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Introdução e Objetivo
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O crescimento de redes HVDC incentivou a 
busca por sistemas de proteção mais 
rápidos e seletivos, suscitando o 
desenvolvimento de disjuntores 
híbridos em corrente contínua.  

O presente trabalho se 
propõe a apresentar um 
modelo de simulação detalhado,
baseado no disjuntor desenvolvido 
pela ABB, que se encontra ao lado.



Operabilidade do Disjuntor Híbrido
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Inicia-se a corrente de falha na linha de 
transmissão.

Detectada a falha, a chave auxiliar se abre 
comutando a corrente à chave principal. 

Completada a abertura de UFD, a chave principal é 
acionada, comutando a corrente ao varistor.

A chave residual (RES) abre-se assim que 
a corrente aproxima-se de zero.
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Metodologia
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Elaborou-se um modelo de simulação detalhado

o qual permitisse a visualização de 

seus transitórios e o estudo de 

seus principais 

parâmetros.

Adicionalmente, 
modelou-se o controle 
interno do disjuntor híbrido, 
de maneira a comtemplar o 
sistema de auto-proteção.



Resultados Experimentais
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Os gráficos ao lado demonstram a 
operabilidade do modelo do 
disjuntor híbrido. As curvas 
correspondem, respectivamente, 
aos sinais: 
o Corrente da linha

(Idc)
o Corrente da chave auxiliar 

(Ilcs) 
o Corrente na chave principal 

(Imain)
o Tensão sobre a chave principal 

(Vmain)



Resultados Experimentais
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Já o seguinte gráfico atenta-se à 
comutação da corrente após a 
abertura da chave auxiliar. 
As curvas correspondem, 
respectivamente, 
aos sinais: 
o Tensão sobre cada IGBT da 

chave auxiliar
(Vlcs-IGBT)

o Corrente da chave auxiliar 
(Ilcs-IGBT)



Conclusões
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O modelo de simulação permitiu a observação satisfatória dos
valores obtidos experimentalmente pelo fabricante, além de
demonstrarem sua lógica de controle. Discute-se para o
futuro:

o A simplificação das chaves semicondutoras
o A análise térmica do disjuntor híbrido
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