
RESUMO 

O desenvolvimento de técnicas eficientes de análise e processamento numéricos, dos registos das 

ondas de choque aplicadas nos ensaios impulsionais de alta tensão, tem sido uma preocupação dos 

especialistas de Laboratórios de Alta Tensão de todo o mundo. Periodicamente surgem notícias de 

novas propostas que tentam colmatar as falhas, e ultrapassar as limitações, apresentadas pelas 

técnicas já existentes. Contudo, o universo dos casos a tratar é tão vasto que tem sido difícil 

encontrar técnicas capazes de satisfazer as exigências de versatilidade e de universalidade, que se 

colocam. 

A associação dos diversos tipos de ondas de choque utilizados nos ensaios (ondas plenas, ondas 

cortadas na frente e ondas cortadas na cauda), com as diferentes possibilidades de perturbação que 

se podem verificar, de forma isolada ou em simultâneo, tem como resultado a existência de uma 

grande diversidade nas formas de onda registadas nos ensaio.Com base na frequência das 

perturbações existentes, a norma aplicável separa as formas de onda em dois grupos: um para as 

ondas com perturbação que deve ser removida antes da caracterização daquelas e outro para as 

ondas com perturbação que deve ser considerada na caracterização. No entanto, o problema 

complica-se se se atender aos casos em que as perturbações são localizadas, afectando apenas uma 

pequena parte da onda, mas que pode ser vital para a correcta caracterização desta. 

O trabalho de investigação, que deu origem a esta Dissertação, tem como originalidade fundamental 

o facto de, ao contrário das técnicas já conhecidas, considerar que se trata de um problema de 

tratamento de sinal, na medida em que os casos em que há necessidade de remover a perturbação 

correspondem à alteração, provocada pelo canal de transmissão (sistema de medição), do sinal que 

constitui a medida (onda aplicada). 

De entre as diversas técnicas de análise de sinal investigadas, as que melhores resultados 

ofereceram foram as que se baseiam na representação linear tempo-frequência das formas de onda e 

entre as quais se distingue a técnica designada por Transformada de Fourier em Pequenos Intervalos 

de Tempo. Nesta Dissertação, são apresentados os excelentes resultados, de reconstrução de 

formas de onda perturbadas, obtidos com a aplicação conjunta, a casos reais, daquela técnica de 

análise e de uma técnica de filtragem numérica no domínio temporal. Os referidos resultados 

comprovam a adequação destas técnicas para a reconstrução de todos os tipos de ondas, com 

qualquer forma de perturbação, de acordo com o espírito da norma. 

Summary 

The development of efficient digital analysis and processing techniques, of the lightning impulse 

waveforms applied on the high voltage tests, has been an aim of the experts of High Voltage 



Laboratories from all over the world. Periodically, proposals of new techniques have been published, 

in order to try to overcome the limitations of the techniques already known. However, the sei of waves 

to be analysed and processed is so large that it has been difficult to find a technique able to comply 

with the requirements, of versatility and universality, that are needed for a good performance. 

The combination of the different types of lightning waveforms used in the tests (full impulses, front 

chopped impulses and tail chopped impulses) with the different possibilities of disturbance that can be 

found, acting alone or simultaneously, results in the possibility to have a very wide set of disturbed 

waveforms. Based on the characteristic frequency of the disturbances, the standard ruling this field 

divides the waveforms in two groups: one for the waveforms having disturbances that must be 

removed before the evaluation of the wave parameters and another for the waves having disturbances 

that must not be removed. However, the problem gets more difficult if we consider the cases where 

the disturbance is localised only in a small part of the wave, but affecting its characterisation. 

 The research work, which originated this Thesis, has a fundamental innovation in the fact of, unlike 

the techniques already known, facing this problem as being a signal processing one, as the cases 

were the disturbance must be removed correspond to the distortion, made by the transmission 

channel (measuring system), of the signal that contains the measure (applied waveform). 

Among the different digital signal analysis techniques studied, those that offered better results where 

the ones based on the waveform linear time-frequency representation, namely the one known as Short 

Time Fourier Transform. In this Thesis, are presented the good results, in the reconstruction of 

disturbed waveforms, obtained with the application of that analysis technique to actual waves, followed 

by a digital filtering technique in the time domain. Those results confirm the suitability of these 

techniques to the reconstruction of all types of lightning waveforms, having any type of disturbance, 

following the guidance given by the standard. 


