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Abstract— This paper proposes an algorithm based on 

Artificial Neural Networks to classify, locate faults and determine 
fault resistances in transmission lines with series compensation. 
The training of ANNs requires three-phase voltage and current 
signals measured at the one terminal of the line from different 
faults scenarios. First of all, a total of 504 scenarios are 
implemented in the Alternative Transient Program (ATP). These 
data are processed by means of mathematical techniques. The 
methodology adopted includes filtering, interpolation and the 
Method of Least Errors in order to obtain the phasor modules of 
the samples to be used in trainings. The adopted topology of 
ANNs is the Multilayer Perceptron implemented according to the 
backpropagation algorithm and uses Levenberg Marquardt 
supervised learning technique. The proposed algorithm produced 
meaningful results when tested for different fault scenarios. The 
applied algorithm has reached accurate results for different 
failure angles values, transmission line length and series 
capacitance. 
 

Palavras-chave — Compensação Série, Linhas de Transmissão, 
Localização de Faltas, Método dos Mínimos Quadrados, Redes 
Neurais Artificiais.  

I.  INTRODUÇÃO 

S linhas de transmissão compõem a maior parte dos 
sistemas elétricos de potência, sendo de grande 

importância para transmissão de energia, percorrendo grandes 
distâncias desde as unidades geradoras até os centros 
consumidores. 

Com o aumento da carga nos centros consumidores, é 
intuitivo pensar a necessidade de novas linhas de transmissão 
para suprir o crescimento da demanda. Uma alternativa para 
esta questão tem sido utilizar a compensação série em linhas 
de transmissão existentes, pois, além de aumentar a capacidade 
de transmissão de energia, conforme desejado, essa prática 
reduz os custos e minimiza os impactos socioambientais, com 
menor devastação de áreas verdes.  
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Contudo, na ocorrência de uma falta, alguns efeitos 
indesejáveis são introduzidos ao sistema devido à 
compensação série, como inversão de corrente, inversão de 
tensão e frequências sub-harmônicas [1]. Esses efeitos 
dificultam a localização de faltas por métodos convencionais 
baseados na proporcionalidade entre a impedância da linha e a 
distância do local de ocorrência da falta em relação à fonte. 

Assim, têm sido propostos vários algoritmos para análise de 
linhas de transmissão compensadas, submetidas à faltas. Em 
[2] é apresentado um algoritmo para identificar e classificar 
faltas, através do cálculo da entropia de Shannon dos 
coeficientes detalhe, obtidos por meio da transformada wavelet 
dos sinais de corrente e tensões trifásicas. Em [3] é proposto 
um algoritmo que utiliza conceitos associados à proteção 
diferencial e lógica difusa para localizar faltas. 

Diante disso, esse artigo propõe um algoritmo para 
diagnosticar faltas, capaz de classificar, localizar e determinar 
a resistência de falta em linhas de transmissão com 
compensação série. 

A metodologia adotada se baseia na utilização de redes 
neurais artificiais (RNAs). Para o seu treinamento, são gerados 
diversos cenários de falta e os sinais trifásicos de tensão e 
corrente em um terminal da linha são gravados. A geração 
desses cenários é feita de modo automatizado por meio de um 
algoritmo de simulação em batelada aplicado ao software 
ATP. Em seguida, alguns métodos matemáticos são 
empregados para realizar o processamento dos sinais de tensão 
e corrente, como filtro de Butterworth, interpolação e método 
dos erros mínimos quadrados. O objetivo desse processamento 
é a filtragem das componentes de alta frequência, amostragem 
dos sinais e estimação dos módulos fasoriais, compondo um 
banco de dados em formato apropriado para o treinamento e 
testes das RNAs. O processamento de dados e as RNAs são 
desenvolvidos no software MATLAB.  

Essa metodologia já foi empregada e obteve resultados 
satisfatórios para um sistema modelado sem compensação 
série [4]. Neste artigo, a metodologia apresentada foi aplicada 
a um modelo simplificado de linhas de transmissão 
compensadas e obteve resultados eficientes na classificação, 
localização e determinação de resistência de falta, diante de 
vários cenários de falta implementados no software ATP. Cabe 
ressaltar que as resistências de falta foram consideradas fixas e 
o sistema de compensação foi representado apenas por um 
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conjunto paralelo de capacitância fixa e varistores de óxido 
metálico. Além disso, erros percentuais dos transformadores 
de potencial e de corrente foram desprezados. 

II.  TOPOLOGIA DO SISTEMA ELÉTRICO 

O algoritmo proposto foi aplicado a um sistema elétrico 
modelado por circuitos equivalentes conectados as Barras 1 e 
2, representados por fontes de tensão (SE1 e SE2) e 
impedâncias (Zeq1 e Zeq2). As Barras 1 e 2 são interligadas 
por meio de uma linha de transmissão de 80 quilômetros de 
comprimento em série a um banco capacitivo de 180µF. As 
medições de tensões e correntes trifásicas são realizadas 
somente na Barra 1. A Fig. 1 mostra a topologia descrita. 

Para a proteção dos capacitores e em razão de tornar o 
sistema com características mais próximas à realidade, 
varistores de óxido metálico (MOV) foram inseridos em 
paralelo para evitar que seja aplicada uma tensão sobre os 
capacitores acima da suportável em caso de falta. 

 
Fig. 1.  Topologia do sistema elétrico. 
 

Os dados da fontes e da linha de transmissão são 
apresentados na Tabela I. O MOV tem seu gráfico de tensão U 
por corrente I mostrado na Fig. 2. 

 
TABELA  I 

COMISSIONAMENTO 

 
Resistência Indutância 

SE1 
345kV ∠-90° 

Positiva 4,0 Ω 95,0 mH 

Zero 4,0 Ω 95,0 mH 

SE2 
345kV ∠-75° 

Positiva 6,5 Ω 135,0 mH 

Zero 3,0 Ω 106,0 mH 

Linha de 
Transmissão 

Positiva 0,031432 Ω/km 0,967983 mH/km 

Zero 0,423463 Ω/km 3,319633 mH/km 

 

 
Fig.  2.  Curva UxI dos varistores de óxido metálico. 

A Fig. 3 apresenta os tipos de falta. O objetivo é identificar 
o local de ocorrência da falta F, estimando a distância da 
Barra 1 ao local de falta d e a resistência associada à falta RF. 
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Fig. 3.  Diferentes tipos de falta investigados: A) fase-terra (AT, BT, CT); B) 
bifásica (AB, BC, CA); C) trifásica (ABC); D) bifásica-terra (ABT, BCT, 
CAT). 

III.  M ETODOLOGIA 

A.  Etapa 1: Aquisição de Dados 

Para o bom desempenho das RNAs é necessário realizar 
seu treinamento diante de um conjunto de cenários de falta. 
Esses cenários devem representar diversas possibilidades de 
falta do sistema, por meio de diferentes combinações das 
variáveis de interesse. A Tabela II apresenta os valores das 
variáveis consideradas neste estudo. 

A partir dessas variáveis foram gerados 504 cenários de 
falta distintos no software ATP. Esses cenários foram obtidos 
de forma automática conforme método detalhado no apêndice. 

 
TABELA II 

VARIÁVEIS DE COMPOSIÇÃO DOS CENÁRIOS DE FALTA 

Variáveis Treinamento 

Locais de Falta (km) 8 – 16 – 24 – 32 – 40 – 48 – 56 – 64 – 72 

Resistências de falta fase-
terra e bifásica-terra(Ω) 

0,01 – 7 – 14 – 21 – 28 – 35 – 42 – 49 

Resistências de falta 
bifásicas e trifásicas (Ω) 

0,01 – 7 

Tipos de falta 
AG – BG – CG – AB – AC – BC     ABG – 

ACG – BCG – ABC 
Ângulo de incidência de 

falta 
0° 

B.  Etapa 2: Processamento de Dados 

Para cada cenário de falta gerado, foram registrados sinais 
de tensões e correntes na Barra 1. No entanto, é necessário o 
processamento desses dados a fim de adequá-los para o seu 
emprego no treinamento das RNAs. A Fig. 4 apresenta a 
estrutura do algoritmo para processamento de dados.  

Zeq 1 Zeq 2 
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Fig.  4.  Estrutura do algoritmo de processamento de dados. 
 

De acordo com a estrutura apresentada, os sinais passam 
por um filtro passa-baixas para eliminar as componentes de 
alta frequência. O filtro é do tipo Butterworth, segunda ordem 
e frequência de corte de 100 Hz. Na interpolação, ocorre a 
padronização do número de pontos por ciclo dos dados em 32, 
o que corresponde a uma frequência de amostragem de 1960 
Hz. Na estimação fasorial é realizado o cálculo dos fasores 
fundamentais de 60 Hz por meio do Método dos Erros 
Mínimos Quadrados proposto por Sachdev e Baribeau [5]. 

A seleção dos dados de falta consiste na escolha dos 
módulos fasoriais a serem utilizados para caracterização da 
falta. Para isso, são consideradas 5 janelas deslizantes, 
deslocadas de uma amostra, com quatro dados cada e com 
início dois ciclos após detectada a falta. A Fig. 5 exemplifica a 
seleção dos módulos fasoriais de um sinal de corrente da fase 
A; MIA1, MIA2, MIA3, MIA4, MIA 5, MIA6, MIA7 e MIA8 . 
Esse processo deve ser estendido aos demais sinais de tensões 
e correntes. 

 
Fig.  5.   Seleção dos módulos fasoriais. 
 

Por fim, os módulos fasoriais selecionados são 
normalizados, utilizando o maior valor registrado durante um 
ciclo registrado anterior ao início da falta. Os dados 
normalizados são enviados para as RNAs.  

C.  Etapa 3: Redes Neurais Artificiais 

As redes neurais artificiais foram estruturadas para realizar 

as seguintes funções: classificação da falta quanto ao tipo (AG, 
BG, CG, AB, AC, BC, ABG, ACG, BCG ou ABC), 
localização da falta, indicando a sua distância em quilômetros 
d em relação à Barra 1, e determinação da resistência 
associada à falta RF, em ohms.  

As RNAs foram implementadas no software MATLAB por 
meio do Toolbox Neural Network [6]. Todas as redes 
utilizadas apresentam a topologia Multilayer Perceptron com 
método de aprendizagem supervisionado backpropagation. O 
algoritmo de treinamento é o Levenberg Marquardt. As demais 
características, como número de camadas e número de 
neurônios, foram definidos de forma experimental.  

 
    1)  RNA para Classificação  

A classificação de faltas é feita por uma única RNA 
convencional. Sua estrutura possui 24 entradas, uma camada 
oculta composta por 12 neurônios e 4 neurônios na camada de 
saída. A função de ativação sigmoide é utilizada para todos os 
neurônios. Os alvos de saída utilizados no treinamento desta 
rede são 1 para condição de falta e 0 para condição de não 
falta. A Fig. 6 apresenta a estrutura descrita. 

24-12-4

MIA
A

B

C

G

RNA

MIB
MIC
MVA
MVB
MVC

 
Fig.  6.  Estrutura da RNA de classificação de faltas. 
 

    2)  RNAs Modulares para Localização de Faltas e RNAs 
Modulares para Determinação de Resistência de Falta 

Para localizar as faltas e determinar a resistência associada 
à falta são utilizados dois módulos, com quatro RNAs cada, 
conforme pode ser verificado na Fig. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        (a)                 (b) 
 

Fig.  7.  Estrutura modular a) RNAs para localização; b) RNAs para 
determinação de resistência de falta. 
 

Na estrutura modular, os dados são divididos e cada RNA 
recebe os dados de acordo com o tipo de falta (monofásica, 
bifásica, trifásica e bifásica-terra). Dessa maneira, somente 
uma RNA é treinada, sendo ativada de acordo com a saída da 
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RNA de classificação. Esse método diminui o esforço 
computacional e melhora a precisão dos resultados [7, 8, 9]. 

Todas as RNAs seguem a mesma estrutura interna. São 24 
entradas, uma camada oculta com 16 neurônios, ativada pela 
função sigmoide e 1 neurônio na camada de saída com função 
de ativação linear. Os alvos de saída das RNAs são os valores 
dos locais de falta e de resistência de falta, correspondentes 
aos cenários de falta aplicados a entrada da rede. 

IV.  RESULTADOS 

 
    1)  RNAS para Classificação, localização e determinação 
da resistência de falta. 

São apresentados como resultados, as respostas dadas pelas 
RNAs, quando estas são testadas diante de cenários de falta 
diferentes daqueles utilizados nos processos de treinamento. 
Vale ressaltar que, o resultado apresentado corresponde a 
média dos valores obtidos, uma vez que para cada janela na 
entrada há uma saída correspondente.   

A RNA de classificação retorna valores entre 0 e 1. Ela se 
baseia em três intervalos de valores de saída para determinar o 
tipo da falta ocorrida. Se os valores de saída estimados forem 
iguais ou superiores a 0,7 há indicativo de falta. Caso os 
valores de saída sejam iguais ou inferiores a 0,3 não há 
indicativo falta. Já valores compreendidos entre 0,3 e 0,7 não 
oferecem resultados conclusivos para a classificação. A Tabela 
III apresenta os resultados dos testes de classificação. É 
possível verificar que a RNA apresentou exatidão nos seus 
resultados, uma vez que, obteve 100% de acerto.  

 
TABELA  III 

TESTES DE CLASSIFICAÇÃO DE FALTAS 

Tipo 
de 

Falta 

d 
(km) 

RF (Ω) 
Saídas Estimadas 

A B C T 

AT 

12,00 3,00 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

12,00 45,00 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

68,00 3,00 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

68,00 45,00 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

AB 
12,00 3,00 1,0000 1,0000 0,0000 0,0001 

68,00 3,00 1,0000 1,0000 0,0000 0,0001 

ABC 
12,00 3,00 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

68,00 3,00 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

ABT 

12,00 3,00 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

12,00 45,00 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

68,00 3,00 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

68,00 45,00 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

 
Nos testes das RNAs de localização e determinação de 

resistência de falta foram utilizados os mesmos cenários de 
falta desconhecidos já apresentados na Tabela III. 

A Tabela IV apresenta os resultados dos testes de 
localização e determinação de resistência de falta. Para 

localização, a maioria dos resultados obtidos apresenta erro 
percentual inferior a 3%. Enquanto que, para determinar a 
resistência falta, o erro percentual máximo foi igual a 29,33%. 
Vale ressaltar que, o erro percentual igual a 29,33% 
corresponde a diferença absoluta de 0,88 ohms, entre o valor 
estimado e o valor esperado, o que qualifica o resultado como 
um bom valor alcançado.  

Para o cálculo do erro percentual Ep considerou-se a  
equação (1) 

100(%) ×−=
adoValorEsper

adoValorEstimadoValorEsper
Ep       (1) 

 
TABELA IV 

TESTES DE LOCALIZAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE FALTA 
Tipo 
de 

Falta 
d (km) 

d 
Estimado 

(km) 

Ep 
(%) 

RF 
(Ω) 

RF 
Estimado 

(Ω) 

Ep 
(%) 

AT 

12,00 11.92 0,67 3 2.82 6,00 
12,00 12.04 0,33 45 44.97 0,07 
68,00 67.62 0,56 3 2.82 6,00 
68,00 67.98 0,03 45 45.02 0,04 

AB 
12,00 12.78 6,50 3 3.34 11,33 
68,00 67.06 1,38 3 3.73 24,33 

ABC 
12,00 11.58 3,50 3 2.86 4,67 
68,00 68.19 0,28 3 3.58 19,33 

ABT 

12,00 12.37 3,08 3 2.75 8,33 
12,00 12.00 0,00 45 44.93 0,16 
68,00 68.03 0,04 3 3.88 29,33 
68,00 67.98 0,03 45 45.07 0,16 

 
    2)  Análise de Sensibilidade 

A fim de avaliar o desempenho do algoritmo proposto, 
foram criadas novas condições de falta para testes, 
contemplando as seguintes variáveis: 
• Mudança do ângulo de falta para 90°, 
• Aumento do comprimento da linha em 5%, correspondendo 

a 84 km, 
• Aumento da capacitância série em 5%, correspondendo a 

189 μF. 
Vale ressaltar, que essas variáveis não foram consideradas 

nos treinamentos.  
As RNAs para classificação apresentaram 100% de acerto, 

demonstrando-se imunes as novas condições de falta. Os 
resultados para localização e determinação da resistência de 
falta estão apresentados na tabela V (está em destaque a nova 
variável considerada). 

 
TABELA V 

FALTAS AT, DISTANTE 12 KM DA BARRA 1 E RESISTÊNCIA DE FALTA 3 Ω 

Ângulo 
de falta 

L 
(km) 

Xc 
(μF) 

d 
Estimado 

(km) 

Ep 
(%) 

RF 
Estimado 

(Ω) 

Ep 
(%) 

90 80 180 12.32 2.66 3.27 2.25 
0 84 180 11.85 1.25 3.06 0.50 
0 80 189 11.97 0.25 2.87 1.10 
90 84 189 11.11 7.42 3.46 3.83 

 
A precisão da RNA para localização se mantém quando 

testados individualmente cada nova variável, apresentando 
erros percentuais inferiores a 3%. No entanto, quando são 
consideradas todas variáveis em único cenário de fala, a 
localização apresentou um erro percentual de 7,42%, que 
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corresponde a 890 m. Para a resistência de falta os erros 
percentuais foram inferiores a 3,83%. 

De forma geral, as RNAs apresentaram bons resultados, 
mesmo quando testadas diante de novas condições, não 
contempladas em seu processo de treinamento.  

V.  CONCLUSÃO 

Esse artigo propôs uma metodologia para classificar, 
localizar faltas e determinar resistências de faltas em linhas de 
transmissão com compensação série.  

A metodologia consistiu em três etapas. Inicialmente, houve 
aquisição de dados, gerados de forma automática a partir do 
software ATP. Em seguida foi realizada a etapa de 
processamento de dados que objetivou extrair os módulos dos 
fasores fundamentais de 60 Hz, para treinamento das RNAs. 
Por fim, foram implementadas as RNAs no software 
MATLAB, para realizar as funções de classificação, 
localização de faltas e determinar as resistências de falta. Vale 
destacar que, a estrutura modular aplicada as RNAs de 
localização e resistência de falta contribuiu para diminuir o 
esforço computacional e melhorar a precisão dos resultados. 

Os resultados obtidos mostraram que o algoritmo de 
classificação proposto foi capaz de obter 100% de acerto. Nos 
testes realizados, foi possível verificar também que mesmo 
quando os dados de tensão e corrente foram advindos de outra 
linha, com diferentes parâmetros e de um sistema elétrico 
equivalente diferente daquele utilizado na fase de treinamento, 
as RNAs continuaram apresentando o mesmo desempenho, 
demonstrando a capacidade de generalização da metodologia 
desenvolvida.  

Nas etapas de localização de faltas e determinação da 
resistência de falta os resultados alcançados tiveram boa 
precisão, com erros percentuais reduzidos, mesmo diante de 
novas condições de falta, desconsideradas no processo de 
treinamento. A partir desses resultados, é possível afirmar que 
o objetivo principal foi alcançado, uma vez que, o algoritmo 
superou as dificuldades impostas pela introdução da 

compensação série. Destaca-se nesta fase a determinação da 
resistência de falta, que pode indicar aos engenheiros 
responsáveis pela manutenção da linha, em casos reais de 
curto-circuito, um indicativo do agente motivador do defeito. 
Por exemplo, valores baixos, até 5 ohms, estão associados a 
descargas atmosféricas, enquanto valores mais elevados, acima 
de 90 ohms, a árvores. 

A proposta para trabalhos futuros é a utilização de um 
modelo de sistema elétrico mais robusto, que represente 
tiristores e reatores no sistema de compensação série, 
considere a resistência de falta variável no local do  
curto-circuito e erros percentuais de transformadores de 
potencial e corrente. 

VI.  APÊNDICE 

A seguir é reproduzida a metodologia desenvolvida em 
[10], para realizar tarefas de forma automática no software 
ATP. 

O ATP é composto pelos programas ATP Draw e o Tpbig. 
A simulação do modelo do sistema elétrico é feita no ATP 
Draw, que gera um arquivo padrão de extensão .atp para a 
configuração montada. Na Fig. 8 está representado o sistema 
elétrico para uma falta trifásica e na Fig. 9 o arquivo padrão de  
extensão. atp correspondente. 

 
Fig.  8. Diagrama do sistema em estudo para faltas trifásicas. 

 
Fig.  9. Arquivo padrão do Atp do sistema em estudo para uma falta trifásica. 
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Então, é desenvolvida uma rotina no software MATLAB, 

utilizada para editar o arquivo padrão .atp, alterando locais de 
falta, resistências de falta e tipos de falta, gerando dessa forma 
diversos arquivos .atp, correspondentes a diferentes cenários 
de falta.  

Já o programa Tpbig é responsável por executar os 
arquivos .atp e gerar a saída de dados. Para isso, cria-se um 
arquivo de extensão .txt em que suas linhas são dedicadas a 
execução de um arquivo .atp, exceto a primeira linha que se 
destina a configuração do prompt de comando, dando acesso a 
pasta em que os arquivos .atp estão salvos. A Fig. 10 apresenta 
um exemplo de parte desse arquivo. Após salvar o arquivo no 
diretório C:\ATPDraw2004, faz-se a sua renomeação de sua 
extensão, mudando .txt para .bat. O arquivo com extensão .bat 
tem a função de automatização de tarefas. O duplo clique 
sobre ele inicia a rotina automática de simulação, que dá 
origem aos arquivos de saída de dados a serem utilizados na 
etapa de processamento de dados. Vale ressaltar que esta 
metodologia funcionou para o sistema operacional Windows 
XP e Windows 10, utilizando o ATPDraw2004. 

 

 
Fig.  10.  Exemplo do arquivo que executa a rotina automatizada de 
simulação. 
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