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Resumo—The increasing use of High-Voltage Direct Current
(HVDC) technology brings to light the requirement of a pro-
tection system that can reduce the affected area and minimize
damages caused by faults. In that background, the development
of a DC circuit breakers have an important task. This paper
presents a simulation model, performed in the PLECS software,
of hybrid DC breakers whereas their different protection ac-
tuation and an analysis of the reliability of the device. The
methodology used in this study consists of the evaluation of the
devices’ construction parameters by a detailed simulation model,
created by the authors, and is based on the hybrid circuit breaker
developed by Asea Brown Boveri (ABB). Finally, the simulation
results enables the discuss of possible simplifications for model
optimization, investigating its limitations and seeking to obtain
sufficiently precise values of the indicated parameters.

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de transmissão em alta tensão e corrente con-
tinua, denominados de High-Voltage Direct Current (HVDC),
são tecnologias que possibilitam a transferência de energia
entre redes de corrente contínua e redes de corrente alternada.
Para estes sistemas, a utilização dos conversores do tipo
Voltage Source Converter (VSC) viabilizou a inversão do fluxo
de energia transferida entre os dois tipos de rede. Estes tipos de
sistemas de transmissão HVDC utilizando VSC desempenham
um papel importante ao considerar o conceito atual de redes in-
terligadas, pois estas podem viabilizar a integração de diversas
formas de geração e tipos de consumidores, possibilitando o
fluxo dinâmico de energia na rede [1]. Entretanto é necessário
lidar com as problemáticas decorrentes dessa aplicação, como
é o caso da eliminação das faltas nas linhas de corrente
contínua (CC). Isto pode ser tratado através da utilização de
disjuntores CC que sejam rápidos e confiáveis, uma vez que as
correntes das faltas nas redes HVDC têm rápida propagação
devido à impedância das linhas ser relativamente baixa [2].

Atualmente três tipos de disjuntores CC são difundidos na
literatura: os disjuntores mecânicos, os baseados em semicon-
dutores e os híbridos.

Os disjuntores mecânicos são produzidos comercialmente e
possuem diversas aplicações na indústria. Estes também são
vantajosos do ponto de vista da coordenação da proteção,
pois operam mais rapidamente do que os disjuntores de
corrente alternada (CA). Entretanto, os disjuntores mecânicos
demoram entre 10ms e 100ms para dissiparem a corrente
de falta, o que limita suas aplicações [3]. Por outro lado,
os disjuntores baseados em semicondutores são ainda mais
rápidos do que os mecânicos, a fim de evitar que o VSC
passe a operar em modo de proteção. Sua desvantagem está

relacionada aos custos ligados às perdas por efeito Joule e ao
sistema de resfriamento necessário, além do número elevado
de semicondutores empregados, uma vez que cada um tem um
nível limitado de corrente e tensão [3].

O interesse de desenvolver um terceiro tipo de disjuntor
CC, o híbrido, surge para que sejam atendidas as necessidades
técnicas remanescentes, como exemplo, para reduzir a quanti-
dade de energia perdida e minimizar os arcos do chaveamento
mecânico [4]. Os disjuntores híbridos trazem maior operabili-
dade e destacam-se para proteção das redes HVDC modernas,
por este motivo são objeto de estudo neste artigo. A operação
dos disjuntores híbridos pode ser dividida na operação dos
dois dispositivos semicondutores que o compõe: o Transistor
Bipolar Isolado, do inglês Insulated-Gate Bipolar Transistor
(IGBT), e o Varistor Óxido de Metal, do inglês Metal Oxide
Varistor (MOV) [5]. O IGBT corresponde a um interruptor
semicondutor, que em relação as chaves mecânicas, tem um
tempo de abertura menor, permitindo interromper a corrente
de falha antes que o VSC passe a operar em modo de proteção
[4]. Além disso, a ausência de arco elétrico proporciona uma
abertura mais segura [6]. Em contrapartida, a tensão de pico
observada durante o chaveamento do IGBT está relacionada
ao valor da indutância da linha de transmissão, sendo este um
fator crítico de projeto do disjuntor. Após o estágio de abertura
do IGBT, a corrente de falha é redirecionada para o MOV,
que é paralelo ao interruptor IGBT. Em seguida, o varistor
será responsável por forçar a corrente de curto-circuito a um
valor baixo o suficiente para que seja possível interrompê-
la mecanicamente, fazendo assim a corrente cruzar o valor
zero. Além disso, o MOV limita a sobretensão no IGBT,
protegendo-o e dissipando a maior parte da energia magnética
armazenada na indutância da linha.

A partir da descrição acima, é possível verificar a impor-
tância de analisar alguns parâmetros intrínsecos à operação do
disjuntor, dentre os quais podemos citar o tempo de extinção
da corrente de falha, as sobretensões, bem como a potência
dissipada sobre o MOV. É neste contexto que este artigo
propõe a modelagem e simulação de um disjuntor híbrido
para aplicações em sistemas HVDCs, discutindo as possíveis
simplificações para otimização do modelo, investigando suas
limitações e buscando obter valores suficientemente precisos
dos parâmetros indicados. As simulações são realizadas no
software PLECS, nas quais o disjuntor é submetido a uma
corrente de curto-circuito gerada pela descarga de um banco
de capacitores, equivalente ao presente nos VSCs.

Neste artigo são apresentadas, na seção II, as principais
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características físicas e operacionais dos disjuntores híbridos,
nas seções III, IV e V são tratados seus parâmetros do modelo
de simulação e, em seguida, nas seções VI, VII e VIII, são
detalhados os aspectos das simulações e os resultados obtidos.

II. DISJUNTOR HÍBRIDO

Inicialmente, convém observar o disjuntor híbrido, apre-
sentado de forma esquemática na figura 1 como um bipolo,
havendo, assim, dois terminais elétricos ( Port+ e Port−).
Além dos terminais elétricos, um terminal de controle é
considerado, chamado de TRIP. Este terminal corresponde
ao comando de controle vindo do sistema de proteção da rede
HVDC.

A. Topologia do Disjuntor Híbrido

Neste bipolo é possível verificar um conjunto de compo-
nentes que compõem o disjuntor híbrido [2]:

• Duas chaves semicondutoras:
– Auxiliar, do inglês Load Comutation Switch (LCS);
– Principal;

• Duas chaves mecânicas:
– Residual (RES);
– Ultra-rápida, do inglês Ultra-Fast Disconnector

(UFD);
• Varistor, do inglês MOV;

UFD

RES
Port +

Port -

Chave Principal

MOV

Snubber

Chave Auxiliar

Figura 1: Esquemático genérico do disjuntor híbrido

Segue uma breve descrição de cada componente presente
na topologia do objeto de estudo:

1) Chave Auxiliar: A chave auxiliar, cuja sigla em inglês
é LCS, constitui-se de IGBTs arranjados de modo a criar um
caminho de baixa impedância à corrente de linha sob operação
normal [2].

Paralelamente a cada módulo IGBT, há um circuito snubber,
cuja topologia contempla o capacitor Cs, o diodo Ds e as
resistências R, paralela ao capacitor, e Rs, paralela ao diodo. O
snubber visa reduzir o dv/dt decorrente da indutância parasita
(Lsmain

), atrelada à geometria do ramo principal do disjuntor.
O Lsmain

é responsável por retardar a comutação da corrente

durante o chaveamento do LCS e, por conseguinte, acarretar
em picos de sobretensão sobre seus transistores. A fim de
limitar esses picos a valores não destrutivos, a presença do
snubber é imprescindível.

Na abertura da chave auxiliar, a corrente é desviada ao
snubber, carregando totalmente o capacitor Cs. Já durante a
comutação da corrente para a chave principal, a energia de
Cs descarrega ligeiramente sobre a resistência Rs e sobre
a chave principal, retardando o tempo de comutação. Dessa
forma, além dos componentes passivos já citados, um IGBT é
adicionado em série com Rs. Seu acionamento é simultâneo
ao dos IGBTs do LCS, de modo a cortar o caminho pelo qual
o capacitor Cs descarregaria. Portanto, a adição deste IGBT ao
snubber é fundamental na redução do tempo de comutação da
corrente durante o chaveamento do LCS, agilizando a abertura
da chave ultra-rápida e, consequentemente, do disjuntor como
um todo. Sua presença torna o circuito snubber descrito ímpar
na operabilidade do disjuntor híbrido [7].

2) Chave Mecânica Ultra-Rápida: A chave mecânica ultra-
rápida, cuja sigla em inglês é UFD, consiste em uma chave
mecânica em série com a chave semicondutora auxiliar. Ela
se distingue de outros interruptores análogos devido ao tempo
de abertura muito menor (aproximadamente 2 ms) e à capa-
cidade de suportar tensões maiores por poucos milissegundos,
enquanto os terminais estão abertos [8].

A UFD isola o LCS, de maneira a protegê-lo do surto de
tensão que irrompe sobre os terminais do varistor durante a
supressão da corrente de falha. Dessa maneira, o LCS pode
ser dimensionado para resistir a picos de tensão menores do
que a chave principal [2].

3) Chave Principal: A chave principal, do inglês Main
Breaker, localiza-se em paralelo ao ramo que contém o UFD
em série ao LCS (ramo auxiliar). Sua atuação é equivalente
àquela de um disjuntor estritamente semicondutor, na medida
em que proporciona uma rápida interrupção da corrente, na
ordem dos microssegundos, sem apresentar a formação de arco
elétrico.

A chave é dimensionada de maneira a suportar elevadas
sobretensões durante o chaveamento. O grande número de
IGBTs para suportar as solicitações de tensão e corrente
durante a falta aumenta a impedância da chave principal, o
que se traduziriam em elevadas perdas de condução caso este
fosse o caminho da corrente durante a operação em regime do
disjuntor. Além disso, suas células IGBT também podem ser
assistidas por um circuito snubber, a fim de conter os picos de
sobretensão destrutivos ocasionados pela indutância parasita
do varistor [2].

4) Varistor de Óxido Metálico: O varistor de óxido metá-
lico situa-se em paralelo à chave principal. Sua resistência
permanece alta para baixos valores de tensão, diminuindo
bruscamente à medida que a tensão sobre seus terminais
aumenta.

A resistência variável proporciona uma queda de tensão
muito superior (geralmente 50% a mais) a tensão da linha
CC. Assim, a tensão sobre a indutância da linha torna-se
negativa da mesma maneira que o di/dt sobre ele, forçando,
por conseguinte, a corrente a zero.
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Além de possibilitar a extinção da corrente de falha, o
varistor dissipa a energia armazenada nos elementos indutivos
da linha de transmissão. Ademais, ele propicia, juntamente
com o circuito snubber, citado em II-A3, a proteção da chave
principal, limitando a um patamar o pico de sobretensão
durante o chaveamento [5].

5) Chave Mecânica Residual: A chave mecânica residual
localiza-se em série aos demais componentes internos. Dife-
rentemente do UFD, seu tempo de abertura é relativamente
longo, uma vez que a velocidade de sua operação não é crítica
ao funcionamento do disjuntor.

Sua principal finalidade consiste em isolar o varistor do
restante da linha, de maneira a evitar o estresse térmico dele
consequente da corrente residual [2].

B. Operação do Disjuntor Híbrido

Sob operação normal, as chaves principal e auxiliar, as-
sim como os desconectores UFD e residual, encontram-se
fechados. Como o ramo principal do disjuntor possui uma
impedância muito maior do que aquela observada no auxiliar, a
corrente de carga circula majoritariamente pela segunda chave
[7].

Logo que o sinal TRIP vai a baixo nível, o disjuntor
inicia a sequência de abertura. Primeiramente, o LCS abre
seus terminais, desviando a corrente de falta da chave auxiliar
para a principal. Logo que a corrente sobre o ramo auxiliar
torna-se próxima de zero, o UFD recebe ordem de abertura.
Por essa razão é importante reduzir o tempo de comutação
da corrente após o chaveamento do LCS, como discutido em
II-A1. Em seguida, após abertos os terminais de UFD, a chave
principal é autorizada a abrir, evitando, desse jeito, expor o
LCS a sobretensão produzida ao interromper a corrente de
falha em seu valor mais alto, como abordado em II-A2. A
corrente é desviada, então, ao varistor, o qual a extinguirá, tal
como explicado na seção II-A4. Por fim, no momento em que
a corrente de linha atingir valores residuais, perto de zero, a
chave mecânica residual poderá abrir em segurança, ou seja,
sem a geração de arco elétrico. A operação de abertura pode
ser encontrada esquematizada em [7].

Posto isto, é possível resumir o disjuntor híbrido a um
disjuntor estritamente semicondutor, formado por uma chave
semicondutora (Main Breaker) em paralelo a um varistor,
acompanhado de um caminho alternativo à corrente durante
a operação normal, o qual oferece baixas perdas térmicas.

C. Proteção do Disjuntor Híbrido

Como visto na seção II-B, o disjuntor recebe a ordem de
abertura assim que o sinal TRIP torna-se zero. Tal sinal
origina-se do sistema de proteção da rede de transmissão
HVDC, caracterizando o nível de proteção mais alto do
disjuntor.

Paralelamente a esse nível, há um mecanismo de auto-
proteção, o qual impede que a corrente sobre o disjuntor atinja
níveis destrutivos, no caso de falha do sistema anterior. A
auto-proteção possui dois tipos de atuação: uma associada a
sobrecorrente instantânea e outra ao estresse térmico.

A primeira inicia a sequência de abertura do disjuntor
assim que a corrente da linha supera um determinado patamar
(Ipk_sp_tr), de maneira que a chave semicondutora principal
seja capaz de abrir antes de atingir seu limite operacional
(Ipk). Enquanto isso, a segunda aciona a mesma sequência
de abertura logo que a energia dissipada sobre o disjuntor
ultrapassa seus limites térmicos (Emax), compreendendo o
caso no qual o disjuntor permanece sob condições acima das
nominais por períodos de tempo superiores aos permitidos [9].

Complementando os níveis de proteção descritos, há um
terceiro em nível de hardware do controle de cada IGBT,
denominado em inglês como Driver-Level Protection. Consiste
na abertura imediata dos transistores assim que a corrente
sobre eles alcançar o valor máximo de bloqueio seguro (Ipk)
[9]. Valores de corrente superiores ao estipulado são destruti-
vos aos IGBTs, de maneira que, uma vez superados, torna-se
impraticável a abertura dos transistores, acarretando na perda
de controle do disjuntor e impossibilitando o isolamento da
linha de transmissão sob falha [2].

III. MODELO DE SIMULAÇÃO DO DISJUNTOR HÍBRIDO

O presente artigo se propõe a criar um modelo de simulação
do disjuntor híbrido, ilustrado na figura 2, baseado naquele
desenvolvido pela empresa ABB e descrito em [2], [7]. A dis-
cussão dos componentes simulados encontra-se nas subsessões
posteriores.

0

A A

A

Figura 2: Esquemático modelo de simulação do disjuntor
híbrido

A. Simulação das Chaves Mecânicas

As simulações das chaves mecânicas seguem os mesmos
preceitos adotados em [9]. Posto isso, elas são modeladas
como ideais, ou seja, a resistência entre seus terminais é
infinita quando abertas, e quando fechadas, a resistência é nula.
Os tempos de abertura e fechamento são modelados como um
atraso no sinal de controle, tendo em vista que esse tempo,
assim como citado em II-A2 e II-A5, é significativo em relação
ao tempo de abertura do disjuntor como um todo. Além disso,
visando evitar a formação de arco elétrico, os interruptores
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mecânicos são programados para abrirem apenas quando o
valor da corrente for inferior a Ires.

O sinal de controle SRES e o tempo de atraso TRES são
características que correspondem à chave mecânica residual
(RES), enquanto SUFD e TUFD correspondem à chave
mecânica ultra-rápida (UFD).

B. Simulação da Chave Auxiliar

A chave auxiliar simulada consiste em um conjunto de
nove IGBTs dispostos de maneira a formar uma matriz 3× 3.
Cada conjunto é capaz de interromper a corrente em apenas
uma direção, totalizando dezoito IGBTs para uma proteção
bidirecional. Essa topologia foi escolhida e avaliada em [7],
levando em consideração os limites operacionais de tensão
e corrente, e incluindo ainda uma margem de segurança a
possíveis falhas dos transistores. O acionamento da chave
auxiliar é dado pelo sinal de controle SLCS .

Cada IGBT é acompanhado, geralmente no mesmo módulo
físico, por um diodo em antiparalelo. Juntamente a eles, há um
circuito snubber. Tal topologia, esquematizada na figura 3, é
descrita, em maiores detalhes, nas próximas subseções.

Figura 3: Esquemático de uma célula individual semicondutora
da chave LCS

1) IGBT do LCS: Apresentado na figura 3 como IGBT+,
o transistor foi simulado utilizando o modelo “IGBT with Limi-
ted di/dt”, disponível no PLECS [10], no qual o chaveamento
não é instantâneo. Essa característica permite a observação das
curvas de fechamento e de abertura dos terminais, além dos
efeitos das indutâncias parasitas e do diodo de roda-livre sobre
as mesmas.

Tabela I: Parâmetros do modelo “IGBT with Limited di/dt”.

Parâmetros

Tensão coletor-emissor de ruptura Vces

Corrente de coletor máxima Ic
Forward Voltage Vf

Resistência em condução Ron

Resistência em aberto Roff

Tempo de subida tr
Tempo de descida tf
Indutância intrínseca Lsig

Corrente inicial io

O IGBT em condução pode ser simplificado a uma resistên-
cia Ron em série com uma fonte de tensão Vf , de maneira que
a característica ic−vce se reduz à (1), na qual ic corresponde à
corrente de coletor e vce corresponde a tensão entre o coletor
e emissor:

vce(t) = Ron · ic(t) + Vf (1)

Dessa forma, é possível obter os parâmetros Ron e Vf
aproximando, para uma reta, a região relativamente linear da
curva ic− vce do IGBT escolhido. Um possível procedimento
para tal aproximação é o Método dos Mínimos Quadrados
(MMQ).

Quanto ao IGBT em corte, é possível observá-lo como uma
resistência Roff , cujo valor é extremamente alto a ponto da
corrente ic ser desprezível.

Já os parâmetros tr e tf definem a característica de chave-
amento do IGBT. Eles são extraídos do datasheet, através dos
valores tabelados ou do gráfico que os relaciona a ic.

Por fim, os parâmetros Vces, Ic e Lsig , auto-explicativos,
podem ser encontrados nos valores tabelados do datasheet.
Ademais, a condição inicial io geralmente pode ser estabele-
cida como nula.

2) Diodo em Antiparalelo do LCS: Apresentado como
D na figura 3, a simulação do diodo empregou o modelo
“Diode with Reverse Recovery”, o qual permite a apreciação
das formas de onda simplificadas da corrente sob efeito da
recuperação da capacidade de bloqueio experimentada pelo
diodo.

Tabela II: Parâmetros do modelo “Diode with Reverse Reco-
very”.

Parâmetros

Forward Voltage Vf _diode
Resistência em condução Ron_diode
Resistência em aberto Roff_diode
Corrente de condução Ifo

Taxa de decrescimento da corrente durante o bloqueio di/dt
Tempo de recuperação reverso trr
Pico de corrente durante a recuperação da capacidade de
bloqueio Irr

Carga armazenada durante a recuperação da capacidade de
bloqueio Crr

Indutância do modelo Lrr

De modo análogo ao IGBT, os parâmetros Ron_diode e
Vf_diode são obtidos a partir da aproximação da parcela linear
da curva if − vf , de maneira que a equação da característica
de condução aproximada do diodo seja dada em (2), na qual
vf corresponde à queda de tensão sobre o diodo e if , a sua
corrente:

vf (t) = Ron_diode · if (t) + Vf_diode (2)

A resistência Roff_diode, característica do diodo em corte,
é estipulada como o maior valor possível, assim como feito
para o IGBT. Enquanto isso, os parâmetros trr, Irr e Crr
descrevem a recuperação da capacidade de bloqueio, fenômeno
observado assim que o diodo é inversamente polarizado. Seus
valores podem ser encontrados nas tabelas do datasheet. Eles
são obtidos em relação a determinadas condições de teste,
dentre as quais estão os parâmetros di/dt e Ifo.

Por fim, a indutância Lrr é definida como um valor muito
pequeno, assim como sugerido em [10], uma vez que é
utilizado unicamente para medir a variação da corrente no
modelo utilizado pelo PLECS.
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3) Circuito Snubber do LCS: Destinado a cada célula
IGBT, o circuito snubber foi modelado conforme a topologia
demonstrada na seção II-A1. Dentre seus componentes, o
IGBTs e seu diodo em antiparalelo, além do diodo snubber,
Ds foram simulados utilizando os modelos “IGBT with Li-
mited di/dt” e “Diode with Reverse Recovery”, analogamente
às seções III-B1 e III-B2. Dessa maneira, a extração de seus
parâmetros segue os métodos abordados anteriormente. Já
em relação as resistências Rs e R, além do capacitor Cs,
esses foram descritos como seus respectivos modelos ideais
disponíveis no PLECS.

Atentando à operabilidade do circuito snubber, nota-se que
o capacitor Cs carrega quando o LCS abre, e descarrega
quando o mesmo fecha. O valor de sua capacitância deve
ser, então, dimensionado de maneira que a energia carregada
em Cs seja equivalente àquela armazenada na indutância Lσ
[11], a qual é composta pela indutância parasita (Ls_main)
somada à indutância intrínseca dos IGBTs que compõem a
chave principal. O cálculo de Cs é dado pela equação (5),
na qual N é a quantidade de IGBTs chaveados, Vpico é o
pico de tensão sobre cada IGBT, Ipico é a corrente máxima
conduzida sobre Lσ , e, por fim, WC e WL correspondem à
energia armazenada, respectivamente, em Lσ e em Cs.

WC =
WL

N
(3)

Cs V
2
pico

2
=

Lσ I
2
pico

2N
(4)

Cs =
Lσ I

2
pico

V 2
picoN

(5)

O valor de R deve ser o mais alto possível de modo a
aumentar a constante de tempo RC, muito superior ao período
de comutação, retardando a descarga do capacitor após a
abertura do LCS. Já o valor de Rs, em contrapartida, deve
ser pequeno, na proporção que a descarga do capacitor, no
decorrer do fechamento do LCS, seja rápida.

C. Simulação da Chave Principal

A chave principal simulada é composta de módulos dispos-
tos em série, cada qual com capacidade de bloqueio bidire-
cional de corrente e tensão nominal equivalente a 80 kV. A
quantidade de módulos necessários depende da tensão da linha
de transmissão. Um módulo envolve dois conjuntos de qua-
renta IGBTs, arranjados em série, ao passo que cada conjunto
é capaz de interromper a corrente em apenas uma direção,
totalizando oitenta IGBTs para uma proteção bidirecional [12].
O acionamento da chave principal é dado pelo sinal de controle
SMain.

Cada IGBT é acompanhado, geralmente no mesmo módulo
físico, por um diodo em antiparalelo. Juntamente a eles, há
um circuito snubber, cuja finalidade é explicada em II-A3.
Tal topologia encontra-se esquematizada na figura 4.

O transistor, denotado na figura 4 como IGBT+, e o
diodo em antiparalelo que o acompanha, indicado na mesma
figura como D, foram simulados de modo equivalente àquele
abordado em III-B1 e III-B2.

Figura 4: Esquemático de uma célula individual semicondutora
da chave principal

O detalhamento do circuito snubber, por sua vez, foi em-
basado naquele apresentado em [7], mais especificamente na
figura 3 do artigo citado. O snubber dispõe de uma topologia
similar àquela empregada na chave LCS, com exceção da
ausência do componente ativo, o IGBTs, pois o tempo de
comutação da corrente após a abertura da chave principal
não é crucial ao funcionamento do disjuntor híbrido. Posto
isto, o circuito classifica-se como um snubber R2CD, no qual
há um diodo Ds em série com um capacitor Cs, além de
duas resistências, indicadas como Rs, paralela ao diodo, e R,
paralela ao capacitor.

A operabilidade do circuito snubber, no que diz respeito à
carga e descarga do capacitor durante o chaveamento da chave
principal, também é equivalente ao aplicado no LCS. Dessa
forma, o valor da capacitância Cs é calculado levando em
consideração a conservação de energia no ínterim da abertura
do IGBT+ [11]. Entretanto, é importante atentar que a ener-
gia acumulada no capacitor Cs equivale não apenas a energia
armazenada na indutância parasita do varistor, LsMOV

, como
também àquela dissipada sobre o MOV durante a comutação
da corrente. Assim, a equação (5) é alterada para a (8), na
qual WR corresponde a energia dissipada no varistor e Vo
corresponde a tensão inicial sobre os módulos IGBTs, antes
da corrente ser desviada ao varistor.

WC −WCo =
WL +WR

N
(6)

Cs V
2
pico

2
− Cs V

2
o

2
=

LsMOV
I2
pico

2N
+
WR

N
(7)

Cs =
LsMOV

I2
pico + 2WR

(V 2
pico − V 2

o )N
(8)

Por fim, o valor da resistência Rs deve ser pequeno,
enquanto o de R deve ser alto, assim como determinado na
especificação do snubber em LCS.

D. Simulação do Varistor

O circuito equivalente do varistor é composto de uma
resistência variável (MOV) em série com a indutância LsMOV

(equivalente a indutância parasita do varistor real), modelo
exemplificado em [13]. O software PLECS disponibiliza o
modelo “Piece-wise Linear Resistor”, na qual a característica
i− v é descrita a partir da interpolação de pares de corrente-
tensão fornecidos pelo usuário. Os valores desses pares podem
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ser obtidos com base no datasheet do varistor escolhido. Já
em relação a indutância, seu valor é de difícil mensuração,
variando sensivelmente com a geometria e material do varistor.
Entretanto, há a possibilidade de encontrá-lo no datasheet do
fabricante.

IV. MODELO DE SIMULAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO
DISJUNTOR HÍBRIDO

Assume-se, inicialmente, que Kord corresponde ao sinal que
inicia a sequência de abertura do disjuntor. A descrição do
controle segue a proposta demonstrada e simulada em [9].

Nas figuras 5 e 6 são apresentados, em diagrama de blocos,
os circuitos correspondentes ao controle dos sinais SLCS
e SMain, respectivamente. Acompanhando as figuras, há as
equações lógicas (9) e (10) características dos circuitos obser-
vados. Nessas figuras, RESstate e UFDstate correspondem
aos estados das chaves RES e UFD, respectivamente.

Vale ressaltar a Driver-Level Protection, discutida na seção
II-C, presente no bloco comparador, o qual verifica se a
corrente de cada IGBT pertencente ao LCS (ILCS_IGBT ) ou à
chave principal (IMain_IGBT ) supera o valor máximo estipu-
lado (Ipk). Em seguida, destaca-se a existência de um flip-flop
responsável por manter o sinal de saída do bloco comparador
constante assim que acionado. Esse flip flop, diferentemente do
utilizado em [9], é reiniciado por um sinal estritamente interno
ao disjuntor, denominado reset. Dessa maneira, permite-se
estudar o caso no qual, em meio a sequência de abertura do
disjuntor acionada pela proteção externa, a corrente sobre os
IGBTs atinge o valor destrutivo Ipk, forçando-os a abrirem
antes do término da sequência de abertura. Esse caso não é
contemplado pelo circuito proposto em [9].

Figura 5: Controle do LCS.

SLCS = Kord ⊗ UFDestado ⊗ (|iaux| < Ipk) (9)

Figura 6: Controle da chave principal.

SMain = (Kord⊕UFDestado)⊗RESestado⊗(|imain| < Ipk)
(10)

Enquanto isso, as figuras 7 e 8 apresentam, em diagrama
de blocos, os circuitos correspondentes ao controle dos sinais
SLCS e SMain, respectivamente. Ambas figuras também são
acompanhadas de suas respectivas equações, (11) e (12).
Indica-se ainda que Idc corresponde à corrente da linha de
transmissão, a qual percorre RES, e Ilcs é definida como
a corrente sobre a chave auxiliar. Em relação ao circuito
descrito em [9], um bloco de atraso na saída do comparador
foi adicionado, de maneira a evitar a oscilação no sinal de
controle das chaves mecânicas durante a abertura das mesmas,
oscilação essa acarretada pela possível variação da corrente em
torno do valor de Ires. O atraso desses blocos corresponde ao
tempo de abertura respectivo de cada chave.

Figura 7: Controle do UFD.

SUFD = (Kord ⊕ (|iaux| > Ires))⊗ SMain (11)

Figura 8: Controle de RES.

SRES = Kord ⊕ (|idc| > Ires) (12)

Por fim, os blocos de módulo foram acrescentados de modo
a permitir a proteção bidirecional.

V. MODELO SIMULAÇÃO DA PROTEÇÃO DO DISJUNTOR
HÍBRIDO

O sinal Kord está conectado a proteção externa da rede,
associada ao sinal TRIP , ou a auto-proteção disponível no
disjuntor. A proteção externa foge do objetivo deste estudo. Já
em relação à autoproteção, os dois tipos de atuação discutidos
em II-C são representados pelos diagramas abaixo, descritos
conforme as demonstrações realizadas em [9]. Na figura 9, há
a atuação instantânea, e na figura 10, há a atuação temporizada.

A atuação instantânea se resume a um bloco comparador no
qual a corrente de linha Idc, nas proximidades do disjuntor, é
constantemente monitorada. Quando seu valor supera Ipk_sp,
a sequência de abertura é acionada. O parâmetro Ipk_sp é defi-
nido como a corrente mínima necessária para se abrir disjuntor
sem que a corrente máxima durante a operação aproxime-se
dos limites de corrente das chaves semicondutoras.

Figura 9: Autoproteção instantânea.
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A atuação temporizada (ou térmica), por sua vez, monitora
constantemente a integral do quadrado da corrente de linha
(I2
dc), a qual é proporcional a energia dissipada pelo disjuntor.

O patamar (IdcN ·Kcur)
2 corresponde ao máximo de energia

que o disjuntor consegue dissipar sem sofrer sobreaqueci-
mento. Dessa forma, enquanto a energia consumida for menor
que esse patamar, a saída do bloco integrador será nula. Em
contrapartida, quando a energia consumida superar o patamar
determinado, haverá sobreaquecimento. Esse evento poderá se
tornar destrutivo caso o disjuntor não inicie a sequência de
abertura antes de alcançado Emax.

+
−

Figura 10: Autoproteção temporizada.

Por fim, nota-se que a presença do sinal TRIP no dia-
grama de blocos anula o acionamento da auto-proteção caso
a proteção externa esteja atuando.

VI. SIMULAÇÃO DA PROTEÇÃO NORMAL DO DISJUNTOR
HÍBRIDO

Na presente seção, propõe-se a demonstração da abertura
do disjuntor híbrido sob proteção normal, visando encontrar
a melhor aproximação dos resultados simulados com aqueles
obtidos no experimento descrito em [7].

A. Descrição das Condições de Teste

O experimento realizado em [7], e ilustrado na figura 10
do artigo citado, consiste em submeter o disjuntor híbrido
a uma corrente de falha gerada pela descarga de um banco
de capacitores sobre uma indutância de linha, em série ao
disjuntor, cujo valor é determinado visando atingir um di/dt
desejado.

Rede	
HVDC

S1

R_dcL_dc

Banco	de
Capacitores

D1

Carga

Falta

D2 S2

Disjuntor	Hibrido	CC

TRIP

Figura 11: Circuito equivalente do teste experimental.

Construiu-se o circuito equivalente ao experimento descrito,
retratado na figura 11. Até os 10,754 ms, a chave S1 perma-
nece fechada, enquanto a S2 encontra-se aberta. Dessa ma-
neira, o banco de capacitores, em série com a fonte de tensão
de 40kV, representativa da rede HVDC, se carrega. Após esse
período, a chave S1 abre, ao passo que S2 fecha, isolando o
capacitor da fonte de tensão e forçando-o a descarregar sobre o
indutor Ldc. Define-se o valor da capacitância como 800µ F, o
valor da indutância Ldc como 13,5mH, e a resistência da linha

de transmissão Rdc como 0,01Ω [9]. Considera-se, ainda, que
a resistência de condução do diodo em série à fonte CC deve
ser dimensionado de modo que a constante de tempo RC seja
muito menor que o tempo que S1 leva para abrir.

O sistema protetivo da linha de transmissão foi simplificado
de forma que o sinal TRIP fosse a nível lógico zero assim que
detectada uma corrente de linha Idc superior a 3200A.

B. Determinação e Refinamento dos Parâmetros

Os primeiros parâmetros a serem determinados dizem res-
peito as chaves mecânicas, mais especificamente aos respec-
tivos períodos de abertura. Tendo em mente as considerações
levantadas em III-A, determinou-se TRES como 10 ms e
TUFD como 2,9 ms. Ressalta-se ainda que o valor de TUFD
foi determinado visando permitir a corrente de linha atingir
9 kA, antes que fosse interrompida pela chave principal [9].

Por conseguinte, analisam-se os módulos IGBTs e seus
diodos em antiparalelo, característicos das chaves auxiliar
e principal. Seus parâmetros foram extraídos do datasheet
do “4.5-kV StackPak IGBT”, mesmo modelo utilizado no
experimento [7].

Os IGBTs pertencentes às chaves auxiliar e principal se
diferenciam apenas em relação aos tempos de chaveamento.
Os valores de tf e tr foram determinados em função da
corrente ic. Dessa forma, considerou-se ic = 3200A para o
LCS, e ic = 9000A para a chave principal. Como o gráfico do
datasheet, que relaciona os tempos de chaveamento à corrente
de coletor, se limita a valores de até 4000A, a obtenção do
valor de tf em função de ic = 9000A se deu pelo experimento
realizado em [2]. O valor de tr para esse último caso não foi
alterado, tendo em vista que o foco da simulação é apenas a
abertura do disjuntor. Atenta-se ainda ao valor de Lsig , o qual
foi encontrado em [14]. Enfim, os parâmetros obtidos podem
ser vistos nas tabelas III e IV.

Tabela III: Parâmetros do IGBT pertencentes ao LCS.

Parâmetros Vces Ic Vf Ron Roff

Valores 4,50 kV 4,00 kA 1,32 V 0, 67mΩ 1, 00MΩ
Parâmetros tr tf Lsig io
Valores 850 ns 1, 00µs 250 nH 0 A

Tabela IV: Parâmetros do IGBT pertencentes à chave principal.

Parâmetros Vces Ic Vf Ron Roff

Valores 4,50 kV 4,00 kA 1,32 V 0, 67mΩ 1, 00MΩ
Parâmetros tr tf Lsig io
Valores 850 ns 2, 00µs 250 nH 0 A

Tanto os parâmetros obtidos para os diodos em antipara-
lelo do LCS quanto aqueles determinados para os da chave
principal foram os mesmos. Seguem seus valores na tabela V.

Tabela V: Parâmetros do Diodo em Antiparalelo.

Parâmetros Vf Ron_diode Roff_diode Ifo di/dt
Valores 1,68 V 0, 22mΩ 1, 00MΩ 2000 A 3, 8 kA/µs
Parâmetros trr Irr Qrr Lrr

Valores 3, 2µs 2300 A 0 C 1,00 nH

Os pares de tensão e corrente do varistor (tabela VI) foram
obtidos a partir do modelo “PEXLIM Q” da ABB, de tensão
nominal igual a 48 kV. Como a menor corrente dentre os
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pares fornecidos é 500 A, um par corrente(I)-tensão(V) foi
adicionado de maneira a deslocar a queda brusca de resis-
tência, que é uma característica do varistor, para correntes
menores (≈ 1 mA). O valor da tensão para a corrente de 1 mA
foi calculado considerando os três primeiros pares colineares.
Quanto à indutância parasita, seu valor foi estimado para
Lsig = 3 mH , uma vez que o datasheet não acompanhava
esse dado, além de não haver resultados experimentais acerca
do tempo de comutação da corrente durante a abertura da
chave principal.

Tabela VI: Pares de tensão e correntes característicos do LCS.

I [kA] 1, 0 · 10−6 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 40,0
V [kV] 89,3 92,2 95,1 98,9 108 113 125 139

Observando a geometria do disjuntor, encontra-se a indu-
tância parasita Lsmain , cujo valor é de difícil mensuração.
Entretanto, sabe-se que a indutância influencia diretamente
sobre o di/dt da corrente de comutação após o chaveamento
do LCS. Dessa forma, obteve-se Lsmain

= 75µH ajustando-o
conforme os resultados experimentais esperados.

Quanto aos circuitos snubber, atenta-se inicialmente a
chave LCS. Sua capacitância foi calculada em (5), na qual
considerou-se Lσ = 85µH , Ipico = 3200A, Vpico = 2500V
e N = 9. As resistências, por sua vez, foram estimadas con-
siderando a seção III-B3. Obteve-se, assim, Cs = 15, 50µF ,
Rs = 10 Ω e R = 10kΩ.

Já em relação ao diodo snubber Ds, adotou-se o modelo
5SDF 07H4501. Tal modelo corresponde a um diodo de recu-
peração rápida presente no catálogo da ABB específico para
snubbers. Ele foi escolhido por suportar um surto de corrente
de 16 kA. Os parâmetros de Ds encontram-se na tabela VII.
Os parâmetros do IGBTs e seu diodo em antiparalelo são os
mesmos presentes nas tabelas III e V, respectivamente.

Tabela VII: Parâmetros do Diodo Snubber.

Parâmetros Vf Ron_diode Roff_diode Ifo di/dt
Valores 1,8 V 0, 9mΩ 1, 00MΩ 1000 A 100A/µs
Parâmetros trr Irr Qrr Lrr

Valores 0 s 260 A 1,7 mC 1,00 nH

Já no snubber presente na chave principal, calculou-se
primeiro o capacitor Cs através de (8). Considerou-se Vo =
2250V , uma vez que a corrente sobre o varistor só atinge
valores significativos quando a tensão sobre ele for 90 kV, a
qual divide-se sobre quarenta IGBTs em série. Continuando
o cálculo, a energia WR foi obtida supondo a queda tensão
sobre o MOV constante, equivalente a VMOV = 100kV e a
corrente variando linearmente até Ipico = 9kA, resultando em
(13).

WR =
VMOV Ipico TMOV

2
(13)

O parâmetro TMOV corresponde ao tempo de comutação
da corrente, cujo valor é aproximado em função da indutância
parasita, conforme (14), na qual VL_pico = 10 kV , corres-
pondente ao pico de tensão sobre a indutância, equivalente a
subtrair o pico de 120 kV, observado experimentalmente sobre
o varistor, do valor máximo do patamar sobre o MOV de 110
kV.

TMOV =
LsMOV

Ipico
VL_pico

(14)

Por fim, adotando Vpico = 120000/40 N = 40, obtém-se
Cs = 17, 00µF . Enquanto isso, as resistências Rs = 10 kΩ
e Rs = 25 Ω foram obtidas conforme discutido na seção
III-C, sendo Rs ajustado de modo a obter um amortecimento
subcrítico da tensão sobre o MOV após a extinção da corrente.
Ademais, o diodo Ds segue os mesmos parâmetros dispostos
em VII.

C. Resultados da Simulação

Nos gráficos da figura 12, é demonstrado a operabilidade do
disjuntor híbrido. Os resultados obtidos podem ser comparados
com os gráficos experimentais encontrados em [7], mais
especificamente nas figuras 11 e 12.

  0
  2
  4
  6
  8

 10

I d
c 

(k
A

)
  0
  2
  4
  6
  8

 10

I lc
s 

(k
A

)

  0
  2
  4
  6
  8

 10

I m
a
in

 (
kA

)

  0
 20
 40
 60
 80

100
120

V
m

a
in

 (
kV

)

   
   
   
   
   
   
   

C
o
n
tr

o
le

Slcs
Sufd
Smain
SrES
UFDstate

   
   
   
   
   
   
   

10 12 14 16 18 20

P
ro

te
çã

o

Tempo (ms)

DLPlcs

DLPmain

SPhigh-Z

SPlow-Z

TRIP

Figura 12: Demonstração da operabilidade do disjuntor hí-
brido.

Em uma primeira inspeção, compara-se o gráfico da corrente
no LCS (Ilcs) com o gráfico de Imain, correspondente a soma
das corrente na chave principal e no varistor. Antes do TRIP
ser acionado, percebe-se que o ramo auxiliar conduz quase
que integralmente a corrente de linha, enquanto que na chave
principal, a corrente é praticamente nula. No experimento,
entretanto, é possível observar nesse mesmo período uma
corrente Imain relativamente maior que zero. Essa discrepân-
cia possivelmente se deve à diferença de resistência entre
as chaves LCS e a principal ser maior na simulação que
experimentalmente. Ademais, esse efeito no experimento se
deve ao fato de haver apenas um módulo de 80kV no ramo
principal do disjuntor [7]. Em redes HVDC de ±320 kV ,
por exemplo, esse efeito já não deve ser mais observado,
aproximando-se melhor do resultado da simulação.

Continuando a análise, nota-se que, assim como desejado,
apenas o nível de proteção externo ao disjuntor foi acionado,
logo no instante em que a corrente de linha atinge 3200 A,
momento em que LCS abre e Ilcs é interrompida. No gráfico
dos sinais de controle, observa-se, ligeiramente, o atraso entre
o acionamento dos sinais SLCS e SUFD. Tal atraso está
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atrelado ao tempo de comutação da corrente para a chave
principal.

No gráfico de Imain verifica-se que a chave principal passa
a conduzir a corrente de falta até a UFD abrir, (UFDstate

vai para nível lógico zero). Nesse instante, a chave principal
é também autorizada a abrir, desviando a corrente ao varistor
e experimentando um surto de tensão, cujo pico na simulação
foi de 123,5 kV, próximo aos 120 kV experimentais. Por con-
seguinte, no gráfico de Vmain constata-se a formação de um
patamar de tensão em torno dos 100 kV. Consequentemente,
a tensão sobre o Ldc mantém-se negativa e quase constante,
de maneira que a corrente de linha diminua linearmente,
conforme visto nos gráficos de Imain ou Idc. A tensão final
sobre o disjuntor é menor que 40 kV devido a descarga do
capacitor durante o teste.

No gráfico da corrente de linha, observa-se um valor má-
ximo de 9 kA, alcançado logo que a chave principal se abre.
Vê-se ainda que o tempo de abertura do disjuntor simulado,
correspondente ao período compreendido entre o início da falta
e o instante em que idc vai a zero, é igual a 5,35 ms, um pouco
maior que o observado experimentalmente, aproximadamente
5,20 ms. Essa diferença deve-se possivelmente ao fato do
varistor escolhido manter um patamar de tensão ligeiramente
menor ao do experimento, de modo que o di/dt é menor.
Ademais, verifica-se que não foi possível observar o pico
de corrente experimental no instante de abertura da chave
principal, provavelmente em decorrência das simplificações
nas formas de onda de chaveamento que o modelo do IGBT
proporciona.
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Figura 13: Gráficos da comutação no LCS.

No segundo momento da análise, foca-se no instante de
abertura da chave auxiliar. O gráfico da corrente do snubber
visto na figura 13 permite verificar que, logo após a abertura
dos IGBTs da chave LCS, a corrente é conduzida em sua
totalidade ao circuito snubber. Assim que Ilcs−IGBT começa
a ser comutada para a chave principal, o IGBT experimenta um
surto de tensão acarretado pelas indutâncias parasitas e limi-
tado pelo snubber. O valor do pico foi aproximadamente 2600
V, um pouco a cima dos 2500 V obtidos experimentalmente,
uma vez que que o cálculo do capacitor Cs desconsidera
perdas resistivas.

A corrente Ilcs−IGBT apresenta um pico negativo, decor-
rente da recuperação reversa do diodo snubber Ds. O valor

encontrado para o pico foi de -280 A, próximo aos -300 A
obtido experimentalmente. Atingido o pico de corrente, a
tensão Vlcs−IGBT cai bruscamente devido ao corte de Ds.
A tensão torna-se ligeiramente negativa, o suficiente para
polarizar diodo em antiparalelo D, cuja recuperação reversa é
representada pelo terceiro pico de corrente em Ilcs−IGBT .

Por fim, o tempo de comutação da corrente obtido na simu-
lação foi de 100µs, equivalente ao visto no experimento. As
discordâncias entre o experimento e a simulação encontram-
se na impossibilidade de se observar o primeiro pico de
tensão experimental, pois o modelo do diodo no PLECS não
incorpora a recuperação direta, além de que a frequência da
oscilação presenciada em Vlcs−IGBT , durante a recuperação
reversa do diodo em antiparalelo, é muito mais alta no
gráfico simulado, uma vez que sua origem está em elementos
indutivos e capacitivos parasitas de difícil mensuração.
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Figura 14: Gráficos da comutação na chave principal.

Já no terceiro momento de análise, são apresentados os
gráficos (figura 14) da tensão sobre o IGBT (VMain−IGBT )
e a corrente no snubber (IMain−Snubber), ambos durante a
comutação. Obteve-se um pico de tensão de, aproximadamente
3,02 kV, ligeiramente a cima dos 3,00 kV experimentais.
Obteve-se também um tempo de comutação, medido entre
o instante que a corrente cai e o momento em que ela se
estabiliza próximo ao zero, de 40µs. Não há dados experi-
mentais para se comparar. Constata-se apenas a relação do
valor do parâmetro com a indutância parasita estimada e o
circuito snubber dimensionado.

VII. SIMULAÇÃO DA ABERTURA DO DISJUNTOR PELA
AUTO-PROTEÇÃO TÉRMICA

Assim como indicado na figura 15, o circuito foi reformu-
lado visando submeter o disjuntor a uma corrente de 5800 A
sob regime permanente, a qual, apesar de não ser alta o
suficiente para acionar a auto-proteção para curtos, se aplicada
por longos períodos de tempo, pode vir a danificar o equipa-
mento termicamente por estar a cima de seus valores nominais.
Além disso, o sistema de proteção normal é desabilitado, de
maneira a simular uma possível falha no controle da rede de
transmissão.

Após a realização da simulação, obtiveram-se os resultados
mostrados nos gráficos da figura 16. Em primeira análise,
constata-se que apenas o sinal SPhigh−Z foi forçado a zero, de
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Figura 15: Circuito equivalente para o teste da auto-proteção.

modo a dar início a sequência de abertura, conforme observado
nos sinais de controle. Seu sistema auto-protetivo é acionado
assim que a energia dissipada sobre o disjuntor atinge o valor
Emax.
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Figura 16: Gráficos da auto-proteção.

VIII. SIMULAÇÃO DA ABERTURA DO DISJUNTOR HÍBRIDO
PELA Driver-Level Protection DOS IGBTS

O circuito no qual o disjuntor é simulado possui a mesma
topologia daquele estudado na primeira simulação. A única
modificação foi feita no valor da indutância em série ao
disjuntor, de modo que o crescimento da corrente de falta fosse
maior. Dessa forma, criou-se a situação na qual a corrente de
linha atingiu valores destrutivos (Ipk) antes que a sequência
de abertura, iniciada pelo sistema protetivo normal, chegasse
ao fim. Tendo isso em vista, encontrou-se o valor de 2,5 mH
para o qual a corrente atingiria o valor de Ipk em 1 ms.

Nos gráficos da figura 17, verifica-se o comportamento des-
crito no parágrafo anterior. Inicialmente, o sistema protetivo
normal toma partida. Posteriormente, em menos de 1 ms,
os IGBTs da chave principal ativam a proteção, forçando a
chave a abrir antes mesmo do interruptor mecânico UFD. Isso
acarreta na destruição dos IGBTs da chave auxiliar devido
a sobretensão a qual é exposta, uma vez que o LCS não
está isolado pela chave mecânica UFD. Esse evento pode ser
constatado no primeiro pico observado no gráfico da tensão
Vmain.

IX. CONCLUSÕES

Este trabalho descreveu a modelagem detalhada para a
simulação de disjuntor híbrido desenvolvido pela ABB para
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Figura 17: Gráficos da proteção individual dos IGBTs

aplicações em HVDC. Descreveu-se a obtenção dos parâme-
tros característicos dos módulos semicondutores, assim como
dos valores relacionados aos circuitos snubbers, varistor e
parâmetros parasitas. Além disso, mostrou-se a lógica de
controle e proteção interna do disjuntor. Os resultados que
o modelo simulado traduzem com precisão os valores obtidos
experimentalmente pelo fabricante [7].
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