5 
PRIM_04-05 0,31207 

0,01207 
PRIM 05-04 0,31114 

9-10 4-6 
PRIM_09-IO 0,31524 

0,01524 
PRIM 10-09 0,31514 

9- 14 4- 10 
PRIM_09-14 0,31524 

0,01524 
PRIM 14-09 0,3141 5 

6-11 5-7 
PRIM_06-J I 0,3 1528 

0,01 528 
PRIM I 1-06 0,31414 

6-12 5-8 
PRIM_06- 12 0,31107 

0,01 305 
PRTM 12-06 0,3 1305 

6- 13 5-9 
PRIM_06-13 0,3 1205 

0,01 2 1 
PRIM 13-06 0,3 12 10 

lO- I I 6-7 
PRlM_ 10-11 0,3 15 17 

0,01 517 
PRllv1 11 -10 0,3 1517 

12- 13 8-9 
PRTM_ I2- 13 0,3 1309 

0,01 309 
PRIM 13- 12 0,3 1 109 

13- 14 9- 10 
PRIM_ I3- 14 0,3 15 17 

0,01 517 
PRlM 14-13 0,3 15 14 

1 0.4.3 Falha do Disjunto r 

Nesta categoria todos os agentes funcionam conetamente porém um dos dis

juntores associados a um dos agentes primários falha, não abrindo um dos terminais de 

uma LT em falta. Nesta situação, o envio de mensagens elos agentes primários para os 

agentes primários localizados dentro da mesma subestação é analisado. 

Como exemplo desta categoria, apresentamos uma situação onde ocorre a 

falha na abertura elo disjuntor associado ao agente PRIM_ l 3-14. Como podemos ver na 

Tabela 38, a seqüência de eventos para os agentes PRIM_ l3- 14 e PRIM_l4-13 é exa

tamente a mesma que o caso descrito em 10.4.1 até o instante 0,31106 s. Em 0,35900 s, 

o agente PRIM_ l3- l4 percebe que ainda há corrente fluindo pelo disjuntor, fato que o 

faz contatar seus agentes vizinhos para que esses abram seus disjuntores (regra 2). Os 
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agentes PRIM_13-06 e PRIM_ 13-12 recebem a mensagem instantaneamente, e acionam 

seus disjuntores em 0,35900 s. 

Tabela 38 - Seqüência de eventos exemplificando o compot1amento do sistema agente frente à falha do 
disjuntor associado ao agente PRIM_ 13-14 para uma falta trifásica localizada no meio da LT 13-14 

Instan
te(s) 

Seqüência de eventos para o agente 
PRIM 13-14 PRIM 14-13 

- lop _Prim > K . IRT_Prim 
0,30900 - status_falta = detectada 

-Envia INTERTRIP a PRIM 14-13 

0,3 1000 -Envia INTERTRIP a PRIM_ 14-13 

0,3 1104 

-Recebe INTERTRIP de PRIM_ I4-1 3 
0.3 1106 (0,30900 s) 

-Aciona dis juntor 
- falha de disjuntor detectada 

0,35900 - envia NEIGHBOR_TRIP a PRIM 13-06 
-envia NEIGHBOR TRIP a PRIM 13-12 

- lop _Prim > K . IRy_Prim 
- status_falta = detectada 
-Envia INTERTRIP a PRIM 13-14 

- Envia INTERTRIP a PRIM_ 13-14 

-Recebe INTERTRIP de PRIM_14-13 
(0,30900 s) 
- Aciona dis juntor 

PRIM 13-06 PRIM 13- 12 

0
,
3 1306 

- recebe BACKUP _ TRIP de RET _ 14-06-
12-1 3L (0,3 1 I 00 s) 

0,3 1307 

- recebe NEIGHBOR_TRTP de PRIM_ I3-
0,35900 14 (0,35900 s) 

- aciona disjuntor 

- recebe BACKUP _ TRIP de RET _ 14-06-
12- 13L (0,3 11 00 s) 
- recebe NEJGHBOR_TRIP de PRIM_ I3-
14 (0,35900 s) 
- aciona disjuntor 

Na Tabela 39 apresentamos o sumário de todos os testes realizados dentro 

desta categoria. Conforme podemos notar para este caso, o tempo total de detecção da 

falta é determinado pelo tempo de indicação da falta pelo algoritmo diferencial acresci

do do valor de temporização para fa lha ele clisj untor. 
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Tabela 39 -Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha em um disjuntor 

Falta localizada Falha no Disjuntor Acionamento do dis-
Instante do Tempo total 

acionamento para detecção 
naLT Associado ao Agente juntor realizado por 

{s~ da falta {s~ 
PRIM_OI-02 0,30908 

1-2 PRIM_OI-02 PRIM_02-0I 0,3091 3 0,0570 
., PRIM 01-05 0,35700 

PRIM_OI -02 0,30908 
PRTM_02-0I 0,30913 

1-2 PRIM_02-0I PRTM_02-03 0,35700 0,0570 
PRTM_02-04 0,35700 
PRTM 02-05 0,35700 
PRIM_01-05 0,30911 

1-5 PRIM_01-05 PRIM_05-01 0,30913 0,0570 
PRTM 01-02 0,35700 
PRIM_OI-05 0,30911 

1-5 PRIM_05-01 
PRTM_05-01 0,30913 

0,0570 
PRIM_05-02 0,35700 
PRIM 05-04 0,35700 
PR1M_02-03 0,3 10 14 
PRIM_03-02 0,31008 

2-3 PRIM_02-03 PRIM_02-01 0,35800 0,0580 
PRIM_02-04 0,35800 
PRJM 02-05 0,35800 
PRIM_02-03 0,31014 

2-3 PRIM_03-02 PRIM_03-02 0,3 1008 0,0580 
PRIM 03-04 0,35800 
PRIM_02-04 0,309 18 
PR1M_U4-U2 0,309 15 

2-4 PRIM_02-04 PRIM_02-01 0.35700 0.0570 
PRIM_02-03 0,35700 
PRIM 02-05 0,35700 
PRIM_02-01 0,3091 8 
PR1M_04-02 0,309 15 

2-4 PRIM_04-02 
PRIM_04-03 0,35700 

0,0570 
PRIM_04-05 0,35700 
PRIM_09-10 0,35700 
PRlM 09-14 0,35700 
PRIM_02-05 0,309 18 
PRIM_05-02 0,309 18 

2-5 PRIM_02-05 PR1M_02-01 0,35800 0,0580 
PRIM_02-03 0,35800 
PRJM 02-04 0,35800 
PRIM_02-05 0,309 18 
PRIM_05-02 0,30918 
PRIM_05-0I 0,35700 

2-5 PRIM_05-02 PRIM_05-04 0,35700 0,0570 
PRIM_06-II 0,35700 
PR1M_06-12 0,35700 
PRlM 06- 13 0,35700 
PRIM_03-04 0,3 1011 

3-4 PRTM_03-04 PRIM_04-03 0,3 101 3 0,0580 
PRlM 03-02 0,35800 
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Tabela 39 continuação- Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha em um 
dis"untor 

Falta localizada Falha no Disjuntor Acionamento do dis-
Instante do Tempo total 

naLT Associado ao Agente juntor realizado por 
acionamento para detecção 

,, (s) da falta (s) 
PRIM_03-04 0,31011 
PRIM_04-03 0,31013 

3-4 PRIM_04-03 
PRIM_04-02 0,35800 

0,0580 
PRIM_04-05 0,35800 
PRIM_09-IO 0,35800 
PRIM 09-14 0,35800 
PRIM_04-05 0,31020 
PRIM_05-04 0,31022 

4-5 PRlM_04-05 
PRIM_04-02 0,35800 

0,0580 
PRIM_04-03 0,35800 
PRIM_09-10 0,35800 
PRIM 09-14 0,35800 
PRIM_04-05 0,3Í020 
PRIM_05-04 0,31022 
PRIM_05-0I 0,35800 

4-5 PRIM_05-04 PRIM_05-02 0,35800 0,0580 
PRIM_06-II 0,35800 
PRIM_06- 12 0,35800 
PRIM 06-13 0,35800 
PRIM_06-II 0,31018 
PRIM_ II-06 0,31008 
PRIM_06-12 0,35800 

6-11 PRIM_06- II PRIM_06-13 0,35800 0,0580 
PRIM_05-0I 0,35800 
PRIM_05-02 0,35800 
PRIM 05 -04 0,35800 
PRIM_06- ll 0,31018 

6-11 PRlM_ ll -06 PRlM_ II -06 0,3 1008 0,0580 
PRIM 11- 10 0,35800 
PRIM_06-12 0,3 101 5 
PRIM_ I2-06 0,310 11 

PR1M_06-1 2 
PRIM_06- Il 0,35800 

6- 12 PRIM_06-13 0,35800 0,0580 
PRJM_05-0I 0,35800 
PRIM_05-02 0,35800 
PRllv1 05-04 0,35800 
PRIM_06-1 2 0,31015 

6- 12 PRIM_ I2-06 PRIM_ I2-06 0,3 1011 0,0580 
PRIM 12-1 3 0,35800 
PRJM_06-l3 0,3 1018 
PRJM_ I3-06 0,31011 
PRIM_06- II 0,35800 

6- 13 PRIM_06- 13 PRIM_06- 12 0,35800 0,0580 
PRIM_05-0I 0,35800 
PRIM_05-02 0,35800 
PRIM 05-04 0,35800 
PRlM_06-13 0,3 1018 

6-13 PRlM_ I3-06 
PRIM_I3-06 0,3 LOII 

0,0580 
PRIM_13- 12 0,35800 
PRIM 13- 14 0,35800 
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Tabela 39 continuação - Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha em um 
dis"lmtor 

Falta localizada Falha no Disjuntor Acionamento do dis-
Instante do Tempo total 

acionamento para detecção 
na LT Associado ao Agente juntor realizado por 

{s~ da falta {s~ 
PRIM_09-10 0,31015 
PRIM_10-09 0,31008 

9-10 PRIM_09-10 
PRIM_09-14 0,35800 

0,0580 
PRIM_04-02 0,35800 
PRIM_04-03 0,35800 
PRJM 04-05 0,35800 
PRIM_09-10 oj1015 

9-10 PRIM_10-09 PRIM_ 10-09 0,31008 0,0580 
PRIM 10- 11 0,35800 
PRIM_09-14 0,31115 
PRIM_ 14-09 0,31108 

9-14 PRIM_09- 14 
PRIM_09- 10 0,35900 

0,0590 
PRIM_04-02 0,35900 
PRIM_04-03 0,35900 
PRIM 04-05 0,35900 
PRIM_09-14 0,3111 5 

9-14 PRIM_ I4-09 PRIM_ I4-09 0,31108 0,0590 
PRIM 14- 13 0,35900 
PRIM_I0- 11 0,31104 

10-11 PRIM_ I0-11 PRIM_ II-10 0,3 1104 0,0610 
PRJM 10-09 0,36100 
PRIM_10-11 0,3 1104 

10-11 PRlM_ 11-10 PRIM_11-10 0,3 1104 0,0610 
PRIM 11-06 0,36 100 
PRIM_ 12- 13 0,3 1106 

12- 13 PRIM_ I2- 13 PRIM_ I3- 12 0,3 1108 0,0590 
PRIM 12-06 0,35900 
PRJM_ 12- 13 0,3 1106 

12- 13 PRIM 13- 12 
PRIM_ I3- 12 0,3 1108 

0,0590 
PRIM_I 3-06 0,35900 
PRIM 13- 14 0,35900 
PRIM_ I3- 14 0,3 1106 

13- 14 PRIM_ I3- 14 
PRIM_ I4- 13 0,3 1104 

0,0590 
PRIM_ I3-06 0,35900 
PRIM 13- 12 0,35900 
PRIM_ I3- 14 0,3 1106 

13- 14 PRIM_ I4- 13 PRIM_ I4- 13 0,3 1104 0,0590 
PRlM 14-09 0,35900 

1 0.4.4 Falha de um Agente Primário 

Nesta categoria um agente primário encontra-se com algum de seus parâme

tros mal ajustado - o parâmetro K da lógica diferencial, por exemplo - e devido a isso, 

e le é incapaz de detectar uma falta na sua zona de proteção primária. Nesta situação, o 

comportamento dos agentes de retaguarda é analisado. 

Como exemplo desta categoria, apresentamos uma situação onde o agente 

PRIM_ I3-14 falha em detectar uma falha na LT 13- 14. Como podemos ver, apesar de 
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ser incapaz de detectar a falta, o agente funciona corretamente. Inicialmente, o agente 

PRIM_13-14 recebe um INTERTRIP no instante 0,31106 s. Posteriormente, ele recebe 

um BACKUP _ TRIP em 0,31308 s e finalmente abre o seu disjuntor (regra 7). Já o a

gente PRIM_14-13 detecta a falta em 0,30900 s, recebe um BACKUP _TRIP em 

0,31305 s e abre o seu disjuntor (regra 6) . Este caso mostra a força de um sistema coo

perativo baseado em comunicação. Apesar do sistema possuir um agente defeituoso, o 

sistema agente é capaz de detectar e eliminar precisamente uma falta apenas 2,02 ms 

mais tarde que no exemplo da categoria 10.4.1, onde nenhuma anomalia acontece. A 

seqüência de eventos para este caso pode ser vista na Tabela 40. 

Tabela 40- Seqüência de eventos exemplificando o comportamento do sistema agente frente à falha do 
agente PRIM_I3-14 para uma falta trifásica localizada no meio da L T 13-14 

Instante 
(s) 

0,30900 

0,31000 

0,31100 

0,3 1106 

0,3 1200 

0,3 1300 

0,31305 

Seqüência de eventos para o agente 
PRIM 13- 14 PRIM 14-13 

- Recebe INTERTRlP de 
PRIM 14- 13 (0,30900 s) 

-RECEBE BACKUP _TRIP DE 

- lar ~Prim > K . IRr_Prim 
- status_falta = detectada 
- Envia fNTERTRJP a PRIM 13- 14 

-Envia INTERTRIP a PRIM_ I3-14 

-Envia INTERTRIP a PRIM_ I3- 14 

-Envia fNTERTRIP a PRIM_I3- 14 

- Envia lNTERTRTP a PRJM_ I3- 14 

- Recebe BACKUP _TRlP de 
RET_ I3-09- 14L 
- Aciona dis juntor 

0,3 1308 RET_ I4-06-12- 13L 
- ACIONA DISJUNTOR 

Na Tabela 41 apresentamos o sumário de todos os testes realizados dentro 

desta categoria. Conforme já destacado, percebemos por esta tabela a força de um sis

tema cooperativo para proteção. Apesar da ex istência de um agente primário defeituoso 

no sistema, o tempo máximo para detecção da falta para o conjunto de testes é igual 

13,17 ms, apenas 2,09 ms mais alto que o tempo máximo apresentado para o sistema 

com funcionamento correto (item l 0.4.1 ). 
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Tabela 4 1 - Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha em um dos agentes 
primários 

Falta localizada Falha no Ajuste do Acionamento do dis-
Instante do Tempo total 

naLT Agente juntor realizado por 
acionamento para detecção 

{s} da falta {s} 

1-2 PRIM_01-02 
PRIM_OI -02 0,30911 

0,00917 
PRIM 02-01 0,30917 

1-2 PRIM_02-01 
PRTM_OI-02 0,30908 

0,0091 7 
PRlM 02-01 0,30917 

1-5 PRIM_01-05 
PRIM_01-05 0,31009 

0,01017 
PRIM 05-01 0,31017 

1-5 PRIM_05-0I 
PRIM_01-05 0,31009 

0,01017 
PRIM 05-01 0,31017 

2-3 PRIM_02-03 
PRlM_02-03 0,31015 

0,01015 
PRIM 03-02 0,31008 

2-3 PRIM_03-02 
PRIM_02-03 0,31014 

0,01014 
PRIM 03-02 0,31011 

2-4 PRIM_02-04 
PRIM_02-04 0,31108 

0,01111 
PRIM 04-02 0,3 1111 

2-4 PRIM_04-02 
PRIM_02-04 0,31108 

0,01111 
PRlM 04-02 0,31111 

2-5 PRJM_02-05 
PRTM_02-05 0,31117 

0,01117 
PRTM 05-02 0,3 111 2 

2-5 PR1M_05-02 
PRTM_02-05 0,31117 

0,01117 
PRTM 05-02 0,31112 

3-4 PR1M_03-04 
PRTM_03-04 0,3 101 3 

0,01014 
PRIM 04-03 0,31014 

3 4 PRIM_04-03 
PR IM 03-04 0,:\1009 

0,0 10 14 
PRJM 04-03 0,3 101 4 

4-5 PRJM_04-05 
PRIM_04-05 0,3 111 3 

0,01114 
PRIM 05-04 0,31114 

4-5 PRIM_OS-04 
PRIM_04-05 0,3 111 3 

0,01114 
PRlM 05-04 0,3 111 4 

6- 11 PRIM_06- II 
PRIM_06-11 0,31 2 15 

0,01 304 
PIUM 11-06 0,3 1304 

6-11 PRIM_ I1 -06 
PRIM_06- 11 0,31 2 15 

0,01304 
PRIM 11 -06 0,31304 

6-12 PR1M_06-1 2 
PRIM_06- 12 0,3 1107 

0,01107 
PRlM 12-06 0,31104 

6-12 PRIM 12-06 
PRTM_06-12 0,31107 

0,01107 
PRIM 12-06 0 ,31 104 

6-13 PRIM_06- 13 
PRIM_06- 13 0 ,31 205 

0,01 206 
PRIM 13-06 0 ,3 1206 

6-13 PRIM_ I3-06 
PRIM_06-13 0,3 1205 

0,01206 
PRIM 13-06 0,31 206 

9-10 PRJM_09- IO 
PRTM_09-IO 0,31 3 17 

0,01 3 17 
PRIM 10-09 0,31304 

9-10 PRIM 10-09 
PRIM_09- IO 0,31317 

0,01317 
PRIM 10-09 0,31304 

9- 14 PRIM_09-14 
PRIM_09- 14 0,31218 

0,01 304 
PRIM 14-09 0,31304 

9- 14 PRIM 14-09 
PRIM_09-14 0,31 2 18 

0,01304 
PRIM 14-09 0,3 1304 

I O-li PRIM 10-11 
PRIM_ I0-11 0,3 1305 

0,01305 
PRIM 11-10 0,31305 

10-11 PRTM_II-10 
PRIM_ I0- 11 0,3 1305 

0,0 1305 
PRIM 11-10 0,31305 
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Tabela 41 continuação- Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha em um 
dos agentes primários 

Falta localizada Falha no Ajuste do Acionamento do dis-
Instante do Tempo total 

acionamento para detecção 
naLT Agente juntor realizado por 

~s~ da falta (s) 

12-13 PRIM_12-13 
PRIM_I2-13 0,31108 

0,01109 
PRIM 13- 12 0,31109 

12- 13 PRIM_ I 3-12 
PRIM_I2-13 0,31105 

0,01109 
PRIM 13-12 0,31109 

13-14 PRIM 13-14 
PRIM_I3-14 0,31308 

0,01308 
PRIM 14-13 0,31305 

13-14 PRIM 14-13 
PRIM_I3-14 0,313.08 

0,01308 
PRJM 14-13 0,31305 

10.4.5 Falha de um IED 

Nesta categoria, o agentes primário e de retaguarda presentes em um deter

minado IED estão inativos, isto é, o IED está desligado, travado ou em processo ele bo

ot. Esta categoria representa uma situação pior que a categoria anterior. Enquanto na 

situação anterior todos os agentes relativos a um mesmo IED comunicavam-se e apenas 

o agente primário apresentava uma falha na sua lógica de proteção, nesta nova categoria 

nenhuma mensagem é enviada a partir elo IED inativo, e portanto, todas as proteções 

primária e de retaguarda que dependem des tas mensagens não podem funcionar. 

Como exemplo desta categoria, apresentamos a falha do IED_l 3-14. Con

forme já exposto, devido a este defeito, todos os IEDs que se comunicam com este IED 

ficam impossibilitados de desempenhar suas funções. Para este caso, estes IEDs são 

IED _ 14- 13 e IED _9- 14. Neste cenário, caso uma falta ocorra na L T 13- 14, a proteção 

será desempenhada pelos agentes de proteção de retaguarda RET _06- J 2- 13L- 14, 

RET_ l2-06- l3L-l4 e RET_14-06- J2- 13L. A seqüência de eventos para tal evento pode 

ser observada na Tabela 42. 



154 

Tabela 42- Seqüência de eventos exemplificando o comportamento do sistema agente frente à falha do 
IED_ I3-14 para urna falta trifás ica localizada no meio da LT 13-14 

Instante 
(s) 

Seqüência de eventos para o agente 
RET 06-12-13L-14 RET 12-06- l3L-14 

0,31100 

0,31000 

- 10 r _Ret > K . IRT_Ret 
e I0 r _Rei > Ko 
- status_falta = detectada 
-Envia BACKUP_TRIP a PRIM_ I2-13 
- Envia BACKUP _ TRIP a PRIM_ I 4-13 
-Envia BACKUP _TRIP a PRIM_ I3-06 
-Envia BACKUP _TRIP a PRIM_13- 12 
- Envia BACKUP TRIPa PRIM 13-14 
- Enviá BACKt.1P _ TRIP a PRIM_l2-13 
-Envia BACKUP _TRIP a PRIM_ I4-13 
-Envia BACKUP_TRIP a PRIM_I3-06 
-Envia BACKUP_TRIP a PRIM_I3-12 
-Envia BACKUP TRIPa PRIM 13-14 

0,4ll 00 - falha de agente primário detectada 
- aciona disjuntor 

0,1 11 00 

RET_I4 -06-12-13L 

- 10 r _Rei> K. IRT_Ret 
e Ior _Rei > Ko 
- status_falta = detectada 
- Envia BACKUP _TRIPa PRIM_06-13 

Envia BACKUP_TRIP a PlUM_ I2- 13 
-Envia BACKUP _TRIPa PRIM_ I3-06 
- Envia BACKUP_TR.I P a PR1M_ I3- 12 
- Envia BACKUP TRIPa PRIM 13-14 
- Envia BACKUP _TRIPa PR1M_06-13 
-Envia BACKUP _TRIPa PRlM_ l2- l3 

0,31000 - Envia BACKUP_TRIP a PRTM_ I3-06 
-Envia BACKUP _TRIP a PRTM_ I3-12 
- Envia BACKUP TRIPa PRIM 13-14 

0
,
4 11 00 

- falha de agente primário detectada 
- aciona disjuntor 

- lop _Ret > K. IRT_Ret 
e lop _Rei > Ko 
- slatus_falta = detectada 
- Envia BACKUP _ TRIP a PRIM_06-13 
-Envia BACKUP _TRIPa PRIM_ I4-l3 
- Envia BACKUP _ TRIP a PRIM_ I3-06 
- Envia BACKUP _TRIPa PRIM_I3-12 
-Envia BACKUP TRIPa PRIM 13-14 
-Envia BACKUP _TRIPa PRIM_06-13 
- Envia BACKUP _ TRIP a PRIM_I4-13 
- Envia BACKUP _ TRIP a PRIM_ I3-06 
- Envia BACKUP _ TRIP a PRIM_ I3-12 
- Envia BACKUP TRIP a PRIM 13-1 4 

- falha de agente primário detectada 
- aciona disjuntor 

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

Na Tabela 43 apresentamos o sumário de todos os testes realizados dentro 

desta categoria. Conforme podemos notar por esta tabela, o tempo máximo de detecção 

apresentado pelo sistema é de 111 ms para o conjunto de testes. O sistema de proteção 

baseado em agentes revela-se extremamente preciso e confiável para este tipo de situa

ção devido principalmente à lógica diferencial e à capac idade de comunicação. Caso o 

mesmo tipo de situação ocorra em um sistema tradicional, os tempos envolvidos p<ua 

detecção serão maiores assim como o tamanho da área isolada . Neste cenário o sistema 

agente apresentado mostra-se superior à alternativa tradicional baseada na proteção de 

distância. 
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Tabela 43 - Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha em um dos IEDs 

Falta loca- Instante do 
Tempo 

lizada na Falha no lED Acionamento do disjuntor realizado por acionamento 
total para 

LT (s) detecção 
da falta (s} 

1-2 IED_OI-02 
RET_02-01G-05 0,40700 

0, 107 
RET OS-O I G-02 0,40700 

RET _O I-02G-02L-03-04-0S 0,40900 

1-2 IED_02-0I 
RET _03-0 I-02G-02L-04-05 0,40900 

0,109 
RET _04-0 I-02G-02L-03-05 0,40900 
RET 05-0 I-02G-02L-03-04 0,40900 

1-S IED_O I-OS 
RET _02-0 I G-OS 0,40800 

0,108 
RET OS-O I G-02 0,40800 

RET_Ol-02-04-05L-06C-06L-1 1-1 2- 13 ô ,41000 
RET _02-0 I-04-05L-06C-06L- 11-12-1 3 0,41000 

1-S IED_05-0 I 
RET _04-0 I-02-05L-06C-06L-1l-1 2-13 0,41000 

0,110 
RET _li -O I-02-04-05L-06C-06L-12-1 3 0,41000 
R ET _12-0 I-02-04-05L-06C-06L-ll- 13 0,4 1000 
RET 13-0 I-02-04-05L-06C-06L- ll-l2 0,41000 

RET _O l -02G-02L-03-04-05 0,41000 

2-3 IED_02-03 
RET_03-0 l-02G-02L-04-05 0,4 1000 

0,110 
RET_04 -0 l -02G-02L-03-05 0 ,4 1000 
RET OS-O I-02G-02L-03-04 0,4 1000 

2-3 TED_03-02 
RET _02-03C~03L-04 0,40800 

0,108 
RET 04-03C-03L-02 0,40800 

RET _O I-02G-02L-03-04-0S 0,4 1000 

2-4 IED_02-04 
RET _03-0 1-02G-02L-04-05 0,41000 

0,110 
R ET _04 -0 1-02G-02L-03-05 0,4 1000 
R ET 05-0 1-02G-02L-03-04 0,4 1000 

RET _02-03-04L-OS-08C-09L- I 0-14 0,40900 
RET _03-02-04L-05-08C-09L- I 0 -14 0,40900 

2-4 IED_04-02 RET _OS-02-03-04L-08C-09L- I 0- 14 0,40900 0,109 
RET _ I 0-02-03-04L-OS-08C-09L- 14 0,40900 
RET 14-02-03-04 L-OS-08C-09 L- 1 O 0 ,40900 

RET _O 1-02G-02L-03-04-0S 0,40900 

2-S IED_02-05 
RET _03-0 1-02G-02L-04-0S 0,40900 

0, 109 
RET _04-0 1-02G-02L-03-0S 0,40900 
RET 05-0 I-02G-02L-03-04 0,40900 

RET _01 -02-04-05.L-06C-06L-1 1- 12- 13 0,4 1000 
RET_02-0 I-04-05L-06C-06L- II - 12- 13 0,4 1000 

2-5 IED_05-02 
RET _04-0 1-02-0SL-06C-06L- 11 - 12- 13 0,4 1000 

0,110 
RET _ li -OI -02-04-0SL-06C-06L- 12- 13 0,4 1000 
R ET _ 12-0 I-02-04-05L-06C-06L- II - 13 0,4 1000 
RET 13-0 I-02-04-05L-06C-06L- II - 12 0,4 1000 

3-4 lED_03-04 
RET _02-03C-03L-04 0,40800 

0 ,108 
RET 04-03C-03L-02 0,40800 

RET _02-03-04L-05-08C-09L- I 0-14 0,4 1000 
RET _03-02-04L-OS-08C-09L- I 0-14 0,4 1000 

3-4 IED_04-03 RET _05-02-03-04L-08C-09L- I 0-14 0,4 1000 0, 11 0 
RET _ I 0-02-03-04L-05-08C-09L- 14 0,4 1000 
RET _ 14-02-03-04L-OS-08C-09L- I O 0,4 1000 
RET_02-03-04L-OS-08C-09L-I0-14 0,40900 
RET _03-02-04L-OS-08C-09L-I 0- 14 0,40900 

4-S IED_04-0S RET _05-02-03-04L-08C-09L- I 0-14 0,40900 0,109 
RET _ I 0-02-03-04L-OS-08C-09L- 14 0,40900 
RET 14-02-03-04L-OS-08C-09L-1 O 0,40900 



156 

Tabela 43 continuação - Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha em um 
dos IEDs 

Tempo 

Falta locali-
Instante do total para 

zada na LT 
Falha no IED Acionamento do disjuntor realizado por acionamento detecção 

(s) da falta 
s 

RET_01 -02-04-05L-06C-06L-11- 12- 13 0,41000 
RET _02-0 I-04-05L-06C-06L-11-12- 13 0,41000 

4-5 IED_OS-04 
RET _04-0 1-02-05L-06C-06L-11-1 2-13 0,41000 

0,110 
RET_11-0 I-02-04-05L-06C-06L-12- 13 0,41000 
RET _12-0 1-02-04-05L-06C-06L-11- 13 0,41000 
RET 13-0 I-02-04-05L-06C-06L- II -12 0,41000 
RET _O I-02-04-05L-06C-06L-I 1-12-1 3 0,41000 
RET _02-0 1-04-05L-06C-06L-1 1-12-13 0,41000 

6- 11 JED_06- II 
RET _04-0 1-02-05L-06C-06L-II-1 2-1 3 0,41000 

0,110 
RET _ li-O 1-02-04-05L-06C-06L-1 2-13 0,41000 
RET_ I2-0 I-02-04-05L-06C-06L-II - 13 0,41000 
RET 13-0 I-02-04-05L-06C-06L-11- 12 0,41000 

6-11 IED_ II -06 
RET_06- IO-IIL 0,41100 

0,111 
RET 10-06-11L 0,41100 

RET _O I-02-04-05L-06C-06L- I 1-12- 13 0,41100 
RET _02-0 I-04-05L-06C-06L- II -12- 13 0,4 1100 

6-12 IED_06-12 
RET _04-0 1-02-05L-06C-06L- II-1 2-1 3 0,41100 

0, 111 
RET _ li-O I-02-04-05L-06C-06L- 12- 13 0,41100 
RET _ 12-0 I-02-04-05L-06C-06L-II - 13 0,41100 
RET 13-0 I-02-04-05L-06C-06L- II - 12 0,41100 

6-12 TED_ l2-06 
RET _06- 12L-1 3 0,40900 

0,109 
RET 13-06-12L 0,40900 

RET_O I 02-0'1 OSL U6C-06L I I 12 13 0,4 1000 
RET _02-0 l -04-05L-06C-06L- l 1- 12- 13 0,41000 

6-13 IED_06- 13 
RET _04-0 I-02-05L-06C-06L-11 - 12- 13 0,41000 

0, 11 0 
RET _ li -O l-02-04-05L-06C-06L- 12-13 0,4 1000 
RET_ l2-0 I-02-04 -05L-06C-06L- ll -13 0,41000 
RET 13-0 1-02-04-05L-06C-06L- l l - 12 0,4 1000 

RET_06-12- 13L-14 0,4 1000 
6- 13 IED_ l3-06 RET _ 12-06-13L-14 0,4 1000 0, 11 0 

RET 14-06-12- 13L 0,4 1000 
RET_02-03-04L-05-08C-09L- l 0- 14 0,411 00 
RET _03-02-04L-05-08C-09L- l 0- 14 0,41100 

9- 10 IED_09- 10 RET _05-02-03-04L-08C-09L- l 0- 14 0,4 1100 0, 111 
RET _ I 0-02-03-04L-05-08C-09L- 14 0,41100 
RET 14-02-03-04L-05-08C-09L- I O 0,4 1100 

9- 10 IED_ I0-09 
RET _09- 1 O L-li 0,4 1100 

0, 111 
RET 11 -09-IOL 0,4 1100 

RET _02-03-04 L-05-08C-09L- I 0- 14 0,4 1000 
RET _03-02-04L-05-08C-09L- I 0- 14 0,4 1000 

9- 14 IED_09- 14 RET _05-02-03-04L-08C-09L- I 0- 14 0,41000 0,110 
RET _ I 0-02-03-04L-05-08C-09L- 14 0,41000 
RET 14-02-03-04L-05-08C-09L- l O 0,41000 

9- 14 IED_ I4-09 
RET_09- 13-14L 0,4 1100 

0,111 
RET 13-09-14L 0,41100 

10- 11 IED_ I0-11 
RET_09- IOL- II 0 ,4 1100 

0, 111 
RET 11 -09- IOL 0,41100 

10- 11 TED_ II - 10 
RET_06- IO- IIL 0,41100 

0,111 
RET 10-06- IIL 0,41100 

12- 13 IED_ I2- 13 
RET _06-12L-13 0,40900 

0,109 
RET 13-06- 12L 0,40900 
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Tabela 43 continuação - Sumário dos testes realizados com o sistema agente na presença de falha em um 
dos IEDs 

Tempo 

Faltalocali-
Instante do total para 

zada na LT 
Falha no TED Acionamento do disjuntor realizado por acionamento detecção 

(s) da falt a 
s) 

RET_06-12-13L-14 0,41100 
12- 13 IED 13-12 - RET_1 2-06-13L-14 0,41100 0,111 

RET 14-06-12-13L 0,41100 
RET_06-12-13L-14 0,41100 

13- 14 IED _ 13-14 RET_ I2-06-13L-14 0,41100 0,111 
RET 14-06-12-13L 0,41100 

13- 14 IED 14-13 
RET_09- 13-14L 0,41100 

0,111 
RET 13-09-14L 0,41100 

10.5 Resumo 

Este capítulo apresentou o funcionamento do sistema agente para proteção 

primária e de retaguarda de linhas de transmissão baseado em uma rede de comunica

ção. Neste novo contexto, os agentes de retaguarda não funcionam tal qual a lógica tra

dicional de retaguarda. Eles utilizam-se da lógica diferencial percentual para a realiza

ção da proteção, eliminando assim a menor puryão do sistema ca o algum problema 

ocorra com a proteção primária. Outro aspecto a ser ressaltado é a interação destes a

gentes com os agentes primários. Tradicionalmente a proteção de retaguarda possui um 

papel complementar a proteção primária, mas neste novo paradigma, a proteção de reta

guarda interage com a proteção primária, ajudando a proteção primáiia em certos cená

rios na sua tomada de decisão. 

Conforme destacamos, no capítulo anterior foi apresentado o funcionamento 

do sistema agente para proteção primária. Devido à alta velocidade apresentada pela 

lógica diferencial, os agentes primários tiveram suas lógicas alteradas nesta nova con

cepção. Novas regras foram adicionadas em seu funcionamento, objetivando uma maior 

segurança nas suas tomadas de decisões. Anteriormente, os agentes primários aciona

vam seus disjuntores tão logo detectassem uma falta. Com estas novas regras, os agen

tes primários passaram a esperar por um trip de confirmação para reali zarem a abertura 

de seus disjuntores. Conforme foi explicado, estes trips podem ser originados a partir de 

outros agentes primários ou por agentes de retaguarda. Desta maneira, caso uma falta 

fosse corretamente identificada, um trip de confirmação seria recebido e os agentes a

cionariam seus disjuntores corretamente. Por outro lado, caso um agente primário detec-
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tasse erroneamente uma falta, um trip de bloqueio seria enviado a este agente, e ele não 

abriria seu disjuntor. Devido a esta lógica de confirmação, os agentes primários tiveram 

um pequeno aumento em seu tempo de atuação, mas passaram a apresentar um maior 

nível de confiabilidade em seu funcionamento. Uma característica interessante que sur

ge devido ao envio de trips pela proteção primária e de retaguarda é a possibilidade de 

um agente acionar o seu disjuntor mesmo sem ter detectado uma falta. Nesta situação 

um trip primário e um trip de retaguarda são recebidos pelo agente, o qual assume que 

seu funcionamento está incorreto, e aciona seu disjuntor. Outra característica adicionada 

pelas novas regras foi à identificação de falha na abertura de disjuntor. Neste novo cená

rio, a falha de um disjuntor é facilmente superada pelo agente primário que envia men

sagens aos agentes primários localizados na mesma barra para que abram seus respecti

vos disjuntores. Outra característica notável deste sistema é a capacidade de superação 

de um relé com defeito no sistema elétrico de potência. Enquanto tradicionalmente um 

relé com defeito acarretaria a ação de proteção de 3ª zona de um relé de retaguarda, en

volvendo tempos típicos acima de 1 segundo para acionamento da proteção, neste novo 

sistema a proteção de retaguarda pode atuar dentro de 11 O - 120 ms, apresentando de

sempenho quase equi valente à proteção primária . Este tempo de atuação só é possível 

devido à precisão apresentada pelos agentes de retaguarda bélseados na lógica cli ferenci

al percentual e ao conjunto de regras obedecidas por todos os agentes. 

É com as características previamente apresentadas que percebemos a força 

de um sistema agente. Conforme podemos ver, exi ste uma quebra no paradigma tradi

cional da proteção, onde todos os elementos funcionavam de maneira isolada, e agora 

passam a funcionar de uma maneira cooperativa. Falhas normais em linhas de transmis

são são rapidamente detectadas e contingências como falha de abertura de um di sjuntor, 

falha na detecção de uma falta por um elemento primário de proteção são facilmente 

superadas pelo sistema agente através do intercâmbio de mensagens . 



Capítulo 11 

Conclusões 

Neste trabalho descrevemos o uso de agentes para a proteção de linhas de 

transmissão em sistemas de potência. Inicialmente de finimos o conceito de agentes, 

descrevendo as suas principais características. Um dos principais atributos de um agente 

é a sua habilidade de comunicação . Acreditamos que as empresas de energia irão cons

truir as suas próprias redes de comunicação privadas no futuro para serem usadas com 

aplicações como estas delineadas neste trabalho. Nossos experimentos assumiram que 

esta rede corporativa, denominada rede intranet, foi estabelecida em conjunto com a 

rede elétrica de transmissão. Uma rede intranet construída nesse molde usará muito pro

vavelmente os cuutpuueules padtões de comu nicação IP ela Internet. Por esta razão, to

elos os experimentos fora m baseados no protocolo UDP/TP, protocolos padrões ela rede 

mundial Internet. 

Para investigar os cenários baseados em agentes, criamos o EPOCHS, uma 

plataforma computacional responsável pela integração elos simuladores ele sistemas ele 

potência e ele comunicação aos agentes desenvolvidos nes te trabalho. A plataforma 

EPOCHS representa a primeira grande contribuição deste trabalho. Ele consiste na in te

gração ele 3 áreas diferentes (agentes, redes ele comunicação e sistemas de potência) em 

uma única plataforma computacional. Conforme vimos, trabaU1os anteri ores ao 

EPOCHS já abordavam teoricamente o uso de agentes e redes ele comunicação em sis

temas ele potência, mas o EPOCHS consistiu na primeira plataforma a simular estes 3 

clomfnios completamente integrados. O EPOCHS faz uso do PSLF, PSCAD/EMTDC e 

do NS2. Em todos os casos, novas funcionalidades foram adicionadas aos simuladores 

através do uso ele módulos personalizados, desenvolvidos dentro de cada simulador mas 

separados elo código-fonte original. 
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Inicialmente analisamos o desempenho da rede de comunicação frente à 

comunicação realizada pelos diversos agentes implementados. As redes de comunicação 

comumente projetadas normalmente levam em conta o volume de tráfego típico consu

mido por seus utilizadores. Caso um excesso de tráfego ocorra momentaneamente, in

formações são perdidas e retransmitidas logo a seguir devido ao uso do protocolo TCP. 

Conforme expomos, o uso do protocolo TCP não se presta a aplicações que necessitam 

de informações em tempo-real, como é o caso da proteção diferencial de linhas de 

transmissão. Nesta situação, a utilização do protocolo UDP é a escolha mais lógica. Po

rém, ao contrário do protocolo TCP, o protocolo UDP não retransmite informações, fato 

que determina que o projeto de uma rede a ser usada exclusivamente por este protocolo 

seja bem mais cuidadoso. Características como o cálculo da largura de banda ideal e o 

tempo de trânsito máximo das mensagens são passos extremamente importantes para 

projeto de uma rede de comunicação para sistemas agentes aplicados à proteção de 

SEPs. Conforme calculamos, a largura de banda ideal para o sistema de proteção pro

posto é igual a 30 Mb/s, valor factível e di sponível comercialmente quando comparado 

à largura de banda atual das redes de comunicação baseadas em fibras ópticas encontra

das no mercado ( I Gb/s). Adicionado ao cá lculo da largura ele banda, realizamos tam

bém o cálculo do máximo atraso para transmissão de um pacote de mensagem entre <ioi s 

agentes responsáveis pela proteção primári a de uma LT para situações extremas de que

das de en laces. O valor encontrado para a rede comunicação proposta foi de 12,700 ms, 

valor satisfatório para os modernos sistemas de teleproteção. 

Em conjunto a esta análise, apresentamos duas aplicações de agentes para 

proteção e demonstramos seus funcionamentos dentro da plataforma EPOCHS. No pri

meiro caso, um sistema de proteção diferencial foi criado. Mostramos que agentes po

dem aumentar e melhorar a proteção elo sistema através da troca de informações básicas 

dentro ela zona primária ele proteção através de uma rede intranet. Os agentes valeram-se 

ela lógica diferencial percentual para a detecção da falta , lógica largamente utilizada 

para a proteção de transformadores, porém pouco utilizada na proteção de L Ts devido à· 

baixa capacidade de transmissão de dados apresentada pelos sistemas de comunicação 

tradicionalmente utilizados em SEPs. Conforme exposto, os agentes foram capazes de 

detectar a falta rapidamente, mesmo em situações adversas onde falhas na rede de co

municação existiam. Outra característica que observamos foi a introdução ele tráfego 

adicional nos enlaces da rede de comunicação. Conforme anali samos, a introdução ele 

pequenos acréscimos (excesso ele 5% do valor nominal elo enlace) foi sustentada as cus-
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tas de atrasos no processo de detecção da falta por parte dos agentes primários. Acrés

cimos acima deste valor, revelaram-se altamente prejudiciais ao processo de detecção, 

inviabilizando a utilização dos agentes. Caso tal situação smja dentro de SEPs reais, o 

redimensionamento da largura de banda ou a duplicação dos enlaces de comunicação 

deverá ser reali zada. 

No segundo caso, um sistema de proteção de retaguarda foi desenvolvido. O 

sistema agente para proteção primária previamente desenvolvido foi alterado, e passou a 

funcionar conjuntamente ao sistema de proteção de retaguarda. Um conjunto ele regras 

foi estipulado para ambos os sistemas, objetivando uma maior segurança na tomada de 

decisões realizadas pelos agentes primários e de retaguarda. Neste novo cenário, os a

gentes primários passaram a depender de um trip para confirmação da presença de falta, 

e conseqüente abertura de seus disjuntores. Estes trips podem ser enviados por outros 

agentes primários ou por agentes de retaguarda que hajam detectado a presença de falta. 

Outra situação projetada neste novo contexto é a abertura do disjuntor por parte do a

gente primário, mesmo se esse não tenha detectado a presença ele uma falta. Nela caso o 

agente primário receba um trip oriundo ele um agente primário e um trip ele um agente 

ele retaguarda , ele assume que houve um problema em seu fu ncionamento e aciona seu 

disjuntor. Um agente primário também pode superar fac ilmente a fa lha de seu disjuntor, 

comunicando os agentes primários localizados na mesma barra para que esses abram 

seus respectivos disjuntores. A proteção de retaguarda também é muito favorecida pela 

habilidade de comunicação dos agentes. Enquanto em sistemas tradicionais os tempos 

ele aberturas típicos ela proteção de retaguarda são de 1 segundo, os agentes ele retaguar

da apresentados neste trabalho possuem tempo de detecção em torno de 120 ms. Esta 

melhora no tempo de detecção só é possível graças ao uso ela lógica diferencial, da ca

pacidade de comunicação c pelo conjunto de regras utilizado pelos agentes. Observando 

estas característ icas, podemos afirmar então que o sistema agente resultante aperfeiçoou 

a seletividade da proteção e diminuiu os tempos de isolamento das faltas demonstrando 

as vantagens dos sistemas cooperativos sobre as alternativas tradicionais independentes. 

Apesar dos resultados apresentados por esta pesquisa científica terem sido 

expostos na seguinte ordem: sistema de comunicação, proteção primária e proteção de 

retaguarda, devemos ter em mente que o desenvolvimento do sistema de comunicação e 

do sistema agente devem ser visualizados de uma maneira conjunta e não através de 

módulos independentes. Isto se deve ao fato destes sistemas influírem-se mutuamente, 

ou seja, é impossível deterrn.iná-los independentemente. Como exemplo podemos citar o 
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cálculo da largura de banda da rede de comunicação. A largura de banda ideal depende 

do tamanho dos pacotes gerados pelos agentes de proteção, e ao mesmo tempo, não po

demos testar o desempenho dos agentes de proteção caso a largura de banda da rede de 

comunicação não seja conhecida. Os projetos de todos os sistemas envolvidos devem 

ser realizados conconútantemente nesta nova realidade. 

A criação da plataforma EPOCHS e o desenvolvimento do conjunto de a

gentes para proteção primária e de retaguarda de SEPs gernúnaram uma série de idéias 

para desenvolvimentos futuros envolvendo a área de proteção, redes de comunicação e 

sistemas agentes. Como primeiro desafio podemos exemplificar o desenvolvimento de 

uma metodologia para estabelecimento de um conjunto de regras para o funcionamento 

dos agentes. Neste trabalho este conjunto de regras foi desenvolvido pelo seu autor, 

porém uma maneira mais sistemática baseada em métodos científicos seria de grande 

interesse. A possibilidade de uso de técnicas baseadas em inteligência artificial reluz 

como uma grande alternativa para enfrentamento deste problema. Outro desafio refere

se propriamente apenas ao estudo dos protocolos de comunicação utili zados pelos agen

tes . A implementação do protocolo IEC 6 1850 dentro do software NS2 e o estudo de 

so l uçõc~ otimi7.adas para comunicação dos agentes para proteção de SEPs (por exemplo 

o uso de roteamento Multicast ao invés do roteamento Unicast) são problemas a s~rem 

pesquisados. Finalmente podemos citar o estudo de problemas sistêmjcos dos SEPs. A 

utilização de agentes em sistemas especiais de proteção é de espec ial interesse para a 

proteção sistêntica dos SEPs. Sistemas especiais de proteção são sistemas de proteção e 

controle desenvolvidos para atuar após o funcionamento ele algum disposit ivo de prote

ção ele um SEP. Devido a sua capacidade de comunicação e computação di stribuída, os 

s istemas agentes podem ser utili zados em problemas onde o des ligamento de uma ou 

mais LTs provoquem a instabi lidade de freqüência do SEP, situações típicas nas ocor

rências de blecautes. Neste contexto, um sistema agente pode ser desenvolvido para 

constantemente monitorar o stat11s ele todas as LTs do SEP. Caso uma falta ocorra e a 

LT envolvida seja permanentemente desligada, o sistema agente avalia a gravidade da 

situação, verificando se o novo sistema de transmissão é capaz de transnutir a potência 

exigida pelas cargas. Caso a nova configuração do s istema ele transmjssão não seja ca

paz de atender as cargas, o sistema agente calcula a rejeição de geração e o corte de car

ga necessários para re-estabelecer a freqüência do SEP dentro dos linútes normais de 

operação. Após estes cálculos, agentes localizados nos geradores e nas cargas fazem o 

re-ajuste dos novos valores de operação. 
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Analisando esta série de novos problemas com os quais os engenheiros de 

proteção estarão envolvidos, acreditamos que o perfil do engenheiro de proteção do 

futuro será alterado. O perfil com o qual estamos acostumados ele um engenheiro espe

cialista em proteção com apenas alguns, ou até nenhum conhecimento em sistemas de 

comunicação será modificado. Com o surgimento de novos sistemas de proteção basea

dos em redes de comunicação, a filosofia de proteção standalone baseada em conheci

mento local evoluirá para a proteção sistêmica baseada em informações remotas. Neste 

cenário, a proteção de SEPs será realizada de uma maneira muito mais precisa e rápida 

se comparada aos sistemas atuais, porém novos desafios surgirão devido à enorme 

quantidade de informações disponíveis nesta nova situação. Novos métodos para análise 

destas informações e o desenvolvimento e análise de protocolos de comunicação ade

quados à proteção ele SEPs serão as grandes tarefas para os engenheiros de proteção. A 

área de proteção de SEPs é complexa e desafiadora, e os engenheiros de proteção atuais 

passarão por novos desafios assim como os engenheiros de proteção elo passado passa

ram quando a tecnologia numérica foi introduzida em substituição à tecnologia elos an

tigos relés eletromecânicos e de estado sólido. 

Devemos lembrar, no entanto, que os agentes desenvolvidos neste trabalho 

não representam uma ruptura com os sistemas tradicionfl is <ie proteção. Os sistemas 

agentes aqui apresentados baseiam-se na comunicação para adicionar funcionalidades 

aquém daquelas que podem ser alcançadas pelos métodos tradicionais . Os sistemas a

gentes podem incorporar as funcionalidades tradicionais em sua lógica, compensando 

assim falhas no processo de comunicação. Desta mane ira, os sistemas agentes aumen

tam a segurança elos SEPs através de métodos baseados em comunicação, mas não de

pendem exclusivamente dela. Ainda é muito cedo para predizer o futuro dos sistemas 

agentes aplicados aos SEPs. Existem muitos assuntos que devem ser analisados em sis

temas ele proteção baseados em agentes. Segurança da comunicação, seleção do proto

colo ele comunicação mais adequado e o número de aplicações apropriadas para os sis

temas agentes são apenas alguns elos muitos assuntos que devem ser analisados antes 

que os sistemas agentes estejam prontos para o uso em sistemas reais. Apesar de tudo, 

as ferramentas e técnicas examinadas neste trabalho demonstram grandes promessas 

para a melhoria da proteção dos SEPs no futuro. 
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Apêndice A 

Publicações Realizadas 

Ao longo do período de desenvolvimento deste projeto de doutorado foram 

publicados 3 artigos internacionais, 3 artigos nacionais e um capítulo para um livro so

bre sistemas agentes aplicados a sistemas de potência. Nestes trabalhos podemos obser

var o desenvolvimento da plataforma EPOCHS assim como a evolução da complexida

de dos agentes e elos SEPs estudados. 
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THORP, J. S.; COURY, D. ; GIOV ANINI, R. ; WANG, X.; HOPKINSON, 

K. M. (2003). Agent Technology Applied to the Protection of Power Systems. In: 
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Apêndice B 

Conceitos Básicos sobre Fibras Ópticas 

Fibras ópticas são guias de onda constituídas por uma parte central, conhe

cida como núcleo, e por parte uma externa, denominada de casca (Figura 42). Tanto o 

núcleo, quanto a casca são transparentes à luz, porém possuem índices de refração dife

rentes. A fronteira entre o núcleo e a casca constitui um espelho que reflete totalmente 

os raios ele luz (desde que o ângulo de incidência seja igual ou maior ao ângulo limite) 

de volta para o núcleo, causando assim a propagação do raio de luz. Esta é uma expla

nação bem simples do processo, porém serve como uma idéia geral do funcionamento 

de uma fibra . 

núcleo 

,-# 
casca 

Figura 42 - Princípio básico da fibra óptica 

11 .1 Tipos de Fibras Ópticas e Características 

Existem dois tipos básicos ele fibras disponíveis comercialmente: 

11 Mullimoclo; 

11 Monomoclo. 

As fibras multimodo subdividem-se em duas categorias : índice degrau e ín

dice gradual. As fibras multimodo do tipo índice degrau possuem apenas dois índices de 

refração. Nelas, os raios ele luz são propagados através da reflexão interna total na inter

face entre o núcleo e a casca, como mostrado na Figura 43. Uma desvantagem elas fibras 
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deste tipo é a baixa largura de banda. Esta desvantagem ocorre principalmente devido a 

dois fatores . O primeiro consiste no fato da luz incidir na entrada na fibra óptica com 

vários ângulos diferentes, e como resultado, alguns dos raios de luz têm de percorrer 

distâncias maiores levando assim um maior tempo para percorrer a fibra de uma ponta à 

outra (Figura 43a). O efeito deste fenômeno é o aumento do comprimento do pulso e a 

redução da amplitude como mostrado em Figura 43b. Este fenômeno é conhecido com 

dispersão. O segundo fator lintitante deste tipo de fibra é a natureza não coerente das 

fontes de luz. Muitas fontes de luz dispmúveis atualmente produzem luz com vários 

comprimentos de onda simultaneamente. Essas ondas propagam-se com velocidades 

diferentes e, portanto chegam ao final da fibra em tempos diferentes, causando distor

ção. As desvantagens das fibras do tipo índice degrau limitam o seu uso à sistemas de 

transntissão de curta distância e de baixa velocidade. Como vantagem deste tipo de fibra 

podemos citar a grande capacidade de aceitação de ângulos de incidência que permite o 

uso de fontes de luz e conectares baratos para a construção de sistemas práticos. 

(a} 

(h) 

I) ,--- -------

Distilnciil do 
lf,m srnissao 

1-L-'--'---'-.W.....-<...!->--- Sinal ltru1s111iti<Jo 

Stnal recebido· pulsos dh tintoG 

Sinal roocb:do • pulsos n~o d.stnt<r. 

Figura 43- Fibra multimodo do tipo índice degrau 

As fibras ópticas multimodo do tipo índice gradual foram projetadas para 

superar os problemas apresentados anteriormente. Como mostrado na Figura 44, as fi

bras do tipo índice gradual possuem o seu núc leo constituído por várias camadas de 

sílica, cada qual com diferentes índices ele refração. Com isso, a direção do feixe de luz 

é gradualmente mudada conforme ele é propagado através elas diversas camadas do nú

cleo. Esta característica tende a igualar os cantinhos possíveis para propagação dos raios 

de luz que incidem com ângulos diferentes no início ela fibra, aumentando a largura ele 
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banda disponível. Contudo estas fibras ainda apresentam problemas relativos à disper

são. Este tipo de fibra é apropriado para conexões de média distância (20 km) e bit rate 

médio (34 Mbps). 

\ casca / 

Figura 44 - Fibra multimodo tipo índice gradual 

Como a dispersão óptica é causada pela transmissão de múltiplos modos, as 

fibras monomodo resolvem este problema através da transmissão de um único modo. 

Isto é alcançado através da redução da área do núcleo para um tamanho onde apenas os 

raios de luz com altos ângulos de reflexão são propagados, como mostrado na Figura 

45. Esta configuração aumenta consideravelmente a largura de banda e proporciona o 

uso de menos dopante, ocasionando assim uma menor atenuação. Este tipo de fibra é 

conveniente para uso em conexões de grande distância (50 km) e alto bit rate (560 

Mbps) [referênc iaj. Ela, porém, apresenta como desvantagens a di fi cu Idade no processo 

de emenda das fibras e o pequeno tamanho do núcleo, pois este ex ige o uso de lasers 

(que são caros) corno fontes de ópticas. 

Figura 45 - Fibra Monomodo 

11.2 Fontes Ópticas 

Em sistemas de comunicação baseados em fibras ópticas, a fonte óptica é 

invariavelmente um di spositivo semicondutor. Existem dois tipos principais, os diodos 

de emissão de luz (LEDs) e os lasers . Os LEDs são baratos e fáceis de se usar. Os la

sers, entretanto, são mais rápidos, possuem maior potência em suas saídas e possuem 

áreas de emissão pequenas, pernutindo a emissão de grandes quantidades de luz em 

fibras monomodo. 
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11.3 Detectores 

A luz propagada através de uma fibra óptica deve ser detectada em seu ter

minal receptor. Para este fim, dois tipos principais de dispositivos são utilizados: Foto

diodos tipo PIN (p-type intrinsic 11 -type junction diode) e fotodiodos tipo Avalanche. 

Algumas das características desejáveis dos fotodiodos são: 

• Sensibilidade ao comprimento de onda desejado; 

• Alta eficiência no processo de conversão; 

• Baixa perda ; 

• Velocidade de resposta alta para mudanças nos níveis de luz; 

• Baixa capacitância; 

• Resposta em freqüência uniforme. 

Os fotod iodos tipo PIN são usados para velocidades médias e médias dis

tâncias, enquanto os fotodioclos tipo A va lanchc são usados para s istemas digitais de alta 

velocidade. 

11.4 Emendas 

Diferentes pedaços de fibras devem ser emendados. Os três métodos básicos 

para emenda são fu são, mecânica e por acoplamento de conectares . Destas, a emenda 

por fusão é o método mais utili zado, pois ela é o que produz a menor atenuação. Neste 

método, um arco elétrico de alta intensidade é gerado e funde as fibras formando uma 

interface relativamente forte. 

11.5 Conectares 

Os conectares constituem o elo fraco de um sistema baseado em fibra ópti

ca. Para baixas velocidades e distâncias curtas, conectares de plástico de baixo custo, 

tipo AMP, são adequados. Quando um desempenho melhor é necessário, conectares 

tipo SMA são empregados. 

11.6 Técnicas de Modulação de Ondas de Luz 
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Existem duas técnicas básicas para transmissão de informação através de um 

link de fibra óptica: analógico e digital. 

Modulação Analógica: A técnica mais simples de modulação analógica mo

dula diretamente a intensidade do sinal de entrada (Figura 46). As vantagens desta abor

dagem são a simplicidade e o baixo custo. Como desvantagem, esta técnica apresenta as 

não-linearidades elas fontes ópticas que limitam fortemente o desempenho do sistema, 

restringindo tanto a distância de transmissão quanto a relação sinal-ruído. Outras técni

cas analógicas comumente empregadas são a modulação por freqüência e a modulação 

por pulso de freqüência (jrequency pulse). Estas técnicas melhoram sensivelmente a 

relação sinal-ruído, porém apresentam como desvantagens a complexidade e o alto cus

to. 

Polcncla 
ÓpliCil 

do Salda 

.. 
Corrcnto 

Dlstoryilo 

Sinal 
Óptico 

de Salda 

Figura 46 - Modulação analógica de uma fonte óptica 

Modulação Digital: As técnicas de modulação digital são as mais simples 

de executar e resultam em um sistema que pode transl11itir através de grandes distâncias 

sem degradação na qualidade do sinal. Uma destas técnicas é conhecida como modula

ção por código de pulso (PCM), processo que modula diretamente a intensidade da fo n

te óptica como mostrado na Figura 47. Como a única informação transmitida é a pre

sença ou a ausência ele pulsos, as não-linearidades do sistema não afetam a qualidade da 

transmissão. Neste sistema, o terl11inal receptor deve apenas ser capaz de identificar uma 

condição de pulso e não-pulso. 
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Figura 47 - Modulação digital de uma fonte óptica 
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Apêndice C 

Resultados Completos do Sistema de Comunicação 



Tabela 44 - Volume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de tráfego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 
Enlace normal 

(Mb/s) 
1-2 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 4-5 4-6 4-10 5-7 5-8 5-9 6-7 8-9 9-10 

1-2 4.224 8,448 4.224 2.816 10.56 4,224 4,224 4,224 4,224 4,928 4,224 4,224 4,224 4,224 4.224 
1-5 4,224 8.448 4,224 5.632 9,856 4,224 4.224 4.224 4,224 3.52 4.224 4.224 4.224 4,224 4,224 
2- 1 4,928 10,56 4,928 3.52 10.56 4,928 4,928 4,928 4,928 5,632 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 
2-3 4,928 4,928 4,928 9.856 3.52 9.856 4,928 5,632 5 ,632 4,928 4.928 4.928 4,928 4,928 4,928 
2-4 6.336 4.928 6,336 9,856 6.336 10.56 10.56 5.632 5,632 7,744 6,336 6.336 6,336 6,336 6,336 
2-5 7,04 10,56 11.26 5.632 7.04 7,04 11 26 8,448 8,448 6,336 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 
3-2 4,928 4.928 4.928 10.56 3.52 9.152 4.928 5,632 5,632 4,928 4,928 4.928 4.928 4,928 4,928 
3-4 4,224 4.224 4,224 9,152 9.152 5.632 4.224 3.52 3.52 4.224 4,224 4.224 4,224 4,224 4,224 
4-2 7,04 5,632 7,04 10.56 7.04 11,97 11 26 6,336 6,336 8.448 7.04 7.744 7,04 7,04 7,04 
4-3 4,928 4,928 4,928 9,856 10.56 6.336 4,928 4,224 4,224 4,928 4,928 4.928 4,928 4,928 4,928 
4-5 9.856 11,26 9.856 11.26 11.26 11.26 9.856 11,97 11.97 11.26 9,856 8.448 11 ,26 10,56 11,97 
4-6 6,336 6,336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6,336 6,336 13,38 6.336 6.336 7,744 6,336 6,336 

4-10 6,336 6.336 6.336 6,336 6.336 6.336 6.336 6.336 6,336 6,336 6,336 7.744 6,336 7,04 8.448 
5-l 5.632 10,56 5,632 7.0L. 11.97 5.632 5,632 5,632 5,632 4,928 5,632 5.632 5,632 5,632 5,632 
5-2 7,744 10,56 13,38 6,336 7.744 7,744 11.97 9,1 52 9,1 52 7.04 7,744 7,04 7,744 7,744 7,744 
5-4 9,856 11 ,26 9,856 11,26 11.26 11 .26 9.856 10,56 10,56 12,67 9,856 8.448 11 ,26 10,56 11,97 
5-7 7,04 7,04 7,04 7.04 7.04· 7.04 7.04 7.04 13,38 7,04 7.04 7,04 8,448 7,04 7,04 
5-8 6,336 6,336 6.336 6.336 6,336 6.336 6.336 6,336 6,336 6,336 6,336 11,97 6,336 9, 152 7,04 
5-9 7.04 7.04 7.04 7.04 7.0.6.. 7.04 7.04 7.04 7.04 13.38 7.04 13.38 7.04 9,152 8,448 
6-4 4,928 4.928 4,928 4,928 4,928 4.928 4.928 4,928 4,928 10,56 4,928 4.928 6.336 4,928 4,928 
6-7 1,408 1,408 1,408 1,408 1.408 1.408 1.408 4,224 6,336 1,408 8,448 1,408 1.408 1,408 1,408 
7-5 5,632 5,632 5,632 5.632 5.632 5.632 5.632 5.632 10,56 5,632 5,632 5.632 7,04 5,632 5,632 
7-6 1,408 1.408 1,408 1.408 1.408 1.408 1.408 4,224 7,744 1,408 7,04 1.408 1.408 1.408 1,408 
8-5 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4,928 4.928 8.448 4.928 7,744 5,632 
8-9 2,816 2.816 2,816 2.816 2.816 2.816 2.8 16 2,816 2.816 2,816 2,816 7,744 8.448 2,8 16 2,112 
9-5 5,632 5.632 5,632 5,632 5,632 5.632 5.632 5,632 5,632 10.56 5,632 10.56 5,632 7,744 7.04 
9-8 2,816 2.816 2,816 2,816 2.8 16 2.816 2.816 2,8 16 2,816 2,816 2,816 9,1 52 6.336 2,8 16 2,112 

9-10 2.1 12 2, 112 2,112 2.112 2.1 12 2.112 2.11 2 4.928 2.112 8,448 2, 112 2,11 2 4.224 2,11 2 1,408 
10-4 4.928 4.928 4.928 4.928 4,928 4.928 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 7,04 4,928 5,632 7,04 
10-9 2.112 2. 112 2.112 2.112 2.112 2.112 2. 112 4.928 2.112 7.04 2.1 12 2. 112 3.52 2.112 1.408 



Tabela 44 (continuação) - Volume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de tráfego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 

Enlace normal 1-2 2-1 2-1 2- 1 2-3 2-3 2-4 3-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-3 4-3 4-3 
(Mb/s) 1-5 2-3 2-4 2-5 2-4 2-5 2-5 3-4 4-3 4-5 4-6 4- 10 4-5 4-6 4-10 

1-2 4.224 2.112 10.56 9.152 4.224 2.816 4.224 2,816 2,816 4,224 4,224 4,224 
1-5 4,224 8,448 8.448 8,448 6.336 9.856 11.26 4.224 5,632 4.224 5,632 5,632 4,224 4,224 4,224 
2-1 4,928 2.816 10,56 9.1 52 4,224 3.52 4,928 3,52 3,52 4,928 4,928 4,928 
2-3 4,928 4.224 9.856 2.816 8.448 9,856 14.78 9,856 9,856 9,856 9,856 9,856 
2-4 6.336 4.928 7.744 13.38 9.856 6.336 14,78 9,152 9,152 
2-5 7.04 7.04 8.448 10.56 13.38 5.632 16.19 10.56 8,448 8.448 11 ,26 8,448 8.448 
3-2 4.928 4.928 10.56 2.816 9.152 9,152 15.49 10.56 10,56 9,152 9. 152 9,152 
3-4 4,224 4,224 9, 152 9.152 6.336 9.152 9. 152 10.56 14.08 7,744 7,744 
4-2 7,04 7,04 8,448 14.08 10,56 7,04 16,1 9 10,56 10,56 
4-3 4.928 4.928 9.856 10.56 7.04 9.856 9.856 11.97 15,49 9,152 9.152 
4-5 9,856 9.856 13.38 I 1.26 21 .82 2 1.82 11.26 12.67 9.856 21.82 13,38 13,38 11 ,97 11,97 
4-6 6,336 6,336 6,336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 5,632 6.336 6.336 6.336 6,336 6,336 

4-10 6.336 6,336 6,336 6.336 6.336 6.336 6.336 6,336 5.632 6.336 7.04 6,336 6,336 6,336 
5-1 5,632 10.56 10.56 10.56 7.744 11 ,97 13.38 5,632 7.04 5,632 7,04 7,04 5,632 5,632 5,632 
5-2 7,744 7,744 8,448 10,56 14.78 7,744 18.3 11,26 9,152 9,152 11,97 9,152 9,152 
5-4 9,856 9,856 I 3.38 11.26 21 ,82 2 1.12 I 1,26 12,67 9,856 20,42 11,97 11,97 10,56 10.56 
5-7 7,04 6.336 7.04 7.04 7.04 7.04 7,04 7,04 7.04 7.04 7.04 13,38 7,04 7,04 13,38 7,04 
5-8 6,336 5.632 6.336 6.336 6,336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 5.632 6,336 6.336 6,336 6,336 6.336 
5-9 7.04 6.336 7.04 7.04 7.04 7,04 7.04 7.04 7.04 7.04 7,04 7,04 13,38 7,04 7,04 13.38 
6-4 4,928 4,928 4,928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 
6-7 1,408 1.408 1.408 1.408 1,408 1.408 1.408 1.408 1,408 1,408 4.224 6,336 1,408 4,224 6,336 1,408 
7-5 5,632 5.632 5,632 5.632 5,632 5.632 5.632 5.632 5,632 5,632 5.632 10,56 5,632 5,632 10,56 5,632 
7-6 1,408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 4,224 7.744 1.408 4,224 7,744 1.408 
8-5 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4,928 4.928 4.224 4.928 4.928 4,928 4,928 4.928 
8-9 2,8 16 2.816 2,816 2,816 2.816 2.816 2.816 2.81 6 2,816 2,816 3.52 2.816 2.816 2,816 2,81 6 2,816 
9-5 5,632 5,632 5,632 5,632 5.632 5.632 5.632 5.632 5,632 5,632 5,632 5,632 10,56 5,632 5,632 10,56 
9-8 2,816 2.816 2,816 2,816 2.816 2.816 2.816 2.816 2,816 2,8 16 3.52 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 
9-10 2, 112 2. 112 2.112 2.112 2.1 12 2. 112 2,1l2 2.112 2.112 2.112 5,632 2,112 8,448 4,928 2,112 8,448 
10-4 4,928 4.928 4.928 4,928 4.928 4.928 4,928 4.928 4.928 4,928 5.632 4,928 4,928 4,928 
10-9 2. 112 2.112 2. 112 2.112 2.1 12 2.112 2.112 2. 112 2.1 12 2.112 5.632 2.112 7.04 4.928 2,112 7.04 



Tabela 44 (continuação) - V o ume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de tráfego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 

Enlace normal 4-5 4-5 4-6 5- 1 5-1 5- 1 5-1 5- 1 5-2 5-2 5-2 5-2 5-4 5-4 5-4 
(Mb/s) 4-6 4-10 4-10 5-2 5-4 5-7 5-8 5-9 5-4 5-7 5-8 5-9 5-7 5-8 5-9 

1-2 4,224 4,224 4,22 4.224 8.448 8.448 8.448 8.!48 8,448 15.49 10.56 10.56 9,856 4,928 4,224 4,224 
1-5 4,224 4.224 4.22 4.224 14.78 8,448 9,856 9.152 3,52 4,224 4,224 
2-1 4,928 4.928 4.93 4.928 10.56 10.56 10,56 10.56 10.56 15.49 10.56 10.56 9.856 5,632 4,928 4,928 
2-3 4.928 5.632 5.63 6.336 3.52 4.928 4.928 4.928 4.928 4,928 3.52 3.52 3,52 4,928 4,928 4,928 
2-4 6,336 12.67 12.67 4.928 16.19 10.56 7.744 6.336 6.336 9,856 7.744 6,336 7,04 16,9 9,856 11,97 
2-5 7,04 16.9 16.90 9.856 15.49 9.856 11.26 11,26 14,08 10,56 12,67 
3-2 4,928 5,632 5,63 6.336 3.52 4.928 4.928 4.928 4,928 4,928 3.52 3.52 3,52 4,928 4,928 4,928 
3-4 4,224 3.52 3.52 2.8 16 5,632 4.224 4.224 4.224 4.224 4,224 5.632 5,632 5,632 4,224 4,224 4,224 
4-2 7,04 14,78 14.78 5.632 19.01 11 .26 8,448 7.04 8,448 10.56 8,448 7,04 7,744 16,19 10,56 13,38 
4-3 4,928 4.224 4.22 3.52 6.336 4.928 4.928 4.928 4.928 4,928 6.336 6.336 6,336 4,928 4.928 4.928 
4-5 9,856 12.67 21.12 11.26 9.856 8.448 12.67 11.26 9,856 
4-6 6,336 5,63 6.336 6.336 13,38 6.336 6,336 6,336 13.38 6,336 6,336 13,38 6,336 6,336 

4-10 6,336 5,632 6.336 6.336 6.336 6.336 7,744 7.04 6.336 6,336 8,448 7,04 7,04 7,744 
5-1 5,632 5.632 5.63 5.632 16.9 10.56 11,97 11 ,26 4,928 5,632 5,632 
5-2 7,744 16.19 16.19 10.56 17,6 11,97 13.38 11,97 16,19 11,26 12.67 
5-4 9,856 9.856 23.23 12.67 9.856 8,448 14.08 11.26 9,856 
5-7 7.04 13.38 7.74 13.38 7,04 7.04 7.04 7.04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 
5-8 6,336 6.336 6,34 6.336 6.336 6.336 6.336 11,97 5,632 6.336 11,26 6,336 11,97 
5-9 7,04 7.744 13.38 13.38 7.04 7.04 7,04 13.38 7.04 7.04 13.38 6,336 12,67 
6-4 4,928 4.22 4.928 4.928 10.56 4.928 4,928 4,928 10.56 4,928 4,928 10,56 4,928 4,928 
6-7 1,408 6.336 4.93 6.336 1.408 4.224 8.448 1.408 1,408 4.224 8.448 1.408 1.408 8,448 4.224 4,224 
7-5 5,632 10.56 6.34 10.56 5.632 5.632 5.632 5,632 5.632 5.632 5,632 5,632 5,632 
7-6 1,408 7.744 4.93 7.744 1.408 4.224 7,04 1.408 1.408 4.224 7.04 1.408 1,408 7,04 4,224 4,224 
8-5 4,928 4,928 4.93 4.928 4.928 4.928 4.928 7.744 4,224 4.928 8,448 4,928 8,448 
8-9 2,816 2.816 2.82 2.8 16 2.816 2.816 2,816 7.744 8,448 3.52 2.816 7,744 7.744 2,816 7,744 8,448 
9-5 5,632 6.336 10.56 10.56 5.632 5.632 5.632 10.56 5,632 5.632 10,56 4,928 9,856 
9-8 2.816 2.816 2.82 2.816 2.816 2.816 2.816 9. 152 5.632 3.52 2.816 9.152 6,336 2,816 9,152 6.336 

9-10 2, 112 5.632 8.45 8.448 2.1 12 4.928 2.112 2.1 12 4.928 5.632 2.112 2.112 4.224 5,632 5,632 4.224 
10-4 4,928 4.224 4.928 4.928 4,928 4,928 7,744 5,632 4.928 4.928 7,04 5,632 5,632 7.04 
10-9 2. 112 5.632 7.04 7.04 2.1 12 4.928 2. 112 2,1 12 3,52 5.632 2.112 2.112 4.224 5,632 5,632 3.52 



Tabela 44 (continuação)- Volume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de tráfego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 

Enlace normal 5-7 5-7 5-8 6-4 7-5 8-5 9-5 9-5 9-8 10-4 
2-3 2- 1 2- 1 2-1 4-2 

(Mb/s) 5-8 5-9 5-9 6-7 7-6 8-9 9-8 9-10 9-10 10-9 
2-4 2-4 2-3 2-3 4-3 
2-5 2-5 2-5 2-4 4-5 

1-2 4.224 4.928 4,928 5.632 4,224 4.224 4.224 4,928 4,224 4,224 4,224 16,9 2,816 
1-5 4.224 3.52 3,52 2,816 4.224 4.224 4.224 3.52 4,224 4,224 4,224 19,71 8.448 8.448 8,448 5,632 
2-1 4,928 5,632 5,632 6,336 4.928 4.928 4.928 5,632 4,928 4,928 4,928 16.19 3,52 
2-3 4,928 4.928 4,928 4,928 4.928 4.928 4.928 4,928 4,928 4,928 4,928 16,19 9,856 
2-4 6,336 7,744 7,744 9,152 6,336 6.336 6.336 7,744 6,336 6,336 6,336 16,19 
2-5 7,04 6.336 6.336 5.632 7.04 7.04 7.04 6,336 7.04 7.04 7,04 16,19 16,19 
3-2 4,928 4.928 4,928 4,928 4.928 4.928 4.928 4,928 4,928 4,928 4.928 16,9 9.152 
3-4 4,224 4,224 4,224 4,224 4.224 4.224 4.224 4,224 4,224 4,224 4,224 9 ,1 52 19,71 9,152 9,152 
4-2 7,04 8,448 9,152 9,856 6.336 7.04 7,04 8,448 7,04 7.04 6,336 16.9 
4-3 4,928 4,928 4,928 4.928 4.224 4.928 4.928 4,928 4,928 4,928 4,224 9,856 2 1,12 9,856 9,856 
4-5 9.856 11.26 9,152 13.38 8.448 9.856 9.856 14.08 11.97 11.97 8,448 21.82 21 ,82 21 ,82 21,82 
4-6 6.336 13,38 13.38 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6,336 5,632 6.336 6.336 6,336 6,336 17,6 

4- 10 6.336 6.336 8.448 19.71 5.632 6.336 6.336 16.19 8.448 8.448 6.336 6.336 6,336 6,336 5,632 
5-1 5,632 4,928 4,928 4,224 5.632 4.928 4.928 4,928 5,632 5,632 5,632 22.53 10,56 10,56 10,56 7.04 
5-2 7,744 7,04 6,336 6,336 7,744 7.04 7.04 7,04 7,744 7,744 7,744 16,9 18,3 
5-4 9.856 12,67 10,56 16.19 9.856 8.448 9.1 52 15,49 11,97 11 ,97 9,856 21,12 21 ,82 21,82 21, 12 
5-7 7,04 7.04 7.04 6.336 7,04 7,04 7,04 7.04 7,04 7,04 7,04 7,04 19,71 
5-8 6.336 11 ,26 6.336 5.632 9.152 15,49 9,152 6,336 6.336 6.336 6.336 6,336 5,632 
5-9 7,04 13,38 7,04- 6.336 7.04 10,56 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 8,448 
6-4 4,928 10,56 10,56 4,928 4.928 4.928 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 14,78 
6-7 1,408 8,448 8,448 1,408 1.408 1.408 1,408 1,408 1,408 1,408 1.408 1,408 1,408 18,3 
7-5 5,632 5.632 5.632 5.632 5,632 5,632 5,632 5.632 5,632 5,632 5,632 5,632 19,71 
7-6 1,408 7,04 7,04 1,408 1.408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 16,9 
8-5 4,928 7,744 4.928 4.928 7,744 12,67 7,744 4,928 4.928 4,928 4,928 4,928 4,224 
8-9 2,816 7,744 7,744 7,744 2.8 16 2.816 10,56 2.816 2,816 2,816 2,816 2,8 16 3,52 
9-5 5,632 10,56 5,632 5.632 5.632 9,152 5,632 5,632 5,632 5,632 5,632 7,04 
9-8 2,816 9,152 5,632 9,1 52 2,8 16 2.816 9,152 2,112 2,816 2.816 2,816 2,816 3,52 
9- 10 2,11 2 2,11 2 4,928 12.67 2.1 12 2. 112 1.408 9,1 52 2,1 12 2,112 2,112 2,1 12 7,04 
10-4 4,928 4.928 7,744 15,49 4.928 4.928 4.928 13.38 7.04 7,04 4,928 4.928 4,928 4,928 4,224 
10-9 2,112 2.112 4.224 15.49 2.112 2. 112 2.1 12 10.56 2.112 2.112 2.112 2.112 7.04 



Tabela 44 (continuação) - Volume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de tráfego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 

Enlace normal 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-3 4-3 4-3 4-5 5-1 5- 1 5- 1 5-1 5-1 5-1 

(Mb/s) 4-3 4-3 4-5 4-5 4-6 4-5 4-5 4-6 4-6 5-2 5-2 5-2 5-2 5-4 5-4 
4-6 4-10 4-6 4- 10 4-10 4-6 4-10 4-10 4-10 5-4 5-7 5-8 5-9 5-7 5-8 

1-2 4.224 2.816 2,816 4.224 4.224 2,816 4,224 4.224 4,224 4,224 8,448 8,448 8,45 8,448 8,448 8,448 
1-5 4,224 5.632 5.632 4.224 4.224 5.632 4,224 4.224 4,224 4,224 
2-1 4,928 3.52 3.52 4,928 4.928 3.52 4,928 4.928 4.928 4.928 10.56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 
2-3 4,928 9,856 9,856 17.6 18,3 9.856 9.856 9,856 9,856 6,336 3.52 3.52 3,52 3,52 4,928 4,928 
2-4 6,336 16,19 16.19 7,744 14,78 16.19 16.19 16,19 16,19 16,9 9.856 
2-5 7 ,04 16.19 16.19 16.19 16.9 9.856 16,9 16.9 9.856 22.53 17.6 14,78 
3-2 4.928 9.1 52 9.152 19.71 20.42 10.56 9.1 52 9. 152 9,152 6,336 3.52 3,52 3,52 3.52 4.928 4,928 
3-4 4,224 15.49 16.19 6.336 2.816 5,632 5.632 5 ,63 5,632 4,224 4,224 
4-2 7,04 19,01 19 01 9,152 18.3 19,01 19,01 19,01 19,01 16,19 10,56 
4-3 4,928 18.3 19,01 7,744 3.52 6,336 6,336 6,34 6,336 4,928 4,928 
4-5 9,856 22.53 22.53 14.08 12.67 21.12 21 ,12 18,3 
4-6 6,336 6,336 5.632 5.632 18,3 13,38 6,34 6,336 13,38 6.336 
4-10 6.336 6.336 6,336 5.632 9,856 6,336 6.34 9,152 7,04 7,04 
5-1 5,632 7.04 7.04 5,632 5,632 7.04 5,632 5.632 5.632 5,632 
5-2 7,744 18.3 18.3 15.49 16.19 10.56 16,19 16,19 10,56 20.42 21 ,12 16.9 
5-4 9,856 19.7 1 19.71 11.26 9,856 24,64 23,23 20,42 
5-7 7,04 13.38 7,04 13.38 7.744 13.38 13,38 7,744 13,38 13,38 18,3 7 ,04 7,04 7,04 
5-8 6,336 6.336 6.336 5.632 6.336 6.336 6,336 6,336 6,336 6.336 4.224 6,336 10,56 6,336 
5-9 7,04 7.04 13.38 7.744 13.38 13.38 7.744 13.38 13,38 13.38 5.632 7,04 13,38 6,336 12,67 
6-4 4,928 4.928 4.224 4.224 19.01 10.56 4,93 4,928 10,56 4.928 
6-7 1,408 6,336 1,408 6,336 4.928 6.336 6.336 4,928 6,336 6,336 16,1 9 8,448 1,41 1,408 8,448 4,224 
7-5 5.632 10,56 5.632 10.56 6,336 10.56 10,56 6,336 10,56 10.56 14.78 5,63 5,632 5,632 
7-6 1,408 7.744 1.408 7.744 4.928 7.744 7.744 4.928 7.744 7,744 18,3 7.04 1,41 1,408 7,04 4,224 
8-5 4,928 4,928 4.928 4.224 4.928 4.928 4,928 4.928 4.928 4.928 2.8 16 4,928 7,744 4,928 
8-9 2.816 2.816 2.816 3.52 2.816 2.816 2,816 2.816 2.816 2,816 4.928 2.816 7,74 7,04 2,816 7.744 
9-5 5,632 5,632 10.56 6,336 10.56 10.56 6.336 10 56 10,56 10.56 4.224 5,632 10,56 4,928 9,856 
9-8 2,816 2,8 16 2,81 6 3.52 2.816 2.816 2.8 16 2,81 6 2,81 6 2,816 4.928 2.816 9,15 5,632 2,816 9,152 

9-10 2,112 2. 112 8,448 6,336 8,448 8.448 5,632 8,448 8.448 8,448 8,448 2,112 2,11 4,928 5,632 5 ,632 
10-4 4,928 4,928 4.928 4,224 8.448 4,928 4,93 7,744 5,632 5,632 
10-9 2.1 12 2.1 12 7.04 6.336 7.04 7.04 5,632 7.04 7.04 7.04 8.448 2.112 2.11 4.928 5.632 5.632 



Tabela 44 (continuação) - Volume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de c-áfego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 

Enlace normal 5-1 5-1 5-1 5- 1 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-4 5-4 5-4 5-7 9-5 

(Mb/s) 5-4 5-7 5-7 5-8 5-4 5-4 5-4 5-7 5-7 5-8 5-7 5-7 5-8 5-8 9-8 
5-9 5-8 5-9 5-9 5-7 5-8 5-9 5-8 5-9 5-9 5-8 5-9 5-9 5-9 9-10 

1-2 4.224 8,448 8,448 8.448 8.448 19.71 15.49 14.78 10.56 9.856 10.56 4,928 4,928 5,632 6,336 4,224 
1-5 4,224 16.19 14,78 14,08 8,448 7,744 7.04 3.52 3,52 2,816 2,112 4,224 
2- 1 4,928 10,56 10,56 10.56 10.56 18.3 15,49 14.78 10,56 9,856 10.56 5,632 5.632 6.336 7,04 4,928 
2-3 4,928 4.928 4,928 4.928 4.928 4.928 4.928 4,928 3,52 3,52 3.52 4.928 4.928 4.928 4,928 4,928 
2-4 6,336 11,97 7,744 7.744 9.152 15.49 9.856 10.56 7.744 8,448 9.152 15.49 18.3 21 ,12 10,56 6,336 
2-5 7.04 16.9 9,856 9.856 8.448 12.67 15.49 14,78 4,928 7,04 
3-2 4,928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 3.52 3.52 3,52 4.928 4,928 4.928 4,928 4,928 
3-4 4,224 4.224 4,224 4.224 4.224 4.224 4.224 4,224 5,632 5,632 5,632 4,224 4.224 4,224 4,224 4,224 
4-2 7.04 14,08 8.448 9.856 9.856 14.78 10.56 11 .26 8,448 9,1 52 9,856 14.78 18,3 19,01 11,26 7,04 
4-3 4,928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 4.928 6.336 6,336 6,336 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 
4-5 9.856 11.26 9.152 13.38 12,67 10.56 14,78 11,97 10,56 
4-6 6.336 6.336 13.38 13.38 6.336 13.38 6.336 6.336 13.38 13,38 6.336 13.38 13.38 7,744 13,38 6,336 

4-10 6.336 7,744 6,336 8.448 19.71 8.448 7.04 7,744 6.336 9,152 19,71 8,448 8.448 19,71 19,71 7,04 
5- 1 5,632 19.7 1 16,9 16.19 10,56 9,856 9.152 4,928 4.928 4,224 3,52 4,928 
5-2 7,744 17,6 11,97 10,56 10.56 14.78 16,9 18,3 5,632 7,04 
5-4 9,856 12.67 10.56 16.19 14,08 11.97 17.6 16.19 9,152 
5-7 7,04 7.04 7.04 7,04 7.04 7,04 5.632 6 ,336 
5-8 6.336 11.97 11.26 4.928 11.97 10.56 11.26 7,04 
5-9 7,04 13.38 6.336 12.67 13,38 11.26 
6-4 4,928 4.928 10,56 10.56 4.928 10.56 4.928 4,928 10,56 10.56 4.928 10.56 10,56 6,336 10,56 4,928 
6-7 1,408 4.224 8,448 8.448 1.408 8.448 4.224 4.224 8.448 8,448 1,408 8,448 8.448 5,632 8,448 1,408 
7-5 5.632 5.632 5.632 5.632 5.632 5.632 4,224 5,632 
7-6 1,408 4,224 7.04 7.04 1.408 7.04 4.224 4.224 7.04 7.04 1.408 7.04 7.04 5.632 7,04 1,408 
8-5 4.928 7,744 7.04 3.52 9.152 7,744 7,744 5,632 
8-9 2,816 8,448 7,744 7.744 7.744 4.224 7.744 9.856 7,744 7,04 7.744 7.744 7.744 7,744 7,744 
9-5 5,632 10.56 4.928 9,856 10.56 8.448 
9-8 2,816 5.632 9,152 4.928 9.152 4.224 9.152 8.448 9,152 5,632 9,152 9. 152 5.632 9,152 9,152 

9-10 2,11 2 4.928 2.112 5.632 12.67 7.04 5.632 6,336 2,112 4,928 12.67 7,04 4.928 12.67 12,67 
10-4 4,928 7,744 4,928 8.448 15.49 7.04 5.632 6.336 4,928 7,744 15,49 7,04 7.744 15,49 15,49 5,632 
10-9 2.112 3.52 2.112 4.224 15.49 7.04 5.632 6.336 2.112 4.928 15.49 7.04 4.224 15.49 15.49 



Tabela 44 (continuação) - Volume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de tráfego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 
Enlace Normal 2-1 2-3 4-3 4-5 4-24-5 4-2 4-3 4-2 4-3 4-2 4-3 5- l 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 

(Mb/s) 2-42-5 4-6 4- 10 4-6 4-10 4-6 4-10 4-5 4-10 4-5 4-6 5-4 5-7 5-4 5-8 5-4 5-9 5-7 5-8 5-7 5-9 
1-2 4,224 4.224 4.224 2,816 2.816 2.816 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448 
1-5 4.224 6.336 4,224 4.224 5,632 5.632 5.632 
2-1 4,928 4.928 4.928 3,52 3.52 3,52 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 
2-3 4,928 9,856 2 1,12 9,856 9,856 9.856 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 
2-4 6,336 17,6 16,19 16,1 9 16,19 16.19 16,19 
2-5 7,04 22.53 22.53 16.19 16.19 16,19 
3-2 4.928 9.152 24.64 9,152 9.152 9.152 3.52 3,52 3,52 3,52 3,52 
3-4 4.224 6.336 17.6 5.632 5,632 5,632 5.632 5.632 
4-2 7,04 21.82 19,01 19,01 19,01 19.01 19,01 
4-3 4,928 7.04 2 1,82 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 
4-5 9,856 13,38 2 1,82 21.12 17,6 
4-6 6.336 5.632 21.82 13,38 18.3 18,3 13.38 13,38 

4-10 6,336 5.632 2 1,82 24,64 9,856 9,856 6.336 9,856 
5-1 5.632 7.744 5,632 5,632 7,04 7,04 7,04 
5-2 7,744 20,42 20,42 18.3 18,3 18,3 
5-4 9,856 13.38 17,6 24,64 21,12 
5-7 7,04 6.336 13,38 13,38 13.38 23.94 13,38 18,3 18,3 
5-8 6.336 5,632 6.336 6.336 6,336 6.336 5,632 3,52 9,856 9,856 
5-9 7,04 6.336 13.38 13.38 13.38 13.38 23.23 21,82 9,856 13.38 
6-4 4.928 4.928 17,6 10,56 19,01 19,01 10.56 10.56 
6-7 1,408 1.408 6.336 6.336 6,336 23.94 6,336 8,448 16.19 16,19 8,448 8,448 
7-5 5,632 5.632 10,56 10,56 10.56 25,34 10,56 14,78 14,78 
7-6 1.408 1.408 7.744 7.744 7,744 21.12 7.744 7.04 18,3 18,3 7.04 7,04 
8-5 4,928 4.928 4.928 4.928 4,928 4.928 4.224 2,112 7,04 7,04 
8-9 2.816 2.816 2.8 16 2.816 2,816 2.8 16 3.52 5,632 7,744 10,56 7,744 6.336 
9-5 5,632 5.632 10.56 10,56 10.56 10.56 24,64 16,9 7,04 10.56 
9-8 2,816 2.816 2.8 16 2.816 2,816 2.816 3,52 5,632 9,152 9,152 9,152 4,928 

9- 10 2. 112 2. 112 8.448 8.448 8,448 8.448 2 1,82 26,75 8,448 8,448 2,112 5,632 
10-4 4.928 4.928 17.6 26,75 8,448 8,448 4.928 8,448 
10-9 2.112 2.112 7.04 7,04 7,04 7.04 24.64 23.23 8.448 8.448 2.112 5.632 



Tabela 44 (continuação) - Volume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de tráfego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 

Enlace Normal 5-l 5-2 5-l 5-4 5-1 5-4 5-1 5-4 5-1 5-7 5-2 5-4 5-2 5-4 5-2 5-4 5-2 5-7 5-4 5-7 
4-2 4-3 

(Mb/s) 5-8 5-9 5-7 5-8 5-7 5-9 5-8 5-9 5-8 : -9 5-7 5-8 5-7 5-9 5-8 5-9 5-8 5-9 5-8 5-9 
4-5 4-6 

4-10 
1-2 4.224 8.448 8.448 8.448 8,448 8.~·8 19,71 19.01 23.94 10,56 6,336 4,224 
1-5 4,224 16,19 15.49 17.6 5,632 2,112 4,224 
2-1 4,928 10.56 10.56 10,56 10.56 10.56 18,30 17,6 21 ,12 10,56 7,04 3,52 
2-3 4,928 3,52 4.928 4.928 4,928 4.928 4,93 4,928 4,928 3,52 4,928 6,336 
2-4 6,336 16. 19 15.49 18.3 21.12 1056 15,49 16.19 2J,12 10,56 26,75 
2-5 7,04 16.19 19,01 17.6 7.04 16,9 9,856 
3-2 4.928 3.52 4.928 4.928 4,928 4,928 4.93 4.928 4.928 3,52 4,928 6,336 
3-4 4,224 5,632 4.224 4.224 4,224 4.22.4 4,22 4,224 4,224 5,632 4,224 
4-2 7,04 19.01 14.78 19,01 19.01 11,26 14,78 15,49 19.01 11,26 23,23 
4-3 4,928 6,336 4.928 4.928 4,928 4,92.8 4.93 4,928 4,928 6,336 4,928 
4-5 9.856 21,82 11.97 13,38 
4-6 6.336 6.336 13.38 13,38 7,744 13.;.8 13,38 13.38 7.744 13,38 13,38 

4-10 6,336 19.7 1 8.448 8.448 19.71 19.71 8,45 9,152 19,71 19,71 19,71 
5- 1 5,632 19,71 19,01 22.53 7,744 3,52 5,632 
5-2 7,744 19.7 1 2 1,12 22.53 9,152 21,82 10,56 
5-4 9,856 26.75 16.19 17,6 
5-7 7,04 7.04 5,632 5,632 9,152 
5-8 6.336 11,26 10.56 5,632 
5-9 7.04 11.26 11,26 9,152 
6-4 4,928 4.928 10.56 10,56 6.336 10.56 10,56 10,56 6,336 10,56 10,56 
6-7 1,408 1,408 8.448 8.448 5,632 8,4L.·8 8,45 8,448 5,632 8,448 8,448 4,928 
7-5 5,632 5.632 4,224 4.224 9.152 
7-6 1,408 1,408 7.04 7,04 5,632 7.04 7,04 7.04 5.632 7,04 7,04 4,928 
8-5 4,928 7.04 7.744 4,928 
8-9 2,8 16 7,744 7,744 7.744 7,744 7,7L.4 7,74 9,856 7,744 7,744 7,744 2,816 
9-5 5,632 8.448 8,45 9,152 
9-8 2,8 16 9,152 9.152 4.928 9,152 9.152 9, 15 8,448 9,152 9,152 9,152 2,816 
9-10 2,112 12,67 7.04 5.632 12.67 12,67 7.04 7,744 12,67 12,67 12,67 5,632 
10-4 4,928 15,49 7.04 8.448 15.49 15,(9 7,04 7,744 15,49 15,49 15,49 
10-9 2. 112 15.49 7.04 4.224 15.49 15.4·9 7.04 7.744 15.49 15,49 15,49 5,632 



Tabela 44 (continuação) - Volume de tráfego nos enlaces 

Tráfego Volume de trifego após a queda do(s) enlace(s) (Mb/s) 

Enlace Normal 5-2 5-4 5- l 5-4 5- I 5-2 5-1 5-2 5-I 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 

(Mb/s) 5-7 5-8 5-7 5-8 5-7 5-8 5-4 5-8 5-4 5-7 5-4 5-7 5-4 5-7 
5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 5-8 5-8 5-9 

1-2 4,224 28,16 8,448 8.448 8.448 8,448 8.448 6,336 
1-5 4,224 19,01 
2-1 4,928 23,94 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 7,04 
2-3 4,928 4,928 4,928 3.52 3,52 3,52 3,52 3,52 
2-4 6.336 26,75 26.75 16.19 16.19 16,19 16,19 10,56 
2-5 7.04 19.01 
3-2 4,928 4.928 4,928 3.52 3,52 3,52 3,52 4,928 
3-4 4,224 4,224 4.224 5,6 32 5,632 5,632 5,632 4,224 
4-2 7.04 23,23 23,23 19,0 1 19,01 19,01 19,01 11,26 
4-3 4,928 4.928 4.928 6,336 6,336 6,336 6,336 4,928 
4-5 9.856 19.0 1 
4-6 6.336 13.38 13.38 13.38 25.34 13.38 13,38 9,152 

4-10 6.336 19,71 19.71 19.71 19.7 1 24,64 24,64 11,26 
5-1 5,632 25,34 
5-2 7,744 25,34 
5-4 9,856 25.34 
5-7 7.04 25.34 
5-8 6.336 25,34 
5-9 7.04 25,34 
6-4 4,928 10,56 10,56 10,56 28,86 10,56 10,56 9,152 
6-7 1,408 8.448 8,448 8,448 23.23 8,448 8,448 5,632 
7-5 5,632 19.01 
7-6 1,408 7,04 7.04 7.04 28.16 7.04 7.04 5,632 
8-5 4.928 19,01 
8-9 2,816 7.744 7,744 7,744 7,744 27,46 7,744 5,632 
9-5 5,632 19,01 
9-8 2,816 9.152 9,152 9,1 52 9,152 22,53 9,152 5,632 
9- 10 2,11 2 12,67 12,67 12.67 12,67 26,75 26,75 8,448 
10-4 4.928 15,49 15,49 15.49 15,49 26,75 26,75 11,26 
10-9 2.112 15.49 15.49 15.49 15.49 23.23 23.23 8.448 
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Tabela 45 - Tempo de trânsito nos enlaces 

Tempo Tempo de trânsito após a queda do(s) enlacc(s) (ms) 
Nós Normal 

(ms) 
1-2 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 4-5 4-6 4-10 5-7 5-8 5-9 6-7 8-9 9- 10 

1-2 2.023 4,1 64 2.023 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2,024 2,024 2,023 2.024 2.024 2,024 2,024 2,024 
1-5 2.023 2.024 4.156 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-1 2,023 4,1 35 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-3 2,023 2,023 2,023 4, 117 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-4 2.023 2,023 2,023 2.024 4.113 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
2-5 2.023 2,024 2,024 2.024 2,024 4. 108 2.024 2.024 2,024 2.024 2.023 2,024 2.024 2,024 2,024 2,024 
3-2 2,023 2.023 2,023 4.182 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
3-4 2,023 2.023 2,023 2.024 2,023 2.024 4.135 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
4-2 2,023 2,023 2,023 2,023 4.1 33 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
4-3 2,023 2,023 2,023 2,023 2.024 2.023 4.071 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
4-5 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 4.1 41 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
4-6 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 6,1 76 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 

4-10 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 6,176 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-1 2,023 2.023 4,084 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 
5-2 2,023 2,023 2,024 2,023 2.023 4.098 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 
5-4 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 4,132 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
5-7 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 6.177 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-8 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 4.07 2,023 2,023 2,023 2,023 
5-9 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.024 4,061 2,023 2,023 2,023 
6-4 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 6,246 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
6-7 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,024 2,023 2.023 2,023 2.023 6,259 2,023 2,023 
7-5 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 6,235 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
7-6 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 6,235 2,023 2,023 
8-5 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 4,172 2.023 2,023 2,023 2,024 
8-9 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.024 2.023 2.023 4,102 2,023 
9-5 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.024 2,023 2,023 2.023 2,023 4,157 2,023 2,023 2,024 
9-8 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.024 2,023 4,086 2,023 
9-10 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 6,234 
10-4 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 6,235 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 
10-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 6.246 



Tabela 45 (continuação) - TeMpo de trânsito nos enlaces 

Tempo Tempo de trânsito :~pós a queda do(s) enlace(s) (ms) 

Nós Normal 1-2 2- 1 2- 1 2-1 2-3 2-3 2-4 3-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-3 4-3 4-3 
(ms) 1-5 2-3 2-4 2-5 2-4 2-5 2-5 3-4 4-3 4-5 4-6 4-10 4-5 4-6 4-10 

1-2 2.023 4.117 4. 164 6.469 2.023 2.024 2,024 2.024 2,024 2,024 2,024 2.024 2,024 2,024 2,024 
1-5 2.023 2.024 2.024 2.024 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 
2-1 2,023 4.135 4. 135 6.364 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 
2-3 2.023 2.023 4.117 2.023 2.023 6.334 4. 117 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-4 2,023 2,023 2,024 4,113 2.023 4.343 2.024 4. 6 2,023 4,258 4. 113 4,089 4.089 2,023 2,023 2,023 
2-5 2.023 2.024 2,024 2.024 4.362 2.024 4.108 4. 155 2.024 2,024 2,024 2,024 2.024 2,024 2,024 2,024 
3-2 2,023 2,023 4,141 2.023 2,023 6.5 1 4.182 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
3-4 2.023 2.023 2.024 2.023 2,023 2,024 2.024 2,024 6,481 2,023 2,023 2.023 4.206 4,1 4,1 
4-2 2.023 2,023 2,023 4,133 2,023 4, 113 2.023 4.09 2,023 4,156 4.133 4,156 4.156 2.023 2,023 2.023 
4-3 2.023 2.023 2.023 2.024 2,023 2.023 2.023 2.024 6. 183 2.024 2,024 2.024 4.061 4,071 4,071 
4-5 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.024 2.023 2.023 2,023 2,023 6,15 2,023 2.023 4,094 2,023 2,023 
4-6 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.C23 2,023 2,023 2,023 6,164 2.023 2,023 6,176 2,023 

4-10 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 6.164 2,023 2,023 6,176 
5-1 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-2 2.023 2.023 2,023 2.023 4.117 2.023 4.098 4.C59 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
5-4 2,023 2,023 2,023 2,023 2,024 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 6,291 2,023 2.023 4,188 2,023 2,023 
5-7 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-8 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-9 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.C23 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
6-4 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.C23 2.023 2,023 2.023 6,282 2.023 2,023 6.246 2,023 
6-7 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,024 2.023 2,023 2,024 2.023 
7-5 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
7-6 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
8-5 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,024 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
8-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 
9-5 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.024 2.023 2.023 2,024 2,023 2,023 
9-8 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 

9- 10 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
10-4 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 6,27 2,023 2,023 6.235 
10-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 



Tabela 45 (continuação)- Tempo de trânsito nos enlaces 

Tempo Tempo de trânsito :~pós a queda do(s) en!:lee(s) (ms) 

Nós Normal 4-5 4-5 4-6 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-2 5-4 5-4 5-4 
(ms) 4-6 4- 10 4- 10 5-2 5-4 5-7 5-8 5-9 5-4 5-7 5-8 5-9 5-7 5-8 5-9 

1-2 2,023 2.024 2.02 2.024 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.024 2,023 2,024 2.024 2.023 2.024 2,024 
1-5 2.023 2.023 2.02 2.023 6.501 4.227 4.118 4, 156 4.156 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 
2-1 2,023 2,023 2,02 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-3 2,023 2,023 2.02 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-4 2,023 2,023 2.02 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-5 2.023 2.024 2.02 2.024 4.282 2.024 2,023 2.024 2.024 4. 108 4.085 4,108 4.108 2,023 2,024 2,024 
3-2 2,023 2.023 2.02 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 
3-4 2,023 2,023 2.02 2.023 2,024 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,024 2,024 2,024 2,023 2,023 2,023 
4-2 2,023 2,023 2,02 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
4-3 2,023 2.023 2.02 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
4-5 2,023 4.1 88 4.19 2.023 2.023 4.211 2,023 2.023 2,023 6.3 2.023 2,023 2,023 4,118 4,141 4,141 
4-6 2.023 8.258 2.02 6.153 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 

4-10 2.023 2,023 8.26 6.153 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5- 1 2.023 2.023 2.02 2.023 6.178 4.07 4.084 4.084 4.084 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-2 2,023 2,023 2,02 2,023 4.149 2.024 2.024 2,024 2,024 4,098 4,122 4,098 4.098 2,023 2,023 2,023 
5-4 2.023 4. 108 4,11 2,023 2.023 4.085 2,023 2.023 2.023 6, 127 2,023 2,023 2,023 4,173 4,132 4,132 
5-7 2.023 2,023 2,02 2,023 2.023 2.023 6.177 2.023 2,023 2.023 6.1 59 2,023 2.023 8,235 2,023 2,023 
5-8 2.023 2,023 2.02 2.023 2.023 2.023 2.023 4.07 2.023 2.023 2,023 4.07 2.023 2,023 4,075 2.023 
5-9 2.023 2.023 2.02 2.023 2.023 2.023 2.023 2.024 4.061 2.023 2,023 2,024 4,061 2,023 2,024 4,061 
6-4 2,023 8.434 2,02 6,247 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
6-7 2,023 2,024 2,02 2.024 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
7-5 2,023 2.023 2.02 2.023 2.023 2.023 6.235 2.023 2.023 2.023 6.282 2,023 2.023 8,41 2,023 2.023 
7-6 2.023 2.023 2.02 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 
8-5 2.023 2.023 2,02 2.023 2.023 2,023 2.023 4.172 2.023 2.024 2.023 4,172 2,023 2,023 4,141 2,023 
8-9 2,023 2,023 2.02 2,023 2.023 2,023 2.023 2.024 2.023 2,023 2.023 2,024 2,023 2,023 2,024 2,023 
9-5 2,023 2.024 2,02 2,023 2.023 2.024 2.023 2.023 4,156 2,024 2.023 2,023 4.157 2,023 2,024 4,157 
9-8 2.023 2.023 2.02 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,024 2,023 2.023 2,023 2.024 2,023 2,023 2,024 

9-10 2,023 2.023 2.02 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
10-4 2.023 2.023 8.42 6.21 1 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 
10-9 2.023 2.023 2.02 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 
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Tabela 45 (continuação)- Tempo de trânsito nos enlaces 

Tempo Tempo de trânsito após a queda do(s) cnlacc(s) (ms) 

Nós Normal 5-7 5-7 5-8 6-4 7-5 8-5 9-5 9-5 9-8 10-4 
2-3 2-1 2-1 2-1 4-2 

(ms) 5-8 5-9 5-9 6-7 7-6 8-9 9-8 9-10 9-10 10-9 
2-4 2-4 2-3 2-3 4-3 
2-5 2-5 2-5 2-4 4-5 

1-2 2,023 2,023 2,023 2,024 2.024 2.024 2.024 2,023 2,024 2,024 2,024 2,023 8.555 6,469 4, 164 2,024 
1-5 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.024 2,024 2,024 2,023 
2-1 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 8.393 6,329 4,106 2,023 
2-3 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 8,358 2.024 4,076 6,311 2,023 
2-4 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 6,333 4.183 2.023 4.296 8,319 
2-5 2,023 2,023 2,023 2,024 2.024 2.024 2.024 2.023 2.024 2,024 2,024 4,179 6.329 4,296 2,024 2,024 
3-2 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 8,604 2.023 4,188 6,51 2,023 
3-4 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,024 2,023 2,024 2,024 10,52 
4-2 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 6,305 4,07 2,023 4,141 8,246 
4-3 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.024 2,023 2,023 10.28 
4-5 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,024 2.023 2,023 2,024 6,192 
4-6 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,024 

4-10 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-1 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-2 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 4,051 6.277 4,144 2,023 2.023 
5-4 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.024 2.024 2,023 6,098 
5-7 2,023 6,177 6,183 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,024 
5-8 2,023 4.07 2,023 8.254 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-9 2,023 2.024 4,061 6,244 2.023 2.023 2.023 6,174 4.052 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 
6-4 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 
6-7 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
7-5 2.023 6.235 6,211 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 
7-6 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
8-5 2,023 4. 172 2,023 8.36 2.023 2.023 2,023 2,024 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,024 
8-9 2.023 2.024 2,023 2.024 2.023 2.023 8.383 2,023 4,102 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
9-5 2.023 2.023 4.156 6.227 2.023 2.023 2.023 6.266 4.18 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,024 
9-8 2.023 2.023 2.024 2.023 2.023 2.023 8.266 2.024 4,071 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 

9- 10 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 8.258 6,211 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 
10-4 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
10-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 8.411 6.27 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 
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Tabela 45 (continuação) - Tempo de trânsito nos enlaces 

Tempo Tempo de trânsito após a queda do(s) enlace(s) (ms) 

Nós Normal 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-3 4-3 4-3 4-5 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 

(ms) 4-3 4-3 4-5 4-5 4-6 4-5 4-5 4-6 4-6 5-2 5-2 5-2 5-2 5-4 5-4 
4-6 4-10 4-6 4- 10 4-10 4-6 4- 10 4- 10 4-10 5-4 5-7 5-8 5-9 5-7 5-8 

1-2 2,023 2,024 2.024 2,024 2.024 2.024 2,024 2,024 2,024 2,024 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
1-5 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 10.47 6,509 6,50 6,415 4,188 4,219 
2-1 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.02 2,023 2,023 2.023 
2-3 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,02 2,023 2,023 2,023 
2-4 2,023 4.22 1 4.221 4.089 4,089 4.066 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
2-5 2,023 2,024 2,024 2,024 2,024 2.024 2.024 2,024 2,024 2,024 8,296 4,249 4,28 4,221 2,023 2,024 
3-2 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
3-4 2,023 6,47 6,47 2.023 2.023 2.023 4,17 4.17 4.083 2,023 2,024 2,024 2,02 2,024 2,023 2,023 
4-2 2,023 4, 14 1 4.141 4,156 4.1 56 4.18 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
4-3 2,023 6.169 6,169 2.024 2.024 2.024 4,056 4.056 4,071 2.023 2.023 2,023 2.02 2,023 2,023 2,023 
4-5 2.023 2.023 2.023 6.183 6.183 2.023 4,117 4.117 2.023 4,23 6.112 2,023 2,02 2,023 4,174 4,207 
4-6 2,023 6,111 2,023 10.24 2.023 6. 147 8,2 2,023 6,153 8,293 2.024 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
4-10 2,023 2.023 6.106 2.023 10.24 6. 141 2,023 8.194 6.153 8,294 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
5-1 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 10.29 6,16 6,18 6,188 4,061 4.07 
5-2 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 8.258 4,137 4,15 4,161 2,024 2,024 
5-4 2,023 2.023 2,023 6,259 6.259 2.023 4,155 4,155 2,023 4.09 6,169 2,023 2,02 2,023 4,112 4,085 
5-7 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,024 6,094 2,02 2,023 8,182 2,023 
5-8 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 4,07 2,023 2,023 4,075 
5-9 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,02 4,061 2,023 2,024 
6-4 2.023 6.375 2.023 10.49 2.023 6.27 8,446 2.023 6,247 8.54 2,023 2,023 2,02 2,023 2.023 2,023 
6-7 2,023 2.024 2.023 2.024 2.023 2.024 2.024 2.023 2,024 2.024 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
7-5 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 6.399 2.02 2,023 8,458 2.023 
7-6 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
8-5 2,023 2,023 2.023 2,024 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.024 2,023 4,17 2,023 2,023 4,141 
8-9 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,024 
9-5 2,023 2,023 2.023 2.024 2.023 2.023 2.024 2,023 2,023 2.023 2.024 2.023 2,02 4,156 2,023 2,024 
9-8 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.02 2,024 2,023 2,023 

9-10 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
10-4 2,023 2,023 6,364 2.023 10,5 6.235 2.023 8,434 6,211 8,505 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 
10-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.02 2.023 2.023 2,023 



Tabela 45 (continuação)- Tempo de trânsito nos enlaces 

Tempo Tempo de trânsito após a queda do(s) enlacc(s) (ms) 

Nós Normal 5-1 5-1 5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-4 5-4 5-4 5-7 9-5 

(ms) 5-4 5-7 5-7 5-8 5-4 5-4 5-4 5-7 5-7 5-8 5-7 5-7 5-8 5-8 9-8 
5-9 5-8 5-9 5-9 5-7 5-8 5-9 5-8 5-9 5-9 5-8 5-9 5-9 5-9 9-10 

1-2 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.024 2.024 2,023 2,023 2.024 2,023 2.023 2.024 2,023 2,024 
1-5 2.023 4.227 4.118 4.118 4.078 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-1 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-3 ~023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-4 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-5 2.023 2,024 2,023 2,023 2.024 4,085 4,108 4.108 4.085 4,085 4,061 2.023 2.023 2,024 2,023 2,024 
3-2 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
3-4 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.024 2.024 2.024 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 
4-2 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
4-3 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
4-5 2,023 4,21 1 2.023 2,023 2.023 6.268 6,3 6,277 2,023 2,023 2,023 4,118 4.118 4,094 2,023 2,023 
4-6 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 

4-10 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 
5-1 2,023 4.07 4,084 4.089 4.084 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
5-2 2,023 2,024 2,024 2.024 2.024 4,122 4.098 4.098 4, 122 4,122 4.145 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-4 2,023 4,085 2,023 2.023 2.023 6.16 6.127 6,136 2,023 2,023 2,023 4,173 4,174 4,216 2,023 2,023 
5-7 2,023 2.023 6,1 77 6,183 2.023 10.22 2.023 2,023 6.159 6,1 59 2.023 8,241 8.229 2,023 6,13 2,023 
5-8 2,023 2.023 4.07 2.023 8.254 2.023 4.075 2,023 4.07 2,023 8.24 4,075 2.023 10,32 8,22 2,023 
5-9 2,023 4.061 2.024 4.061 6.244 2.023 2.024 4.075 2.024 4.061 6.235 2.024 4.061 8.296 6,211 
6-4 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
6-7 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 
7-5 2,023 2,023 6,235 6,2 11 2.023 10,5 2.023 2,023 6,282 6,235 2,023 8,376 8.469 2,023 6,223 2,023 
7-6 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
8-5 2,023 2.023 4.172 2.023 8.36 2.023 4.141 2,024 4,172 2.023 8.375 4.11 2.023 10.51 8,375 2.024 
8-9 2,023 2.023 2.024 2.023 2.024 2.023 2,024 2.023 2.024 2,023 2.024 2.024 2,023 2,024 2,024 
9-5 2,023 4.156 2.023 4.157 6.227 2.023 2.024 4. 133 2.023 4,156 6.266 2,023 4.156 8,391 6,204 
9-8 2,023 2,024 2,023 2,024 2.023 2.023 2.023 2,024 2,023 2,024 2,023 2,023 2,024 2,023 2,023 

9-10 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 
10-4 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 
10-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 



Tabela 45 (continuação) - Tempo de trânsito nos enlaces 

Tempo Tempo de tr.1nsito após a queda do(s) enlace(s) (ms) 
Nós Normal 2-1 2-3 4-3 4-5 4-2 4-5 4-2 4-3 4-2 4-3 4-2 4-3 5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 

(ms) 2-42-5 4-6 4-10 4-6 4-1 0 4-6 4-10 4-5 4- 10 4-5 4-6 5-4 5-7 5-4 5-8 5-4 5-9 5-7 5-8 5-7 5-9 
1-2 2,023 2,024 2.024 2.024 2.024 2.024 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
1-5 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 10,67 10,47 10,47 6.509 6,399 
2-1 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 
2-3 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 
2-4 2,023 2.023 4.066 4.174 8.37 1 8.37 1 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 
2-5 2.023 2.024 2.024 2.024 2.024 2,024 8,389 8.296 8,296 4.249 4,183 
3-2 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 
3-4 2.023 2.023 4,135 2.023 6.411 10.66 10.63 2,024 2,024 2.024 2,024 2,024 
4-2 2,023 2.023 4,18 4,133 8.25 8,247 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 
4-3 2,023 2,023 4.056 2.024 6, 174 10.28 10,28 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 
4-5 2,023 2,023 4. 164 6.22 2,023 6.216 6,216 6,117 6,112 6,1 12 2,023 2,023 
4-6 2.023 2.023 8.235 10.28 6. 105 2.023 10,28 2,023 2,024 2,024 2.023 2,023 
4-10 2,023 2,023 8.235 10.28 6.088 10.26 2,023 2,024 2,023 2,023 2.023 2,023 
5-1 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 10,32 10.29 10,29 6.16 6,174 
5-2 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 8,297 8.258 8,258 4,137 4,153 
5-4 2,023 2,023 4,1 22 6.235 2.023 6.098 6.122 6,272 6.169 6,169 2,023 2,023 
5-7 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,024 2.023 10,33 2,024 2,024 6,094 6,1 
5-8 2,023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 4,075 2,023 4,07 2,023 
5-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.024 2,024 2,024 4.122 2.024 4,061 
6-4 2.023 2.023 8.54 10.59 6.34 2.023 10.54 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 
6-7 2,023 2.023 2.024 2.024 2,024 2.023 2.024 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
7-5 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 10,55 2,023 2,023 6,399 6,328 
7-6 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 
8-5 2.023 2.023 2,023 2.023 2,023 2.023 2.024 2,023 4,094 2,024 4.172 2,023 
8-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.024 2,023 2,024 2,023 
9-5 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,024 2,023 2,024 4,086 2,023 4,157 
9-8 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,024 2.023 2,024 

9-10 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2,023 
10-4 2.023 2.023 8.505 10.55 6.305 10.55 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2,023 
10-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 



Tabela 45 (continuação) - Tempo de trânsito nos enlaces 

Tempo Tempo de trânsito após a queda do(s) enlace(s) (ms) 

Nós Normal 5- I 5-2 5- l 5-4 5-l 5-4 5-1 5-4 5- I 5-7 5-2 5-4 5-2 5-4 5-2 5-4 5-2 5-7 5-4 5-7 
4-2 4-3 

(ms) 5-8 5-9 5-7 5-8 5-7 5-9 5-8 5-9 5-8 5-9 5-7 5-8 5-7 5-9 5-8 5-9 5-8 5-9 5-8 5-9 
4-5 4-6 

4-10 
1-2 2,023 2.023 2,023 2.023 2.023 2.023 2.02 2,023 2.024 2,023 2,023 2,024 
1-5 2,023 6,516 4,18 4, 188 4.14 1 4.07 1 2,02 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 
2-1 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,02 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
2-3 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,02 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 
2-4 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,02 2,023 2.023 2,023 2.023 
2-5 2.023 4.211 2,023 2.023 2.024 2.023 4,09 4,085 4,061 4,052 2,023 2,024 
3-2 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,02 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
3-4 2.023 2.024 2.023 2,023 2.023 2.023 2.02 2.023 2,023 2,024 2,023 
4-2 2.023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,02 2.023 2.023 2,023 2,023 
4-3 2,023 2,023 2,023 2.023 2,023 2.023 2,02 2.023 2,023 2,023 2.023 
4-5 2,023 2.023 4.169 4.1 74 4,141 2.023 6,27 6,244 6.244 2,023 4,08 
4-6 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2.023 2,02 2,023 2.023 2,023 2,023 

4- 10 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,02 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-1 2,023 6.15 4.061 4,061 4.061 4.084 2,02 2,023 2.023 2,023 2,023 2,023 
5-2 2,023 4.117 2.024 2.024 2,024 2,024 4,12 4,122 4.145 4,168 2,023 2,023 
5-4 2,023 2,023 4,112 4.112 4. 15 2,023 6,16 6,174 6,197 2,023 4,258 
5-7 2,023 2.023 8, 188 8.176 2,023 6.1 3 10,22 10,23 2.023 6,13 8,311 2,023 
5-8 2,023 8,146 4.075 2.023 10.26 8.22 4,08 2,023 12,28 8,211 10,36 2,023 
5-9 2,023 6,122 2.024 4.061 8.235 6,2 11 2,02 4.099 10.26 6.202 8,333 2,023 
6-4 2,023 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2,02 2,023 2.023 2,023 2,023 
6-7 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,02 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 
7-5 2,023 2,023 8.423 8.5 16 2,023 6.223 10,50 10,48 2.023 6,247 8.493 2,023 
7-6 2,023 2.023 2.023 2.023 2,023 2.023 2.02 2.023 2.023 2,023 2,023 2,023 
8-5 2,023 8.524 4.11 2.023 10.51 8,375 4. 11 2.023 12.59 8,375 10,65 2,023 
8-9 2.023 2,024 2.024 2.023 2.024 2.024 2.02 2.023 2,024 2.024 2,024 2,023 
9-5 2,023 6.368 2.023 4.157 8.407 6.204 2.02 4.109 10.5 6,235 8,47 2,023 
9-8 2,023 2.023 2.023 2.024 2.023 2,023 2,02 2.024 2,023 2.023 2,023 2,023 
9- !0 2,023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2,02 2,023 2.023 2,023 2.023 2,023 
10-4 2,023 2,023 2,023 2.023 2.023 2,023 2,02 2,023 2,023 2,023 2,023 
10-9 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.02 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 



Tabela 45 (continuação) - Tempo de trânsito nos enlaces 

Nós Tempo Tempo de trânsito após a queda do(s) enlace(s) (ms) 

Normal 5-2 5-4 5-1 5-4 5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 
(ms) 5-7 5-8 5-7 5-8 5-7 5-8 5-4 5-8 5-4 5-7 5-4 5-7 5-4 5-7 

5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 . 5-8 5-8 5-9 
1-2 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
1-5 2,023 2,023 4,102 6,438 10,68 12,7 10,67 
2-1 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
2-3 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
2-4 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
2-5 2,023 4,052 2,023 4,16 8,357 10,42 8,389 
3-2 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
3-4 2,023 2,023 2,023 2,024 2,024 2,024 2,024 2,023 
4-2 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
4-3 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
4-5 2,023 6,221 4,104 2,023 6,098 8,192 6,132 
4-6 2,023 2,023 2,023 2,023 2,024 2,023 2,023 2,023 

4-10 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,024 2,024 2,023 
5-1 2,023 2,023 4,066 6,15 10,27 12,3 10,26 
5-2 2,023 4,168 2,024 4,113 8,246 10,26 8,235 
5-4 2,023 6,234 4,192 2,023 6,216 8,244 6,211 
5-7 2,023 10,31 8,264 6,082 2,023 12,31 10,28 
5-8 2,023 12,32 10,3 8,122 12,29 2,024 4,047 
5-9 2,023 10,3 8,272 6,122 10,27 4,146 2,024 
6-4 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
6-7 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
7-5 2,023 10,56 8,493 6,317 2,023 12,58 10,55 
7-6 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
8-5 2,023 12,69 10,65 8,461 12,69 2,023 4,078 
8-9 2,023 2,024 2,024 2,024 2,0211 2,023 2,024 2,023 
9-5 2,023 10,55 8,47 6,305 10,52 4,07 2,023 
9-8 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,024 2,023 2,023 
9-10 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
10-4 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 
10-9 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 


