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Abstract--It’s proposed a new methodology to block distance 

relays under power swing. The method is based on the 

comparison of the voltage signal with periodic signals, requiring 

simple adjustments which doesn’t need intensive studies over 

power electrical system. It is used the Mean Square Error concept 

of time periodic signals in relation to the sampled voltage signal 

with the objective of block in power swing e unblock in fault 

during power swing. In other words, the voltage signal is 

compared to signals generated by a periodic function, usually 

used in the electric engineering field, such as sinusoidal, 

triangular and sawtooth. The proposed methodology presents as 

main advantage in relation to the conventional methods its 

capacity to identify faults during power swing events. The method 

was tested in several scenarios, varying the oscillation frequency, 

the loading angle and the fault distance, verifying its efficiency 

when compared to the other methods used to the same purpose. 

As differential, it was verified the good performance under any 

range of swing frequencies, fault applied distance and response 

time about 2 cycles of 60Hz. 

 
Index Terms—Distance relay blocking, mean square error, 

power swing, short-circuit detect, protection relay. 

I.  INTRODUÇÃO 

A estabilidade de sistemas elétricos de potência tem se tornado 

um assunto prioritário na operação do sistema interconectado 

de um país. Uma oscilação de potência pode causar perda de 

sincronismo entre geração e carga, resultando no desligamento 

de geradores causando a perda do equilíbrio e posterior 

blecaute [1]. Uma oscilação de potência é causada pela 

variação do ângulo de defasagem entre duas máquinas 

síncronas, resultando nos sinais de corrente e tensão ilustrados 

na Fig. 1. A North American Electric Reliability Corporation 

(NERC) reportou uma alarmante estatística onde uma parcela 
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de 75% das grandes perturbações que causaram saídas em 

cascata e blecautes envolvem operações indevidas de relés de 

distância [2]. No Brasil, o sistema elétrico sofreu desligamento 

desta natureza. Devido a um problema, localizado em uma das 

linhas de transmissão que interligam a Usina de Itaipu à região 

sudeste do Brasil, no dia 10/11/2009 ocorreu uma perturbação 

no Sistema Interligado Nacional (SIN), envolvendo 

diretamente a região Sudeste/Centro-Oeste, desencadeando 

uma série de desligamentos automáticos. Neste evento, como 

resultado da oscilação de potência gerada, verificou-se que a 

região Sul operou com uma frequência de 63,6 Hz por alguns 

instantes, enquanto que a região Norte e Centro-Oeste com 

uma frequência de 58,3 Hz [3]. 

 As técnicas de Power Swing Blocking (PSB) são divididas 

em métodos convencionais e não convencionais [4]. Os 

métodos convencionais são baseados na medição da taxa de 

variação da impedância, sendo usadas duas características 

concêntricas, ou blinders, para este propósito [5], [6]. De 

modo a implementar a técnica, intensivas análises de rede são 

requeridas para identificar a correta separação entre o blinder 

interno e externo [7], [8]. Adicionalmente, o relé pode operar 

indevidamente para oscilação estável, a menos que a 

estimativa do limiar seja muito precisa para discriminar entra 

uma falta e um evento de oscilação de potência, como 

experimentado por [9]. Na atualidade, propostas alternativas 

têm sido empregadas utilizando técnicas de análise de sinais 

com transformada Wavelet (WT) e filtros morfológicos (MM) 

[10] , [11] , [12]. Gautam e Brahma [12] desenvolveram um 

filtro MM para a detecção de oscilação de potência. Este 

método detecta oscilações de potência com um tempo de 

resposta de 4 ciclos de 60 Hz (66,66 ms), demonstrando que 

esta proposta supera qualquer abordagem baseada em blinder 

convencional. Para curto-circuito trifásico durante oscilação de 

potência, o tempo de resposta em que detectou a falta foi de 

aproximadamente 8 ciclos, o qual é um período inaceitável. 

Assim, a proposta é eficiente para detecção de oscilações de 

potência, mas tarda muito tempo para detectar um curto-

circuito durante uma oscilação. 

 O objetivo deste trabalho é apresentar um método confiável 

que mantenha bloqueado o relé de distância durante eventos de 

oscilação de potência, desbloqueando-o somente em eventos 

de ocorrência de falta ou regime permanente, que utilize 

medidas locais de tensão. A metodologia proposta utiliza o 
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conceito do erro quadrático médio de sinais periódicos no 

tempo em relação ao sinal de entrada amostrado. Baseado em 

testes, foram predefinidos os ajustes da metodologia para o 

objetivo proposto, como justificado mais adiante. O objetivo é 

criar um método confiável e que não precise de estudos do 

sistema elétrico de potência (SEP) para o seu ajuste. O método 

consegue alcançar esse objetivo, empregando filtros com 

funções características e analisando seu erro médio quadrático. 

A seção II explica o funcionamento da metodologia proposta. 

A seção III mostra as análises e resultados obtidos neste 

trabalho. Na seção IV são apresentadas as conclusões. 

II.  METODOLOGIA PROPOSTA 

A principal vantagem do método proposto é a capacidade 

de identificar faltas durante eventos de oscilação de potência. 

Assim, consegue auxiliar a função de Power Swing Blocking 

(PSB) através da análise das respostas obtidas pelos filtros das 

funções características. O sinal instantâneo de tensão é 

processado pelo método para decidir quando desbloquear o 

relé na ocorrência de curto-circuito ou durante regime 

permanente, bloqueá-lo quando método detectar oscilação. O 

método proposto é baseado na comparação do sinal de tensão 

amostrado pelo relé com funções características (senoidal, 

triangular e dente de serra) em janelas de 1 ciclo de 60 Hz, 

onde emprega-se o Erro Quadrático Médio (EQM) como 

ferramenta para a análise do comportamento do SEP. 

O erro quadrático médio é uma forma de avaliar a diferença 

entre um sinal de referência e o valor real amostrado. Desta 

forma, um EQM pequeno indica uma variação pequena entre 

esses sinais, do mesmo modo que um EQM grande significa 

uma grande variação entre os dois sinais em questão. Em 

outras palavras, quanto mais próximo de zero for este 

parâmetro, maior é semelhança entre os dois sinais. A equação 

para o EQM é dada por (1): 
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Onde: 

EQM : Erro Quadrático Médio; 

x (n): valores do sinal de entrada, em p.u.; 

xc (n): valores da função característica, em p.u.; 

N : tamanho da janela. 

 

Primeiramente, o sinal de tensão amostrado passa por um 

filtro de funções características, como descrito anteriormente. 

Nestes filtros, são calculados os erros médios quadráticos das 

funções dente de serra com pico negativo, dente de serra com 

pico positivo, triangular com pico negativo e triangular com 

pico positivo. Da função senoidal, é extraído seu máximo 

valor e este então é utilizado para calcular o EQM normalizado 

dentro da janela. Todas estas funções utilizadas nos filtros 

possuem frequência de 60 Hz. 

Para aplicar o filtro de funções características, ilustrado 

pela Fig. 2, devem-se criar janelas dos dados a serem 

analisados. Estas janelas são sincronizadas através da 

identificação do semi-ciclo positivo do sinal instantâneo da 

tensão, de modo que cada janela possua o tamanho de um 

ciclo de 60 Hz sincronizado com a função característica, de 

modo a obter o erro. 

Após a sincronia do sinal e o consequente cálculo do EQM 

para suas respectivas funções características em cada janela de 

60 Hz, o mesmo é normalizado conforme (2), obtendo-se as 

saídas EQM_1, EQM_3, EQM_5 e EQM_6. 
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Onde: 

EQMi: Erro Quadrático Médio normalizado; 

EQM: Erro Quadrático Médio da função característica; 

Amax: Máximo valor da função senoidal dentro da janela. 

 

O próximo passo consiste em calcular as médias entre os 

EQM das funções dentes de serra e triangulares 

respectivamente, ou seja, a média entre EQM_1 e EQM_3, 

obtendo-se MEDIA_13; e a média entre EQM_5 e EQM_6, 

obtendo-se MEDIA_56. As médias entre essas funções são 

utilizadas de modo a definir uma tolerância aceitável para o 

correto funcionamento do algoritmo; em outras palavras, é a 
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Fig. 1.  Oscilação de potência: formas de onda de tensão e corrente. 
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Fig. 2.  Filtro de funções características. 
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partir da observação das respostas MEDIA_13 e MEDIA_56 

que os ajustes são definidos, de forma que a combinação entre 

estas respostas determina se o relé deve ser bloqueado 

(oscilação) ou ser desbloqueado (falta ou regime permanente). 

Com base nas simulações e testes realizados, foram 

determinados três limiares de modo a classificar curto-circuito, 

oscilação de potência e regime permanente. Para eventos de 

curto-circuito observa-se que os comportamentos das médias 

têm valores menores do que 15% durante o tempo em que a 

falta é aplicada. Por este motivo, para a detecção de falta é 

definido em 15% o valor da variável Ajuste. 

De maneira análoga, para regime permanente observa-se 

que as médias possuem um comportamento de modo que 

MEDIA_13 mantém-se num valor fixo de aproximadamente 

75% e MEDIA_56 mantém-se fixa em valores próximos a 0%. 

Desta forma determinou-se, também, um ajuste superior e um 

ajuste inferior, fixados em 75% e 5% para as médias 

MEDIA_13 e MEDIA_56, respectivamente, mais uma 

temporização, de modo a diferenciar oscilação e regime 

permanente. 

A Fig. 3 apresenta o funcionamento da metodologia 

proposta através de um fluxograma. Inicialmente é realizada a 

leitura dos sinais de interesse, são aplicados os filtros de 

funções características e obtidos os erros quadráticos médios e 

calculadas as médias MEDIA_13 e MEDIA_56, utilizadas para 

a classificação dos eventos. Caso seja verdadeira a condição 

de que as médias MEDIA_13 e MEDIA_56 são menores do 

que o ajuste de falta (Ajuste) estabelecido, é detectado curto-

circuito e o relé é desbloqueado. Caso essa condição não seja 

verdadeira, o relé é bloqueado e então são verificadas as 

condições de MEDIA_13 ser maior ou igual ao ajuste superior 

(Aj_Sup) e MEDIA_56 ser menor ou igual ao ajuste inferior 

(Aj_Inf), simultaneamente. Se essas condições forem 

verdadeiras durante um tempo de, no mínimo, 4 segundos o 

sistema está em regime permanente e o relé é desbloqueado; 

caso contrário a metodologia entende que o SEP está 

oscilando e o relé se mantém bloqueado. 

III.  RESULTADOS E ANÁLISES 

Para a validação da metodologia proposta foi utilizado um 

sistema teste composto por dois geradores G1 e G2 conectados 

através de uma linha de transmissão (LT) de 400 km como 

mostra a Fig. 4. Utilizando o software Simulink®, foi simulada 

a ocorrência de uma falta no tempo de 2 segundos com a 

duração de 6 ciclos. Os dados completos do sistema teste 

podem ser verificados no apêndice, na seção V. 

Para os mesmos tempos de ocorrência e duração de falta 

foram testadas diferentes situações, tais como: a variação do 

comprimento da LT onde há ocorrência da falta, assim como 

diferentes cenários para oscilação de potência e o comparativo 

com o SEP em regime permanente. A seguir serão 

demonstrados alguns destes cenários analisados para a 

discussão dos resultados obtidos nas simulações. Para as 

análises a seguir, considerou-se G1 operando com ângulo de 

carregamento de 30º e G2 com ângulo de carregamento de 0°. 

 

A.  Cenário 1: falta em regime permanente em 50% da LT 

Para o primeiro caso a ser analisado considerou-se os 

geradores G1 operando com frequência de 60 Hz e G2 

operando com frequência de 60 Hz, deste modo o SEP está 

operando em regime permanente. A ocorrência da falta foi 

simulada para 50% do comprimento da LT, ou seja, 

igualmente distante de 200 km para ambos os geradores. 

Como é possível observar na Fig. 6, os EQM das funções 

triangulares com pico negativo e com pico positivo, 

respectivamente EQM_5 e EQM_6, mantiveram-se próximos 
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Fig. 3.  Fluxograma da metodologia proposta. 

 

 
Fig. 4.  Sistema teste. 
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entre si durante operação em regime permanente e também 

durante a ocorrência da falta. Entretanto, durante a falta, nota-

se que estes erros diminuem o seu valor percentual. Já para as 

funções dente de serra com pico negativo e com pico positivo, 

respectivamente EQM_1 e EQM_3, percebe-se um grande 

desvio no cálculo da média entre esses erros quando o SEP 

está operando em regime permanente, porém o mesmo diminui 

significativamente quando há ocorrência da falta. 

Com o ajuste da tolerância máxima para a média entre os 

erros definido em 15%, o relé é desbloqueado, para este 

cenário, no momento em que a falta entra em seu segundo 

ciclo, como é possível perceber na Fig. 6 pelo sinal de Trip do 

relé. 

 

B.  Cenário 2: falta em regime permanente em 5% da LT 

De maneira análoga ao que foi apresentado no cenário 1, o 

SEP está operando em regime permanente. Entretanto, para 

este caso, a ocorrência da falta se dá em 5% da LT, ou seja, a 

uma distância de 20 km do gerador G1 e 380 km do gerador 

G2. 

Como pode-se observar na Fig. 5, o comportamento dos 

EQM e suas respectivas médias obteve os mesmos padrões 

observados no cenário anterior. A diferença que pode ser 

observada é o momento que se dá o desbloqueio do relé, que 

neste caso, conforme a simulação, ocorre já no primeiro ciclo 

onde se dá a ocorrência da falta. 

 

C.  Cenário 3: falta com o SEP em oscilação em 50% da LT 

Considera-se agora o SEP operando em oscilação de 

potência, com o gerador G1 operando com frequência de 58,3 

Hz e o gerador G2 operando com frequência de 63,6 Hz. 

Assim como analisado no cenário 1, a falta ocorre em 50% do 
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Fig. 6.  Análise do cenário 1. 
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Fig. 5.  Análise do cenário 2. 
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comprimento da LT. Pode-se observar, pela Fig. 7, que todos 

os EQM das funções características utilizadas como filtros 

sofrem flutuações durante o tempo nos pontos onde não há 

ocorrência de falta. Consequentemente, as médias entre os 

EQM destas funções também apresentam flutuações durante o 

tempo. Nos cenários 1 e 2, onde o SEP opera em regime 

permanente, é possível notar que tanto os EQM quanto as 

médias das funções não sofrem variações no tempo, quando 

não há ocorrência de falta. Logo, estas flutuações observadas 

no cenário 3 indicam corretamente que o SEP está operando 

com oscilação de potência. 

No instante que se dá a falta, segue-se o mesmo do que foi 

observado nos cenários 1 e 2 para esta situação específica, 

desbloqueando o relé no segundo ciclo do curto-circuito. 

D.  Cenário 4: falta com o SEP em oscilação em 5% da LT 

Para o quarto e último cenário a ser analisado considera o 

SEP operando com uma leve oscilação de potência, com o 

gerador G1 operando com frequência de 60,2 Hz e o gerador 

G2 operando com frequência de 60 Hz. Do mesmo modo 

como foi analisado no cenário 2, a falta se dá a 20 km de G1 e 

a 380 km de G2. Esta análise tem como objetivo comprovar a 

validade do método para diversos cenários de operação do 

SEP.  

Na Fig. 8 pode-se observar flutuações nos valores dos EQM 

e das médias das funções, mesmo para uma pequena variação 

de frequência de 0,2 Hz em apenas um dos geradores do SEP, 

comprovando que o sistema está operando em oscilação de 

frequência. Da mesma forma, observa-se o desbloqueio do 

relé, pelo sinal de Trip, já no primeiro ciclo de ocorrência do 

curto-circuito. 

E.  Discussão de resultados 

Diversos casos de estudo foram simulados para a avaliação 

 
Fig. 7.  Análise do cenário 3. 

 

 

 
Fig. 8.  Análise do cenário 4. 
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da metodologia proposta. Os resultados mostram um 

desempenho satisfatório para detectar faltas trifásicas, fase-

terra (monofásica) e fase-fase-terra (bifásica para terra), 

entretanto, para curtos do tipo fase-fase (bifásicos) o método 

não apresentou respostas satisfatórias. Dentre as condições 

utilizadas para estas simulações, têm-se: variações aleatórias 

na frequência de oscilação dos geradores G1 e G2; variações 

aleatórias na distância de falta; variações de 15° a 180º no 

ângulo de carregamento do gerador G1 e simulações para 

diferentes tipos de falta. O tempo de aplicação de falta foi 

fixado em 100 ms, variando-se o tempo inicial ao qual a falta é 

inserida nas simulações. Os detalhes para os casos simulados 

podem ser verificados na Tabela 1. 

Para aproximadamente 93% dos casos testados, obteve-se o 

bloqueio contra oscilação em tempos de 2 ciclos 

aproximadamente, ou seja, próximos a 33,33 ms; para 7% 

restante, obteve-se o bloqueio em aproximadamente 4 ciclos, 

ou próximo a 66,66 ms. Para o tempo de detecção de falta e o 

desbloqueio do relé, 86% dos casos, obteve-se o desbloqueio 

após 1 ciclo (16,66 ms); para os 14% restantes este tempo de 

resposta foi obtida no segundo ciclo (33,33 ms). A 

metodologia apresenta resultados satisfatórios na detecção de 

oscilação e curto-circuito, com tempos médios de 2 ciclos e 1 

ciclo, respectivamente.   

 

IV.  CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta uma proposta para a detecção de 

oscilação de potência através da utilização de um filtro de 

funções características, utilizado para a comparação com o 

sinal de tensão amostrado. O método emprega uma janela do 

tamanho de 1 ciclo de 60 Hz para o processamento do sinal, 

onde o erro quadrático médio de cada janela é calculado com 

relação aos sinais utilizados no filtro de funções. Com base 

nos erros são calculadas as médias e os ajustes definidos 

identificaram os eventos de ocorrência de falta, oscilação de 

potência ou regime permanente no SEP. Para simulações com 

baixas e altas frequências de oscilação, a metodologia 

consegue obter uma resposta adequada, bloqueando e 

desbloqueando o relé quando necessário. Os resultados 

obtidos nas simulações comprovam um desempenho 

satisfatório para a detecção de falta durante oscilação de 

potência em um tempo de 1 ciclo aproximadamente, 

permitindo a operação dos relés de distância. Propõe-se os 

seguintes trabalhos futuros: simulações em sistemas maiores 

de modo a verificar a sua robustez e avaliação da metodologia 

em casos com variações da resistência e falta bifásica. 

 

V.  APÊNDICE 

Parâmetros:  

- Geradores: 

VLG1 = VLG2 = 400 kV 

RG1 = 0,651 Ω; RG2 = 0,9765 Ω 

LG1 = 9,796 mH; LG2 = 14,694 mH 

 

- Linha de Transmissão 

R1 = 0,0475 mΩ / km ;  R0 = 0,355 mΩ / km 

L1 = 1,744 µH / km ;     L0 = 3,9988 µH / km 

C1 = 216,125 nF / km ; C0 = 216,125 nF / km 

 

- Curto-circuito 

Ron = 0,001 Ω 

RG = 0,01 Ω 
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