
 

 

 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 
 
 

 
 
 
 

Transformada de Wavelet 
aplicada a protecções digitais 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sérgio da Costa Mendes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação realizada no âmbito do 
Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 

Major Energia 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Rui Ferreira 
 
 

Maio de 2008 
 



 

ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Sérgio da Costa Mendes, 2008 
 
 



 

iii 

Resumo 

A dissertação “Transformada de Wavelet aplicada a protecções digitais” apresenta como 
principal objectivo a evolução da TPU S420, uma unidade terminal de protecção, controlo e 
aquisição desenvolvida integralmente pela EFACEC, segundo os actuais requisitos da 
Qualidade de Energia Eléctrica. O trabalho foi dividido em cinco fases distintas: 

 
Na primeira fase, foram pesquisados os fundamentos teóricos relacionados com a 

transformada de Wavelet, com a TPU S420 e com a Qualidade de Energia Eléctrica, 
nomeadamente a norma EN50160:2007. 

 
Na segunda fase, foi apresentado o estado da arte relativamente à aplicação da 

transformada de Wavelet na análise da Qualidade de Energia Eléctrica, designadamente na 
detecção de defeitos. 

 
Na terceira fase, foi efectuada a análise em MATLAB de sinais cuja aquisição foi feita pela 

TPU S420 em subestações da rede de distribuição para permitir testar o comportamento das 
Wavelets em situações reais. 

 
Na quarta fase, foi desenvolvido um algoritmo para o cálculo da DWT em linguagem C de 

forma a permitir a aplicação da transformada de Wavelet na TPU S420. 
 
Na quinta fase, foram estudados e desenvolvidos algoritmos para a integração e aplicação 

da DWT na TPU S420, possibilitando a estimação dos parâmetros e a análise da Qualidade de 
Energia Eléctrica. 

 
O resultado final é a possibilidade de evolução da TPU S420, permitindo a identificação, 

classificação e cálculo da duração de vários tipos de defeitos com reduzidos tempos de 
computação, bem como a avaliação da conformidade em relação à norma EN50160:2007, 
informações estas que podem ser acedidas localmente ou remotamente em tempo real. 

 
Palavras-chave: Qualidade de Energia Eléctrica, Transformada de Wavelet, Protecções 

Digitais, Protecção de Sistemas de Energia. 
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Abstract 

The dissertation "Wavelet Transform applied to digital protections" has as a main 
objective the development of the TPU S420, a terminal protection, control and acquisition 
unit, fully developed by EFACEC, according to the current requirements of Electric Power 
Quality. The work was divided into five distinct phases: 

 
In the first phase, we researched Wavelet transform's theoretical foundations, along with 

the TPU S420 and with Electric Power Quality standards, including the EN50160:2007 
standard. 

 
In the second phase, the state of the art for the Wavelet transform application in Electric 

Power Quality analysis was presented, including disturbances detection. 
 
In the third phase, we carried out a MATLAB analysis of signals acquired by the TPU S420 

in distribution substations to test the behaviour of Wavelets in real situations. 
 
In the fourth phase, we developed an algorithm for calculating the DWT in the C 

programming language that enables its implementation in the TPU S420. 
 
In the fifth phase, we studied and developed algorithms for integration and 

implementation of DWT in the TPU S420 unit. These allow parameter estimation and Electric 
Power Quality analysis. 

 
The end result is the development possibility of the TPU S420, allowing the identification, 

classification and calculation of the duration of several types of disturbances with a reduced 
computing time. Also, it is capable of assessing conformity with the EN50160:2007 standard, 
and providing information that can be accessed both locally and remotely in real time. 

 
Keywords: Power Quality, Wavelet Transform, Digital Protection Devices, Power Systems 

Protection. 
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1. Introdução 

O principal objectivo de um sistema de protecção é eliminar de forma rápida e selectiva o 
elemento causador de defeito num sistema eléctrico de energia. As protecções digitais 
substituem as tecnologias tradicionais como o caso dos relés electromecânicos e tornam-se 
cada vez mais comuns nos sistemas eléctricos de energia. 

 
Encontram-se instaladas em diversos locais do sistema e, além das funções de protecção, 

permitem processar grandes quantidades de informação. Fazem parte de um sistema 
integrado de processamento de informação, permitindo obter ou implementar diversas 
funções, disponibilizando além das funções de protecção, funções de controlo, supervisão e 
monitorização do sistema. 

 
Todo este conjunto de funções é conseguido através de uma plataforma electrónica de 

elevado desempenho baseada em microcontroladores avançados e de sistemas operativos de 
tempo-real especialmente concebido para este tipo de sistemas. 

 
A dissertação “Transformada de Wavelet aplicada a protecções digitais” foi desenvolvida 

dando continuidade ao trabalho “Análise e Simulação de Algoritmos de Estimação” [1], 
elaborado para a conclusão da licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, 
onde foram analisados algoritmos para estimação discreta de grandezas analógicas 
amostradas pela protecção, em que a transformada de Wavelet se apresentou como uma 
excelente alternativa à transformada de Fourier. 

 
A análise de Wavelet é uma impressionante ferramenta para a análise de sinais. 

Representa o próximo passo lógico relativamente à análise de Fourier, sendo uma técnica de 
janela deslizante com regiões de tamanhos variáveis. A análise de Wavelet permite o uso de 
longos intervalos de tempo, quando queremos maior precisão na informação de baixa-
frequência, e pequenas regiões quando queremos informação de alta-frequência. 

 
Pretende-se, com a actual dissertação, a evolução da TPU S420, uma unidade terminal de 

protecção, controlo e aquisição desenvolvida integralmente pela EFACEC, segundo os actuais 
requisitos da Qualidade de Energia Eléctrica. 

 
O conceito de Qualidade de Energia Eléctrica (QEE) tem vindo a sofrer alterações devido 

ao avanço tecnológico. Há poucos anos, a principal preocupação da QEE residia na qualidade 
de serviço, ou seja, na duração e no número de interrupções da tensão. Actualmente, 
parâmetros como a amplitude e frequência da tensão, desequilíbrio de tensões e distorção 
harmónica assumem elevada importância na QEE. São fenómenos que, embora sempre 
tenham existido, tem vindo a despertar particular interesse. A proliferação de sistemas 
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electrónicos e informáticos, variadores electrónicos de velocidade, controladores lógicos 
programáveis, entre outros, alterou a natureza das cargas dos sistemas eléctricos de energia. 

 
Nesse sentido, o trabalho foi elaborado na Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto em colaboração com a EFACEC Engenharia, SA. A equipa que participou no 
desenvolvimento é composta pelos seguintes elementos: 

 
• Sérgio da Costa Mendes (aluno); 
• Prof. Dr. José Rui Ferreira (orientador FEUP). 
 
Foram utilizadas as instalações de ambas as instituições: 
 
• Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Rua Dr. Roberto Frias 
4200-465 Porto 
Portugal 

 
• EFACEC Engenharia, SA 

Rua Eng. Frederico Ulrich 
Apartado 3078 
4471-907 Moreira da Maia 
Portugal 
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2. Análise de Wavelet 

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos relativos à análise de Wavelet. É feita 
uma introdução à análise de sinais e às ferramentas de Fourier e é expressa a transformada 
de Wavelet e o seu princípio de funcionamento. Está presente a evolução dos diferentes tipos 
de transformada face às limitações com que foram lidando ao longo do tempo. 

2.1. Introdução 

A análise de sinais tem à sua disposição uma impressionante quantidade de ferramentas. 
A mais conhecida de todas deverá ser a análise de Fourier, que separa um sinal nas suas 
sinusóides constituintes de diferentes frequências. Outra forma de pensar na análise de 
Fourier é através da técnica matemática de transformação do sinal de base tempo para base 
frequência [1, 2, 3]. 

 

 

Figura 2.1 Transformada de Fourier 

 
Para muitos sinais, a análise de Fourier é extremamente útil porque o conteúdo de 

frequência do sinal é muito importante. No entanto, a análise de Fourier apresenta uma 
grande desvantagem: na transformação para o domínio da frequência a informação do tempo 
é perdida. Quando olhamos para uma transformada de Fourier de um determinado sinal, não 
é possível dizer quando um determinado evento ocorreu. 

 
Se as propriedades de um sinal não variarem muito ao longo do tempo, ou seja, se o sinal 

for estacionário, esta desvantagem não é muito importante. No entanto, grande parte dos 
sinais contêm inúmeras características transitórias ou não estacionárias. Estas características 
podem ser a parte mais importante do sinal, e a transformada de Fourier não é apropriada à 
sua detecção. 
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Na tentativa de corrigir este defeito, a transformada de Fourier foi adaptada para analisar 
apenas uma pequena porção do sinal de cada vez – uma técnica chamada “janela deslizante 
sobre o sinal”. A técnica chamada de “transformada de tempo-curto de Fourier” trabalha o 
sinal numa função de duas dimensões de base tempo e frequência. 

 

 

Figura 2.2 Transformada de tempo-curto de Fourier 

 
A transformada de Fourier de tempo-curto fornece informações sobre quando e a que 

frequências um determinado evento ocorre no sinal. No entanto, essa informação só pode ser 
obtida com determinada precisão, e essa precisão é limitada pelo tamanho da janela. 

 
Outra das desvantagens desta técnica é que a partir do momento que se define o tamanho 

da janela, ela terá de ser a mesma para todas as frequências. Muitos sinais requerem uma 
técnica mais flexível, onde seja possível variar o tamanho da janela para determinar com 
melhor precisão na base tempo ou na base frequência. 

2.2. Transformada de Wavelet 

A análise de Wavelet representa o próximo passo lógico: uma técnica de janela deslizante 
com regiões de tamanhos variáveis. A análise de Wavelet permite o uso de longos intervalos 
de tempo, quando queremos maior precisão na informação de baixa-frequência, e pequenas 
regiões quando queremos informação de alta-frequência. 

 

 

Figura 2.3 Transformada de Wavelet 

 
Comparando com a base-tempo, base-frequência e com a transformada de tempo-curto 

de Fourier, temos: 
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Figura 2.4 Comparação de bases entre análise de Fourier e análise de Wavelet 

 
É possível observar que as Wavelets não utilizam uma região tempo-frequência, mas sim 

uma região tempo-escala. 

2.3. Wavelets 

Uma Wavelet é uma forma de onda de curta duração com um valor médio nulo. 
Comparando as Wavelets com as sinusóides, que são a base da análise de Fourier, temos que 
as sinusóides não têm duração limitada – entendem-se até mais infinito, e que as sinusóides 
são previsíveis enquanto que as Wavelets são irregulares e assimétricas. 

 

 

Figura 2.5 Comparação entre Sinusóide e Wavelet 

 
A análise de Fourier consiste na divisão do sinal em sinusóides de várias frequências. De 

forma similar, a análise de Wavelet divide em versões deslocadas e escaladas da Wavelet 
original ou Wavelet mãe. 
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2.4. Transformada contínua de Wavelet 

Matematicamente, o processo da análise de Fourier é representado pela transformada de 
Fourier: 

 

 ∫
∞

∞−

−= dtetfF tjωω )()(  (2.1) 

 

Que é a soma ao longo do tempo do sinal )(tf  multiplicado por uma exponencial 

complexa. 
 

O resultado da transformada são os coeficientes de Fourier )(ωF  que, quando 

multiplicados por uma sinusóide de frequência ω , resultam nas componentes sinusoidais do 
sinal original. Graficamente, o processo pode ser representado como: 

 

 

Figura 2.6 Sinusóides constituintes de diferentes frequências 

 
Da mesma forma, a transformada contínua de Wavelet é definida como a soma ao longo 

do tempo do sinal multiplicado por versões escaladas e deslocadas da função Wavelet )(ψ : 

 

 ∫
∞

∞−
= dttposiçãoescalatfposiçãoescalaC ),,()(),( ψ  (2.2) 

 

O resultado da transformada contínua de Wavelet são muitos coeficientes de Wavelet C , 
que são função de escala e posição. 

 
Multiplicando cada coeficiente pela Wavelet apropriada em escala e deslocamento, 

resultam as Wavelets constituintes do sinal original: 
 

 

Figura 2.7 Wavelets constituintes de diferentes escalas e posições 
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2.4.1. Escala 
 
A escala duma Wavelet significa a sua extensão ou compressão. É assim introduzido um 

factor de escala normalmente designado pela letra a . No caso das sinusóides, o efeito escala 
é facilmente observável: 

 

 

Figura 2.8 Escala de Wavelets 

 
No caso das Wavelets, o factor escala funciona exactamente da mesma forma. Quanto 

mais pequeno o factor de escala, mais comprimida é a Wavelet: 
 

 

Figura 2.9 Compressão de Wavelets 

 

É perfeitamente visível, a partir dos diagramas, que para uma sinusóide )(sin tω , o factor 

de escala a  está relacionado de forma inversa com ω . Da mesma forma, com a análise de 
Wavelet, a escala está relacionada com a frequência do sinal. 
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2.4.2. Deslocamento 
 
Deslocar a Wavelet significa simplesmente atrasá-la. Matematicamente, atrasar a função 

)(tf  de k  é representado por )( ktf − : 

 

 

Figura 2.10 Deslocamento de Wavelets 

2.5. Transformada discreta de Wavelet 

Calcular os coeficientes de Wavelet para cada escala possível é uma grande quantidade de 
trabalho, e é gerada uma grande quantidade de dados. 

 
Escolhendo apenas um conjunto de escalas e posições para fazer os cálculos, em que as 

escalas e as posições são escolhidas em potências de 2, a análise será muito mais eficiente. 
Esta análise é obtida através da transformada discreta de Wavelet (DWT – Discret Wavelet 
Transform). 

 
Um método eficiente para aplicar este esquema usando filtros foi desenvolvido por Mallat, 

em 1988. O algoritmo de Mallat é um esquema clássico conhecido para processamento de 
sinal como codificador de sub banda de dois canais. 

 
Este prático algoritmo dá origem à transformada rápida de Wavelet – uma caixa na qual o 

sinal passa, e na saída são obtidos os coeficientes de Wavelet. 
 

2.5.1. Filtro de um estado: aproximações e detalhes 
 
Para muitos sinais, o conteúdo a baixa-frequência é a parte mais importante. É isto que 

dá ao sinal a sua identidade. O conteúdo de alta-frequência, por outro lado, dá a 
característica ou a diferença. Considerando a voz humana, se se remover os conteúdos de 
alta-frequência, a voz soa diferente, mas o discurso continua a ser perceptível. No entanto, 
se remover conteúdos de baixa-frequência, o discurso deixa de ser perceptível. 

 
Na análise de Wavelet, falamos de aproximações e detalhes. As aproximações são os 

componentes de baixa-frequência e escala-alta do sinal. Os detalhes são os componentes de 
alta-frequência e escala-baixa do sinal. 

 
O processo de filtragem, ao nível mais básico, é parecido com: 
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Figura 2.11 Processo de filtragem ao nível mais básico 

 

O sinal original, S , passa em dois filtros complementares, e resultam dois sinais. 
 

2.5.2. Decomposição de nível múltiplo 
 
O processo de decomposição pode ser iterado, com sucessivas aproximações a serem 

decompostas, de forma a que um sinal seja dividido em muitas componentes de baixa 
resolução. Isto é chamado de “árvore de decomposição de Wavelet”. 

 

 

Figura 2.12 Árvore de decomposição de Wavelet 

 
Analisando a árvore de decomposição de Wavelet podemos obter informação importante. 
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Figura 2.13 Informação obtida com a árvore de decomposição de Wavelet 

 

2.5.3. Número de níveis 
 
A partir do momento em que o processo de análise é iterativo, em teoria pode ser 

continuado de forma indefinida. Na realidade, a decomposição pode ser efectuada até que os 
detalhes individuais consistam numa amostra simples ou pixel. Na prática, deve ser 
seleccionado um número de níveis baseado na natureza do sinal, ou num critério viável como 
a entropia. 

2.6. Reconstrução de Wavelet 

Foi apresentada a forma como a transformada discreta de Wavelet pode ser utilizada para 
analisar ou decompor sinais e imagens. Este processo é chamado decomposição ou análise. 
Estes componentes podem ser conjugados, novamente, no sinal original sem perda de 
informação face ao sinal original. Este processo é chamado “reconstrução” ou “síntese”. A 
manipulação matemática que afecta a síntese é chamada “transformada inversa discreta de 
Wavelet” (IDWT – Inverse Discrete Wavelet Transform). 

 
Para sintetizar um sinal, este é reconstruído a partir dos coeficientes de Wavelet. 
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Figura 2.14 Reconstrução do sinal a partir dos coeficientes de Wavelet 

 

2.6.1. Aproximações e detalhes da reconstrução 
 
Foi visto que é possível reconstruir o sinal original a partir dos coeficientes de 

aproximações e detalhes. 
 

 

Figura 2.15 Reconstrução do sinal a partir de aproximações e detalhes 

 
Também é possível reconstruir as aproximações e detalhes a partir dos seus vectores de 

coeficientes. Como exemplo, considera-se a reconstrução ao primeiro nível da aproximação 

1A  a partir do vector de coeficientes 1cA . 
 

O vector de coeficientes 1cA  passa pelo mesmo processo utilizado na reconstrução do 

sinal original. Contudo, em vez de o combinar com o detalhe de primeiro nível 1cD , 
utilizamos um vector de zeros em lugar do vector dos coeficientes dos detalhes: 

 

 

Figura 2.16 Reconstrução da aproximação A1 a partir dos coeficientes 
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Através deste processo é obtida a reconstrução da aproximação 1A , que tem o mesmo 

comprimento do sinal original S  e que é uma real aproximação dele. 
 
Da mesma forma, podemos reconstruir o detalhe de primeiro nível 1D , utilizando o 

processo análogo: 
 

 

Figura 2.17 Reconstrução do detalhe D1 a partir dos coeficientes 

 
Os detalhes e aproximações reconstruídos são verdadeiros constituintes do sinal original. 

De facto, quando os combinamos obtemos: 
 

 SDA =+ 11  (2.3) 

 

De salientar que os vectores de coeficientes 1cA  e 1cD  (porque foram produzidos por 
downsampling e têm apenas metade do comprimento do sinal original) não podem ser 
directamente combinados para reconstruir o sinal. É necessário reconstruir as aproximações e 
os detalhes antes de os combinar. 

 
Estendendo esta técnica aos componentes da análise multi-nível, encontramos relações 

semelhantes para todos os constituintes do sinal reconstruído, isto é, há várias maneiras para 
construir o sinal original: 

 

 

Figura 2.18 Componentes do sinal reconstruído 
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2.7. Famílias de Wavelets 

Existem inúmeras famílias de Wavelets. Em seguida, são apresentadas as famílias mais 
conhecidas e utilizadas. 

 

2.7.1. Haar 
 
A Wavelet Haar é a primeira e a mais simples Wavelet. A Wavelet Haar é descontínua e 

representa uma função com um degrau. Representa a mesma Wavelet que Daubechies db1. 
 

 

Figura 2.19 Wavelet Haar 

 

2.7.2. Daubechies 
 
Ingrid Daubechies, uma das personalidades mais brilhantes na pesquisa e desenvolvimento 

das Wavelets, inventou o que é chamado de “Wavelets ortonormais suportadas 
compactamente”, tornando a análise discreta de Wavelet possível. 

 

Os nomes da família Daubechies são escritos como dbN , onde N  é a ordem. A Wavelet 
db1, tal como referido anteriormente, é a Wavelet Haar. Os restantes 9 membros da família 
são em seguida representados. 

 

 

Figura 2.20 Família de Wavelets Daubechies 
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2.7.3. Biorthogonal 
 
Esta família de Wavelets apresenta uma propriedade de fase linear, que é necessária para 

reconstrução de sinais e imagens. Utilizando duas Wavelets, uma para decomposição e outra 
para reconstrução, em vez de uma Wavelet única, são derivadas propriedades interessantes. 

 

 

Figura 2.21 Família de Wavelets Biorthogonal 

 

2.7.4. Coiflets 
 

Criadas por I. Daubechies a pedido de R. Coifman. A função Wavelet tem N2  momentos 

iguais a 0 , e a função escala têm 12 −N  momentos iguais a 0 . As duas funções suportam 

um comprimento de 16 −N . 
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Figura 2.22 Família de Wavelets Coiflets 

 

2.7.5. Symlets 
 
As Symlets são Wavelets quase simétricas, propostas por Daubechies como uma 

modificação à família db. As propriedades das duas famílias de Wavelets são similares. 
 

 

Figura 2.23 Família de Wavelets Symlets 

 

2.7.6. Morlet 
 
Esta Wavelet não tem função escala. 
 

 

Figura 2.24 Wavelet Morlet 
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2.7.7. Mexican Hat 
 
Esta Wavelet não tem função escala e é derivada de uma função que é proporcional à 

segunda derivada da função densidade de probabilidade Gaussiana. 
 

 

Figura 2.25 Wavelet Mexican Hat 

 

2.7.8. Meyer 
 
A Wavelet Meyer e a função escala são definidas no domínio da frequência. 
 

 

Figura 2.26 Wavelet Meyer 
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3. Unidade terminal de protecção, 
supervisão e controlo 

Este capítulo apresenta uma descrição da TPU S420, uma unidade terminal de protecção, 
controlo e aquisição desenvolvida integralmente pela EFACEC. São indicadas as principais 
aplicações, e as características e funções de protecção, controlo, automação e 
monitorização. 

3.1. Introdução 

Este trabalho foi baseado na TPU S420, uma unidade terminal de protecção, controlo e 
aquisição desenvolvida integralmente pela EFACEC. É uma ferramenta de engenharia e tipo 
de relés com potencialidades comunicativas, tendo como principal campo de aplicação os 
sistemas de energia de média e alta tensão, podendo ser aplicada para protecção, controlo e 
supervisão de linhas aéreas, saídas da subestação, postos de transformação, transformadores 
de 3 enrolamentos, baterias de condensadores, colunas de sincronização e como protecções 
de backup de outras protecções. 

 
Como unidade terminal, disponibiliza diversas interfaces comunicativas, standards, em 

especial uma interface Ethernet a 100 Mbits, que lhe permite integrar-se em sistemas de 
Comando e Supervisão da EFACEC ou outros, bem como a execução de automatismos rápidos 
em ambientes distribuídos. 

3.2. Descrição 

A TPU S420 foi projectada como protecção e unidade terminal de supervisão e controlo de 
linhas aéreas ou cabos subterrâneos de Média Tensão, em redes eléctricas radiais de neutro 
isolado, compensado, sólido ou com impedância limitadora. Pode também ser usada na 
ligação à rede de pequenos produtores de energia. 

 
Para além destas aplicações, a TPU S420 pode servir como protecção de reserva de outros 

equipamentos, nomeadamente transformadores e linhas de Alta Tensão. 
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A TPU S420 realiza um largo leque de funções de protecção e de automação. Com uma 
extensa gama de opções programáveis pelo utilizador, oferece grande precisão de regulação 
nas correntes, tensões, temporizações e nas características em opção. Todas as regulações 
das funções de protecção e de automação são independentes entre si, dispondo de quatro 
conjuntos de parametrizações para cada função. 

 
A possibilidade de definição de encravamentos lógicos complementares às funções de 

protecção e controlo existentes, bem como a possibilidade de escolha, para além das listas de 
opções definidas por defeito, de entradas, saídas e alarmes com significado lógico atribuível 
acrescentam uma facilidade de configuração adicional da protecção, que pode ser 
aproveitada para a adaptar às necessidades do utilizador. 

 
A interface local da TPU S420 integra um visor gráfico onde é representado um sinóptico 

com o estado de todos os aparelhos assim como as medidas afectas ao painel. Este sinóptico é 
totalmente definido pelo utilizador, o que permite a sua adaptação à configuração específica 
do painel onde se encontra instalada a protecção. No painel frontal existem ainda diversas 
teclas funcionais que permitem uma mais fácil operação da protecção para as situações de 
exploração mais frequentes. 

 
Como unidade terminal, a TPU S420 efectua medidas precisas de todas as grandezas de 

uma linha relacionadas com as correntes, tensões, potências, factores de potência, energia e 
frequência, e diversas funções de monitorização de defeitos, incluindo Oscilografia e Registo 
Cronológico de Acontecimentos. 

 
A capacidade de monitorização completa das grandezas analógicas e estados digitais de 

um painel permite-lhe integrar-se como Unidade Remota em Sistemas de Comando e 
Supervisão da EFACEC. Para tal é disponibilizada uma interface por fibra óptica que garante, 
além do mais, a comunicação horizontal entre diferentes unidades na rede de área local. Em 
simultâneo, são oferecidas três portas série para ligação a um PC. 

 
Em conjunto com a TPU S420 é fornecido um pacote de software integrado para PC para 

interface com a protecção – WinProt – seja localmente ou através da rede de comunicação 
local. 

 
Esta aplicação disponibiliza, entre outras funcionalidades, o acesso e alteração de todas 

as parametrizações e configurações do relé e a recolha e análise detalhada dos registos 
produzidos por este. 

3.3. Características e funções de protecção, controlo, 
automação e monitorização 

As características e funções de protecção, controlo, automação e monitorização da TPU 
S420 são apresentadas de forma detalhada no anexo 1 desta dissertação. 
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4. Norma Internacional EN50160:2007 

Este capítulo apresenta a Norma Internacional EN50160:2007 respeitante às 
características da tensão fornecida pelas redes de distribuição pública de energia eléctrica. 
São indicadas as características da alimentação em média tensão definidas pela Norma. 

4.1. Introdução 

O conceito de Qualidade de Energia Eléctrica (QEE) tem vindo a sofrer alterações devido 
ao avanço tecnológico. Há poucos anos, a principal preocupação da QEE residia na qualidade 
de serviço, ou seja, na duração e no número de interrupções da tensão. Actualmente, 
parâmetros como a amplitude e frequência da tensão, desequilíbrio de tensões e distorção 
harmónica assumem elevada importância na QEE. São fenómenos que, embora sempre 
tenham existido, tem vindo a despertar particular interesse. A proliferação de sistemas 
electrónicos e informáticos, variadores electrónicos de velocidade, controladores lógicos 
programáveis, entre outros, alterou a natureza das cargas dos sistemas eléctricos de energia. 

 
As características da tensão fornecida pelas redes de distribuição pública de energia 

eléctrica estão definidas na Norma Internacional EN50160:2007 – Voltage characteristics of 
electricity supplied by public distribution networks. Embora seja uma Norma Internacional, é 
obrigatório a partir de Julho de 2008 que cada País da União Europeia assuma a nova versão 
como Norma Nacional [4]. 

4.2. Características da alimentação em média tensão 

Os clientes cujas necessidades excedam a capacidade da rede de BT são em geral 
alimentados a tensões declaradas superiores a 1kV. Esta norma aplica-se às alimentações cuja 
tensão declarada não seja superior a 35 kV. 

 

4.2.1. Frequência 
 
A frequência nominal da tensão de alimentação deve ser igual a 50 Hz. Em condições 

normais de exploração o valor médio da frequência fundamental, medido em intervalos de 
10s, deve estar compreendido entre os valores seguintes: 
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• Para redes com ligação síncrona a redes interligadas: 

50 Hz ± 1%   (isto é, de 49,5 Hz a 50,5 Hz) 
     durante 99,5% de um ano; 
50 Hz + 4% / - 6%  (isto é, de 47 Hz a 52 Hz) 
     durante 100% do tempo. 

• Para redes sem ligação síncrona a redes interligadas (por exemplo, redes existentes 
em certas ilhas): 
50 Hz ± 2%   (isto é, de 49 Hz a 51 Hz) 
     durante 95% de uma semana; 
50 Hz ± 15%   (isto é, de 42,5 Hz a 57,5 Hz) 
     durante 100% do tempo. 

 

4.2.2. Amplitude da tensão de alimentação 
 
A amplitude a considerar é a da tensão declarada Uc. 
 

4.2.3. Variações da tensão de alimentação 
 
Em condições normais de exploração, não considerando as interrupções de alimentação, 

95% dos valores eficazes médios de 10 min. para cada período de uma semana devem estar 
compreendidos na gama de Uc ± 10%. 

 

4.2.4. Variações rápidas da tensão 
 
Amplitude das variações rápidas da tensão 
 
As variações rápidas da tensão provêm essencialmente das variações de carga das 

instalações dos clientes ou de manobras da rede. 
 
Em condições normais de exploração, as variações rápidas da tensão não ultrapassam, em 

geral, 4% de Uc, mas podem ocorrer variações até 6% de Uc com duração muito breve, várias 
vezes no mesmo dia, em circunstâncias excepcionais. 

 
Severidade da tremulação 
 
Em condições normais de exploração, para qualquer período de uma semana, a severidade 

de longa duração causada por flutuações de tensão deve ser Plt ≤ 1 durante 95% do tempo. 
 

4.2.5. Cavas da tensão de alimentação 
 
As cavas da tensão são em geral devidas a defeitos que ocorrem em instalações de 

clientes ou na rede. A sua frequência anual depende muito do tipo de rede e do ponto de 
observação. Além disso, a sua repartição ao longo do ano pode ser muito irregular. 
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Valores indicativos: 
Em condições normais de exploração, o número possível de cavas de tensão pode ir de 

algumas dezenas a um milhar por ano. A maior parte das cavas de tensão dura menos de 1s e 
tem uma amplitude superior a 40%. No entanto, podem ocorrer embora raramente cavas de 
tensão com amplitude e duração superiores. Em certos locais, é frequente a ocorrência de 
cavas de tensão com amplitudes entre 10% e 15% de Un, em consequência de manobras de 
ligação e desligação de carga em instalações de clientes. 

 

4.2.6. Interrupções breves da tensão de alimentação 
 
Valores indicativos: 
Em condições normais de exploração, o número anual de interrupções breves pode variar 

de algumas dezenas a algumas centenas. A duração de cerca de 70% das interrupções breves é 
inferior a 1s. 

 

4.2.7. Interrupções longas da tensão de alimentação 
 
As interrupções acidentais têm origem em causas externas ou em acontecimentos que não 

podem ser evitados pelo fornecedor. Não é possível indicar frequências anuais e durações 
médias comuns para as interrupções longas, devido a diferenças importantes na configuração 
e estrutura das redes de diferentes países e aos efeitos imprevisíveis da acção de terceiros ou 
das intempéries. 

 
Valores indicativos: 
Em condições normais de exploração, a frequência anual das interrupções de tensão com 

duração superior a 3 min. pode ser de 10 a 50, conforme as regiões. 
 
Não se dão valores indicativos para as interrupções previstas por serem anunciadas com 

antecedência. 
 

4.2.8. Sobretensões temporárias entre os condutores activos e a terra 
 
Em geral, por ocasião de um defeito à terra numa rede ou em instalações de clientes, 

aparece uma sobretensão temporária à frequência industrial que desaparece com a 
eliminação do defeito. O valor previsível para este tipo de sobretensão depende do tipo de 
ligação do neutro à terra. Para redes com o neutro ligado à terra, directamente ou por 
impedância, a sobretensão não deve ultrapassar 1,7 Uc. Para redes de neutro isolado ou com 
bobina de extinção, a sobretensão não deve ultrapassar 2,0 Uc. O tipo de ligação do neutro à 
terra deve ser indicado pelo fornecedor. 

 

4.2.9. Sobretensões transitórias entre os condutores activos e a terra 
 
Nas redes de MT, as sobretensões transitórias ocorrem como resultado de manobras ou, 

quer directamente quer por indução, aquando de descargas atmosféricas. As sobretensões de 
manobra são em geral inferiores em amplitude às sobretensões devidas a descargas 
atmosféricas, mas o seu tempo de crescimento pode ser menor e/ou podem durar mais 
tempo. 
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4.2.10. Desequilíbrio das tensões de alimentação 
 
Em condições normais de exploração, para cada período de uma semana, 95% dos valores 

eficazes médios de 10 min. da componente inversa das tensões devem estar entre 0% e 2% da 
correspondente componente directa. Em certas podem ocorrer desequilíbrios de até 3%. 

 

4.2.11. Tensões harmónicas 
 
Em condições normais de exploração, para cada período de uma semana, 95% dos valores 

eficazes médios de 10 min. de cada tensão harmónica não devem exceder os valores 
indicados no quadro seguinte. Em consequência de ressonâncias, podem surgir tensões mais 
elevadas para uma harmónica. 

 
Além disso, a distorção harmónica total (THD) da tensão de alimentação (incluindo as 

harmónicas até à ordem 40) não deve ultrapassar 8%. 
 

Tabela 4.1 Valores das tensões harmónicas nos pontos de entrega até à ordem 25, expressas em 
percentagem da tensão nominal (Un) 

 

Harmónicas ímpares Harmónicas pares 
Não múltiplas de 3 Múltiplas de 3

Ordem h Tensão 
relativa (Un) 

Ordem h Tensão 
relativa (Un) 

Ordem h Tensão 
relativa (Un) 

5 6,0 % 3 5,0 % 2 2,0 % 
7 5,0 % 9 1,5 % 4 1,0 % 
11 3,5 % 15 0,5 % 6 … 24 0,5 % 
13 3,0 % 21 0,5 %  
17 2,0 %   
19 1,5 %   
23 1,5 %   
25 1,5 %   

Nota: Não são indicados valores para harmónicas de ordem superior a 25, por serem em geral 
de pequena amplitude, mas muito imprevisíveis devido a efeitos de ressonância. 

 

4.2.12. Tensões inter-harmónicas 
 
O nível das tensões inter-harmónicas tem vindo a crescer em consequência do 

desenvolvimento dos conversores de frequência e de outros equipamentos de controlo 
similares. Devido à pouca experiência neste domínio, os níveis de tensões inter-harmónicas 
estão em estudo. 

 
Em certos casos, as tensões inter-harmónicas, mesmo de pequena amplitude, provocam 

tremulação ou interferências nos sistemas de telecomando centralizado. 
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4.2.13. Transmissão de sinais de informação na rede 
 
Em certos países, a rede pode ser utilizada pelo fornecedor para transmitir sinais. Os 

valores médios de 3s das tensões dos sinais transmitidos não devem exceder os valores 
indicados na seguinte figura durante pelo menos 99% de um dia. Estão em estudo valores para 
as frequências compreendidas entre 9 kHz e 95 kHz. 

 

 

Figura 4.1 Níveis de tensão dos sinais em função da frequência, expressos em percentagem da Uc utilizada 
nas redes de MT 
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5. Estado da Arte 

Este capítulo apresenta o estado da arte relativamente à aplicação da transformada de 
Wavelet na análise da Qualidade de Energia Eléctrica. É efectuada uma descrição de 
trabalhos relacionados. 

5.1. Trabalhos relacionados 

Muitos livros e vários artigos foram publicados descrevendo as Wavelets. Em seguida são 
apresentadas algumas referências seleccionadas cujos resultados contribuíram para o 
desenvolvimento deste trabalho. 

 
Em [5] foi apresentado um novo método baseado na transformada de Wavelet, redes 

neuronais e redes de evolução para a detecção e classificação de vários tipos de defeitos. No 
início, a Wavelet Daubechies 3 foi aplicada para decompor os sinais com defeitos, e os 
vectores das características foram extraídos através dos coeficientes de Wavelet com 5 
escalas. Posteriormente, os tipos de defeitos são identificados através de um classificador 
padrão de reconhecimento baseado em redes neuronais e algoritmos genéticos. Os resultados 
numéricos demonstram que o método proposto tem uma boa performance e precisão. 

 
Em [6] foi apresentado um método baseado na transformada de Wavelet, redes neuronais 

artificiais e teoria matemática para o problema do reconhecimento automático do tipo de 
defeito. Ao contrário das tentativas anteriores para o reconhecimento automático do tipo de 
defeito, tendo como base o domínio do tempo e uma rede neuronal artificial individual, o 
esquema de reconhecimento proposto foi baseado no domínio da Wavelet utilizando um 
esquema de voto simples ou a teoria da evidência. Com uma configuração deste tipo, o 
classificador foi capaz de apresentar uma certa confiança para os tipos de defeitos 
identificados. 

 
Em [7] foi apresentada uma abordagem que permite a detecção, localização no tempo e 

identificação de problemas de qualidade de energia eléctrica, presentes em sinais nos 
regimes transitório e estacionário. O método foi desenvolvido com a utilização da 
transformada discreta de Wavelet (DWT). O sinal foi decomposto através da transformada de 
Wavelet e qualquer variação do sinal era detectada na transformada. Posteriormente, era 
analisada a curva de energia obtida e foi estabelecido um relacionamento entre esta curva e 
a curva correspondente ao estado fundamental. Cada defeito apresentou variações únicas na 
forma de onda sinusoidal pura, e isso foi adoptado para permitir uma classificação fiável do 
tipo de defeito. 
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Em [8] foi apresentada uma abordagem da transformada de Wavelet para a classificação 

de vários tipos de defeitos. Ao deparar com vários defeitos, o método proposto é útil para 
categorizar os defeitos de curta duração em diferentes grupos, de forma a que os operadores 
possam decidir quais as estratégias para suprimir ou eliminar os defeitos com eficiência. 
Diferente dos métodos baseados na transformada de Fourier, a transformada de Wavelet foi 
uma abordagem mais eficiente em monitorizar sinais dinâmicos à medida que o tempo varia. 
Este método foi testado com a classificação de vários tipos de defeitos. Os resultados 
mostraram viabilidade do método para as aplicações. 

 
Em [9] foi apresentado um algoritmo baseado na transformada de Wavelet para a análise 

de harmónicas em formas de onda não estacionárias. As formas de onda são, em primeiro 
lugar, decompostas em bandas de menor espectro de frequência utilizando bancos de filtros 
da transformada discreta de Wavelet. As harmónicas são obtidas da decomposição. A 
transformada contínua de Wavelet é então aplicada a secções das bandas decompostas para 
avaliar as frequências harmónicas, amplitudes e fases. O resultado da análise das formas de 
onda da bateria de condensadores de teste mostrou que a aproximação é excelente para a 
análise de harmónicas em formas de onda não estacionárias. São obtidas as amplitudes e 
fases. 

 
Em [10] foi apresentado um método alternativo para a análise de transitórios em sistemas 

dinâmicos. O método consistiu na tradicional análise no domínio da frequência para 
operações do sistema no estado estacionário, e a análise baseada em Wavelets para os 
transitórios. O método da solução foi nomeado WBTA (análise de transitórios baseada na 
Wavelet). Pode ser implementado utilizando qualquer conjunto de Wavelets ortogonais. No 
trabalho foi apresentada uma implementação com Wavelets da família Daubechies. Os 
resultados obtidos, utilizando este método, foram verificados e comparados com o método 
numérico da análise no domínio do tempo. 

 
Em [11] foi apresentado um novo método para a protecção e classificação de defeitos em 

linhas de transmissão com compensação série. A protecção foi baseada na detecção de 
bandas de frequência distintas contidas na onda transitória da corrente de defeito. Foi 
efectuada a transformada discreta de Wavelet, utilizando como Wavelet mãe a db4, 
capturando duas bandas de frequências na corrente transitória do sinal. O espectro de 
energia destas duas bandas foi obtido e utilizado para determinar se a falha é interna ou 
externa à zona de protecção. A classificação de defeitos foi efectuada utilizando a 
transformada discreta de Wavelet. Utilizando a Haar como Wavelet mãe, os coeficientes da 
banda de frequência 1 kHz – 3 kHz foram obtidos com as correntes das três fases e da terra. O 
valor médio dos coeficientes de cada onda da corrente foi processado e utilizado para 
classificar as fases com defeito. O princípio básico do esquema de protecção respondeu para 
linhas de transmissão com compensação série, e foi estudado para vários níveis de 
compensação, condições e localização de defeitos. As simulações de defeitos foram 
efectuadas utilizando um software específico para transitórios electromagnéticos, e os 
resultados foram exportados para MATLAB, onde o algoritmo foi implementado. O método 
proposto mostrou resultados fiáveis na protecção e classificação de defeitos em linhas com 
compensação série. 

 
Em [12] foi apresentada uma nova abordagem aos relés digitais para linhas de 

transmissão. A técnica proposta consiste no pré-processamento de um módulo baseado na 
transformada discreta de Wavelet (DWT) combinada com uma rede neuronal artificial (ANN) 
para a detecção e classificação de defeitos. A DWT funcionou como um extractor de distintos 
recursos do sinal de entrada no relé de localização. Esta informação é processada pela ANN 
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para a classificação das condições do defeito. É também apresentada a DWT para o estado de 
pré-processamento. 

 
Em [13] foi apresentada uma nova abordagem para um algoritmo de protecção de 

transformadores de potência. Os sinais dos sistemas eléctricos de energia, como correntes e 
tensões, têm sido tradicionalmente analisados pela transformada rápida de Fourier. Neste 
artigo, os autores provam que a transformada de Wavelet é uma ferramenta fiável e 
computacionalmente eficiente para a distinção entre correntes de magnetização e correntes 
de defeito. Os resultados das simulações apresentados evidenciaram de forma clara que a 
técnica proposta para a protecção de transformadores de potência facilita com exactidão a 
distinção entre correntes de magnetização e correntes de defeito na protecção de 
transformadores. 
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6. Análise em MATLAB 

Este capítulo apresenta algumas das simulações efectuadas em MATLAB. Foram utilizados 
sinais cuja aquisição foi feita pela TPU S420 em subestações da rede de distribuição para 
permitir testar o comportamento das Wavelets em situações reais. A cada uma das tensões 
constituintes do sinal foi efectuada a decomposição de Wavelet e calculado o valor eficaz da 
tensão. 

6.1. Princípios base 

Para efectuar as simulações em MATLAB foram utilizados 4 sinais provenientes da TPU 
S420, nomeadamente registos da ocorrência de defeitos. Os registos são efectuados no 
formato COMTRADE, sendo um formato estandardizado pelo IEEE para registo em formato 
digital de dados relativos a defeitos, testes e simulações em sistemas eléctricos de energia. 

 
A preparação dos sinais em COMTRADE para a análise em MATLAB consistiu na separação 

das tensões constituintes (UA, UB e UC) de cada sinal. Posteriormente, os sinais foram 
importados para o MATLAB, foi efectuada a matriz transposta e foram convertidos ao sistema 
pu. Em cada uma das tensões foi então efectuada a decomposição de Wavelet [1, 2, 13]. 

 
No trabalho que precedeu esta dissertação, elaborado para a conclusão da licenciatura, 

foram efectuadas simulações com o objectivo de optimizar os parâmetros da DWT para este 
tipo de sinais: escolha da Wavelet e do nível de decomposição. 

 
Os melhores resultados foram obtidos com a Wavelet db4, da família Daubechies, em que 

a aproximação obtida foi muito semelhante ao sinal original, e com decomposição de nível 2, 
para que o período da aproximação fosse semelhante ao do sinal original. Nas simulações 
efectuadas nesta dissertação foi mantida a escolha dos parâmetros. 

 
De forma a averiguar o comportamento da tensão e permitir o desenvolvimento de 

funções relacionadas com a análise da qualidade de energia, foi calculado o valor eficaz ou 
valor médio quadrático RMS (Root Mean Square) da tensão. 

 
Para o cálculo do valor eficaz da tensão foi efectuada a matriz transposta do sinal original 

e executada a seguinte função: 
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function y = rms(signal, windowlength, overlap) 
 
if overlap 
 delta = 1; 
else 
 delta = windowlength; 
end 
index = 0; 
 
signal = signal.^2; 
for i = 1:delta:length(signal)-windowlength+1 
 index = index+1; 
 y(index) = sqrt(mean(signal(i:i+windowlength-1))); 
end 

 
Foi também efectuada uma decomposição de Wavelet ao sinal RMS e calculada a 

amplitude dos coeficientes do detalhe. 

6.2. Sinal 1 

Observando os primeiros resultados da decomposição de Wavelet para o sinal 1, 
nomeadamente para a tensão UA, verifica-se que o detalhe d1 evidencia um pico de elevada 
amplitude sempre que ocorre uma variação da amplitude do sinal: 

 

 

Figura 6.1 DWT efectuada à tensão UA do sinal 1, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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Avaliando o comportamento do valor eficaz da tensão, nota-se um abaixamento para 
valores inferiores a 0,4 pu, reflectindo-se no detalhe o início e o fim do abaixamento: 

 

 

Figura 6.2 Valor eficaz da tensão UA do sinal 1 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

 
No caso da tensão UB observa-se um outro tipo de variação da amplitude, com a 

correspondente alteração no comportamento dos detalhes: 
 

 

Figura 6.3 DWT efectuada à tensão UB do sinal 1, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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O valor eficaz da tensão aumentou para valores superiores a 1,6 pu, estando evidente o 
início e o fim da variação: 

 

 

Figura 6.4 Valor eficaz da tensão UB do sinal 1 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

 
Relativamente à tensão UC, nota-se que o seu comportamento é semelhante ao da tensão 

UB: 
 

 

Figura 6.5 DWT efectuada à tensão UC do sinal 1, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 

 
Já o valor eficaz da tensão foi próximo de 1,35 pu, com a correspondente alteração no 

detalhe: 
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Figura 6.6 Valor eficaz da tensão UC do sinal 1 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

6.3. Sinal 2 

Analisando o sinal 2, observa-se que o tipo de defeito e o correspondente comportamento 
é semelhante ao sinal 1. Para o caso da tensão UA, está evidenciada uma alteração nos 
detalhes com a respectiva variação da amplitude do sinal: 

 

 

Figura 6.7 DWT efectuada à tensão UA do sinal 2, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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O valor eficaz da tensão sofreu um abaixamento para valores inferiores a 0,4 pu, 

reflectindo-se no detalhe o início e o fim do defeito: 
 

 

Figura 6.8 Valor eficaz da tensão UA do sinal 2 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

 
Relativamente à tensão UB, nota-se uma variação da amplitude para valores superiores 

aos da tensão nominal. A ocorrência do defeito aparece, mais uma vez, evidenciada nos 
detalhes: 

 

 

Figura 6.9 DWT efectuada à tensão UB do sinal 2, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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O valor eficaz da tensão foi superior a 1,6 pu: 
 

 

Figura 6.10 Valor eficaz da tensão UB do sinal 2 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

 
Já para a tensão UC, o comportamento é novamente semelhante ao da tensão UB: 
 

 

Figura 6.11 DWT efectuada à tensão UC do sinal 2, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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Neste caso, o valor eficaz da tensão assumiu valores na ordem de 1,35 pu: 
 

 

Figura 6.12 Valor eficaz da tensão UC do sinal 2 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

6.4. Sinal 3 

Atendendo aos resultados da tensão UA do sinal 3, verifica-se um abaixamento na 
amplitude do sinal: 

 

 

Figura 6.13 DWT efectuada à tensão UA do sinal 3, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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O valor eficaz da tensão foi aproximadamente 0,4 pu: 
 

 

Figura 6.14 Valor eficaz da tensão UA do sinal 3 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

 
No caso da tensão UB, observa-se uma variação da amplitude do sinal para valores 

superiores ao valor nominal. O comportamento dos detalhes foi semelhante aos sinais 
anteriores, reflectindo-se o início e o fim do defeito: 

 

 

Figura 6.15 DWT efectuada à tensão UB do sinal 3, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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Já o valor eficaz da tensão aumentou para valores superiores a 1,6 pu: 
 

 

Figura 6.16 Valor eficaz da tensão UB do sinal 3 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

 
A tensão UC demonstra também uma variação da amplitude do sinal para valores 

superiores ao valor nominal: 
 

 

Figura 6.17 DWT efectuada à tensão UC do sinal 3, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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O valor eficaz da tensão assumiu valores próximos de 1,35 pu: 
 

 

Figura 6.18 Valor eficaz da tensão UC do sinal 3 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

6.5. Sinal 4 

Observando o sinal 4, verifica-se um abaixamento da tensão UA: 
 

 

Figura 6.19 DWT efectuada à tensão UA do sinal 4, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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Quanto ao valor eficaz da tensão, este foi aproximadamente 1,35 pu: 
 

 

Figura 6.20 Valor eficaz da tensão UA do sinal 4 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

 
Para a tensão UB verifica-se o aumento da sua amplitude: 
 

 

Figura 6.21 DWT efectuada à tensão UB do sinal 4, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 
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O valor eficaz da tensão foi superior a 1,6 pu: 
 

 

Figura 6.22 Valor eficaz da tensão UB do sinal 4 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

 
Já o comportamento da tensão UC foi semelhante ao da tensão UB: 
 

 

Figura 6.23 DWT efectuada à tensão UC do sinal 4, com a Wavelet db4 e decomposição ao nível 2 

 
 
 
 



42  Análise em MATLAB 

 

Neste caso, o valor eficaz da tensão tomou valores próximos de 1,35 pu, reflectindo-se 
mais uma vez o início e o fim do defeito no detalhe: 

 

 

Figura 6.24 Valor eficaz da tensão UC do sinal 4 e respectiva DWT, com a Wavelet db4, decomposição ao 
nível 1 e coeficientes do detalhe 

6.6. Observações gerais 

Atendendo aos resultados obtidos com os 4 sinais, verifica-se que a transformada de 
Wavelet apresenta um comportamento constante para os sinais recolhidos pela protecção 
digital. As variações no sinal de entrada reflectem-se nos detalhes da transformada de 
Wavelet, permitindo a identificação da ocorrência do defeito bem como do início e do fim 
deste. 

 
Como estamos perante uma base-tempo, é possível calcular a duração dos eventos através 

dos picos dos detalhes, nomeadamente identificando o tempo a que ocorre o início e o fim do 
defeito e efectuando a diferença entre eles. 

 
O cálculo do valor eficaz da tensão permitiu avaliar o comportamento da mesma com a 

ocorrência do defeito. O detalhe de nível 1 possibilita, tal como o detalhe da transformada do 
sinal original, identificar o início e o fim do defeito. Os coeficientes do detalhe permitem 
avaliar a facilidade que terá um algoritmo de detecção dos picos na identificação do tempo a 
que ocorre o início e o fim do evento, nomeadamente através da diferença entre a amplitude 
registada aquando da ocorrência do defeito e a amplitude do valor nominal. 
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7. Algoritmo para o cálculo da DWT 

Este capítulo apresenta uma ferramenta que permite o cálculo da DWT em linguagem C, 
nomeadamente um algoritmo desenvolvido com recurso a bibliotecas científicas GNU e 
compilado em GCC. 

7.1. Princípios matemáticos 

A transformada contínua de Wavelet e a sua inversa são definidas pelas seguintes 
relações: 

 

 ∫ ×= dtttfsw s )()(),( *
,τψτ  (7.1) 

 dsdtswtf s τψτ τ∫ ∫
∞

∞−
×= )(),()( ,  (7.2) 

 

Onde as funções básicas τψ ,s  são obtidas pela escala e deslocamento de uma função 

simples, chamada de Wavelet mãe. 
 
A versão discreta da transformada de Wavelet actua em dados com uma amostragem 

uniforme com passos ),( τs  de escala e deslocamento fixos. Os eixos de tempo e frequência 

são amostrados de forma diádica em escalas de j2  com um parâmetro de nível j . A família 

resultante de funções nj ,ψ  constitui uma base ortonormal para sinais de norma finita. 

 
A transformada discreta de Wavelet é também conhecida como “transformada rápida de 

Wavelet”. 
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7.2. Estrutura do algoritmo 

Para permitir a aplicação da transformada de Wavelet na TPU S420 foi desenvolvido um 
algoritmo para o cálculo da DWT em linguagem C. 

 
O algoritmo é iniciado com a declaração de variáveis e com a inicialização das estruturas 

de dados, onde é definido o tamanho da janela deslizante e são carregadas as bibliotecas 
necessárias e as formas de onda das Wavelets. 

 
Posteriormente, é efectuada a leitura de dados sob a forma de um vector com os dados da 

amostragem. 
 
Em seguida, é aplicada a DWT onde é definida a Wavelet e o nível de decomposição a 

utilizar. 
 
Por último, é efectuada a saída de dados sob a forma de um vector com os coeficientes da 

transformada. 
 
A estrutura do algoritmo pode ser observada na seguinte figura: 
 

 

Figura 7.1 Estrutura do algoritmo para o cálculo da DWT em linguagem C 
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7.3. Código-fonte em linguagem C 

O código-fonte em linguagem C é apresentado de forma detalhada no anexo 2 desta 
dissertação. 
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8. Aplicação da DWT na protecção 
digital 

Este capítulo apresenta a aplicação da DWT na protecção digital, possibilitando a 
estimação dos parâmetros e a análise da qualidade de energia eléctrica. Foram desenvolvidos 
algoritmos para a integração da DWT na TPU S420. 

8.1. Estimação dos parâmetros 

A aquisição de informação externa à protecção deve ser efectuada de modo a garantir um 
elevado nível de fiabilidade. Essa informação é constituída, normalmente, pelos sinais 
analógicos que replicam as tensões e correntes do equipamento a proteger, e por um 
conjunto de sinais binários correspondentes ao estado do equipamento. 

 
O processamento digital requer algoritmos capazes de eliminar as componentes 

indesejáveis do sinal, de forma a minimizar o erro de estimação dos parâmetros à frequência 
fundamental. 

 
Diversas ferramentas, como o caso das tradicionais análises de Fourier (DFT – Discret 

Fourier Transform e FFT – Fast Fourier Transform) e das análises de Wavelet (DWT – Discret 
Wavelet Transform), podem ser utilizadas para a estimação dos parâmetros. 

 
A TPU S420 apresenta um algoritmo base para a estimação das grandezas eléctricas 

adquiridas que utiliza filtros passivos aplicados à entrada da imagem do sinal real, e ao sinal 
resultante da filtragem é aplicado um algoritmo de estimação baseado na DFT para estimação 
dos parâmetros (tensões e correntes). 

 
O algoritmo original pode ser observado na seguinte figura: 
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Figura 8.1 Algoritmo original para estimação dos parâmetros da TPU S420 

 
É em seguida proposto um novo algoritmo base para a estimação das grandezas eléctricas 

adquiridas, uma vez que as capacidades de filtragem da DWT são superiores ao processo de 
filtragem utilizado (filtragem analógica e uma pré-filtragem digital). 

 
Desta forma, o processo de filtragem utilizado é eliminado e aplica-se sobre a imagem do 

sinal real um algoritmo de estimação baseado na DWT. A resultante da DWT será apenas a 
aproximação (frequência fundamental), e a esta aproximação é aplicado um algoritmo de 
estimação baseado na FFT para estimação dos parâmetros (tensões e correntes). A estimação 
dos parâmetros é feita de forma idêntica ao algoritmo original. Isto significa que não é 
necessário efectuar nenhuma alteração aos actuais algoritmos relacionados com as funções de 
protecção, simplificando bastante a integração do algoritmo proposto na protecção. 

 
O algoritmo proposto pode ser observado na seguinte figura: 
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Figura 8.2 Algoritmo proposto para estimação dos parâmetros da TPU S420 

 
Esta alteração possibilita também uma melhoria na resposta obtida com a redução do 

número de componentes electrónicos, uma vez que a protecção digital utiliza uma carta de 
hardware específica para efectuar o processo de filtragem, e que com a utilização da DWT 
deixaria de ser necessária, beneficiando também na redução da probabilidade de avarias e do 
custo do hardware. 

8.2. Análise da Qualidade de Energia Eléctrica 

Visto que as características da tensão fornecida pelas redes de distribuição pública de 
energia eléctrica assumem cada vez mais uma elevada importância, é importante dotar a 
protecção digital de funções adequadas para o efeito. 

 
A utilização da DWT permite a identificação do defeito que ocorreu, bem como o cálculo 

da sua duração. Este tipo de informação é extremamente útil uma vez que pode ser acedida 
localmente ou remotamente em tempo real. 

 
No capítulo dedicado ao Estado da Arte foram apresentadas algumas referências 

seleccionadas cujos resultados contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. Nessas 
referências, a detecção de defeitos com recurso à DWT foi baseada em métodos com redes 
neuronais. 

 
O grande problema desses métodos para a protecção digital é o tempo de computação, 

uma vez que grande parte dos autores necessitou de elevada capacidade de processamento, 
chegando mesmo a demorar horas a identificação de um defeito. 

 
Para um sistema de protecção, as informações relativas à análise da Qualidade de Energia 

Eléctrica terão grande interesse se forem obtidas rapidamente, na ordem dos segundos após a 
ocorrência do defeito e não na ordem das horas. 
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Assim, com base nos fundamentos teóricos estudados durante este trabalho e nos 

resultados obtidos, testaram-se vários métodos e o mais eficaz foi o método com recurso ao 
valor eficaz da tensão. O tempo de processamento é bastante rápido e as necessidades de 
computação são reduzidas. A desvantagem face ao método das redes neuronais é que o 
número do tipo de defeitos identificado é menor. 

 
O algoritmo proposto para a análise da Qualidade de Energia Eléctrica pode ser observado 

na seguinte figura: 
 

          

Figura 8.3 Algoritmo proposto para a análise da Qualidade de Energia Eléctrica 
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Em seguida serão descritos os algoritmos complementares que permitem efectuar a 
monitorização da Qualidade de Energia Eléctrica e a classificação dos defeitos. 

 

8.2.1. Frequência 
 
Se (f < 0,94 x fn ou f > 1,04 x fn) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Classifica defeito; 

• Classifica não conformidade relativamente à norma; 
 
Se (f < 0,99 x fn ou f > 1,01 x fn) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Soma tempo; 

• Classifica defeito; 
 
Se (SUM tempo > 0,005 x tempo total 1 ano) 

• Classifica não conformidade relativamente à norma; 
 
Tempo da janela: 10 segundos. 

 

8.2.2. Variações da tensão de alimentação 
 
Se (U < 0,9 x Uc ou U > 1,1 x Uc) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Soma tempo; 

• Classifica defeito; 
 
Se (SUM tempo > 0,05 x tempo total 1 semana) 

• Classifica não conformidade relativamente à norma; 
 
Tempo da janela: 10 minutos. 

 

8.2.3. Variações rápidas da tensão 
 
Se (U > 1,06 x Uc) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Classifica defeito; 
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8.2.4. Cavas da tensão de alimentação 
 
Se (U < 0,6 x Un) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Classifica defeito; 
 
O valor 0,6 deverá ser ajustado de acordo com o local. 

 

8.2.5. Interrupções breves da tensão de alimentação 
 
Se (tUc=0 < 3 min) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Soma nº eventos; 

• Classifica defeito; 
 
Se (SUM nº eventos > 100) 

• Classifica não conformidade relativamente à norma; 
 
O valor 100 deverá ser ajustado de acordo com o local. 
 
Tempo da janela: 1 ano. 

 

8.2.6. Interrupções longas da tensão de alimentação 
 
Se (tUc=0 > 3 min) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Soma nº eventos; 

• Classifica defeito; 
 
Se (SUM nº eventos > 50) 

• Classifica não conformidade relativamente à norma; 
 
O valor 50 deverá ser ajustado de acordo com o local. 
 
Tempo da janela: 1 ano. 

 

8.2.7. Desequilíbrio das tensões de alimentação 
 
Se (0,95 x Uef componente inversa > 0,02 x Uef componente directa) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Classifica defeito; 

• Classifica não conformidade relativamente à norma; 
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Tempo da janela: 10 minutos. 

 

8.2.8. Tensões harmónicas 
 
Se Hi > Li x Un 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Soma tempo; 

• Classifica defeito; 
 
Em que: 
 

Hi Li

2 0,020 

3 0,050 

4 0,010 

5 0,060 

6 0,005 

7 0,050 

8 0,005 

9 0,015 

10 0,005 

11 0,035 

12 0,005 

13 0,030 

14 0,005 

15 0,005 

16 0,005 

17 0,020 

18 0,005 

19 0,015 

20 0,005 

21 0,005 

22 0,005 

23 0,015 

24 0,005 

25 0,015 

 
Se (SUM tempo > 0,05 x tempo total 1 semana ou SUM Hi > 0,08 x Un) 

• Classifica não conformidade relativamente à norma; 
 
Tempo da janela: 10 minutos. 
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8.2.9. Transmissão de sinais de informação na rede 
 
Se (Usinais f [0,1;0,5[ kHz > 0,09 x Uc ou Usinais f [0,5;1[ kHz > (-10 x f + 14 ) 

/ 100 x Uc ou Usinais f [1;9[ kHz > 0,05 x Uc) 

• Registo da amplitude; 

• Registo da duração; 

• Classifica defeito; 
 
Tempo da janela: 3 segundos. 
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9. Conclusões 

Este capítulo apresenta as conclusões obtidas e os principais benefícios do trabalho 
realizado. São efectuadas sugestões de desenvolvimento futuro. 

9.1. Conclusões 

Os fundamentos teóricos relacionados com a transformada de Wavelet, com a TPU S420 e 
com a Qualidade de Energia Eléctrica, nomeadamente a norma EN50160:2007, constituíram a 
base para o desenvolvimento deste trabalho. 

 
A análise de Wavelet apresentou-se como uma impressionante ferramenta para a análise 

de sinais. Representa o próximo passo lógico relativamente à análise de Fourier, sendo uma 
técnica de janela deslizante com regiões de tamanhos variáveis. A análise de Wavelet permite 
o uso de longos intervalos de tempo, quando queremos maior precisão na informação de 
baixa-frequência, e pequenas regiões quando queremos informação de alta-frequência. 

 
A TPU S420, uma unidade terminal de protecção, supervisão e controlo, é uma ferramenta 

de engenharia e tipo de relés com potencialidades comunicativas, tendo como principal 
campo de aplicação os sistemas de energia de média e alta tensão, podendo ser aplicada para 
protecção, controlo e supervisão de linhas aéreas, saídas da subestação, postos de 
transformação, transformadores de 3 enrolamentos, baterias de condensadores, colunas de 
sincronização e como protecções de backup de outras protecções. 

 
Já o conceito de Qualidade de Energia Eléctrica (QEE) tem vindo a sofrer alterações 

devido ao avanço tecnológico. Há poucos anos, a principal preocupação da QEE residia na 
qualidade de serviço, ou seja, na duração e no número de interrupções da tensão. 
Actualmente, parâmetros como a amplitude e frequência da tensão, desequilíbrio de tensões 
e distorção harmónica assumem elevada importância na QEE. São fenómenos que, embora 
sempre tenham existido, tem vindo a despertar particular interesse. A proliferação de 
sistemas electrónicos e informáticos, variadores electrónicos de velocidade, controladores 
lógicos programáveis, entre outros, alterou a natureza das cargas dos sistemas eléctricos de 
energia. 

 
O estado da arte permitiu averiguar que vários artigos foram publicados descrevendo as 

Wavelets e a aplicação da transformada de Wavelet na análise da Qualidade de Energia 
Eléctrica, nomeadamente na detecção de defeitos baseada em métodos com redes neuronais. 
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O grande problema desses métodos para a protecção digital é o tempo de computação, uma 
vez que é necessária elevada capacidade de processamento. 

 
Para testar o comportamento das Wavelets em situações reais, foram efectuadas 

simulações em MATLAB utilizando sinais cuja aquisição foi feita pela TPU S420 em subestações 
da rede de distribuição. Atendendo aos resultados obtidos com os 4 sinais, verifica-se que a 
transformada de Wavelet apresenta um comportamento constante para os sinais recolhidos 
pela protecção digital. As variações no sinal de entrada reflectem-se nos detalhes da 
transformada de Wavelet, permitindo a identificação da ocorrência do defeito bem como do 
início e do fim deste. 

 
Foi desenvolvido um algoritmo para o cálculo da DWT em linguagem C com recurso a 

bibliotecas científicas GNU e compilado em GCC, de forma a permitir a aplicação da 
transformada de Wavelet na protecção digital. 

 
Foram, também, estudados e apresentados algoritmos para a integração e aplicação da 

DWT na TPU S420, o que apresenta uma enorme vantagem na estimação de parâmetros, e 
principalmente na análise da Qualidade de Energia Eléctrica. 

 
A estimação de parâmetros com recurso à DWT permitiu melhorar o actual processo de 

filtragem da protecção digital, bem como eliminar a necessidade da utilização de uma carta 
de hardware específica para o efeito. 

 
Para eliminar o problema da elevada capacidade de processamento requerida para a 

detecção de defeitos baseada em métodos com redes neuronais testaram-se vários métodos e 
o mais eficaz foi o método com recurso ao valor eficaz da tensão. O tempo de processamento 
é bastante rápido e as necessidades de computação são reduzidas. A desvantagem face ao 
método das redes neuronais é que o número do tipo de defeitos identificado é menor. 

 
O algoritmo proposto para a análise da Qualidade da Energia Eléctrica assentou numa base 

evolutiva, em que além de ser efectuada a estimação de parâmetros, é também efectuada a 
monitorização da Qualidade de Energia Eléctrica e avaliado o enquadramento normativo. No 
caso da ocorrência de defeito, actuam as tradicionais funções de protecção, e com recurso à 
análise de Wavelet é identificado e classificado o defeito e calculada a sua duração. Estas 
funções, além de serem efectuadas com reduzidos tempos de computação, originam 
informações de saída que podem ser acedidas localmente ou remotamente em tempo real 

 
Para avaliar as características da tensão fornecida pelas redes de distribuição pública de 

acordo com a Norma Internacional EN50160:2007, e para realizar funções de monitorização, 
identificação e classificação de defeitos, desenvolveram-se algoritmos complementares que 
poderão ainda ser conjugados com alarmes automáticos e registo de dados ao longo do 
tempo. 

 
Para um sistema de protecção, os resultados das novas funções são de extrema 

importância, pois permitem avaliar as condições de segurança, encontrar razões para avarias 
e disparos, detectar fontes de perturbação, e adoptar soluções ou medidas correctivas, sejam 
elas reparadoras como a utilização de DVR’s (Dynamic Voltage Restorer), UPS’s estáticas e 
dinâmicas ou de Grupos Electrogéneos, ou soluções de imunização como equipotencialização 
e melhoria das redes de terras, protecção contra transitórios e descargas atmosféricas e 
imunização de instalações a conteúdos harmónicos (instalação de filtros passivos e activos). 
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As funções de monitorização permitem a identificação e caracterização de problemas que 
afectam as instalações eléctricas, bem como a análise da correlação entre a ocorrência de 
defeitos e o não fornecimento de energia eléctrica à indústria e até a análise de 
investimentos para a melhoria das instalações eléctricas. 

 
O resultado final é a possibilidade de evolução da TPU S420, permitindo a identificação, 

classificação e cálculo da duração de vários tipos de defeitos com reduzidos tempos de 
computação, bem como a avaliação da conformidade em relação à norma EN50160:2007, 
informações estas que podem ser acedidas localmente ou remotamente em tempo real, 
traduzindo-se numa melhoria para um sistema de protecção. 

9.2. Trabalho futuro 

Como perspectiva de desenvolvimento futuro, fica a sugestão da implementação prática 
dos algoritmos desenvolvidos na protecção digital, e a consequente aplicação na indústria. 
Para tal, será necessária uma evolução no hardware da TPU S420, nomeadamente a nível de 
memória e processador, uma vez que estes algoritmos exigem maiores capacidades de 
processamento. 

 
Tal como no trabalho que precedeu esta dissertação, elaborado para a conclusão da 

licenciatura, por se tratar de um método inovador, está em curso a elaboração de um artigo 
científico para apresentação em conferência internacional. 
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Anexo 1  

Este anexo apresenta de forma detalhada a unidade terminal de protecção, supervisão e 
controlo TPU S420 da EFACEC. São indicadas as características gerais e as funções de 
protecção, controlo, automação e monitorização. 

A1.1. Características gerais 

A TPU S42 é uma protecção de tecnologia digital caracterizada por um conjunto de 
funcionalidades que possibilita a obtenção de soluções uniformes e altamente integradas para 
a protecção e automação de subestações em sistemas de energia: 

 
• Arquitectura modular poderosa, constituída por carta de processamento com três 

microcontroladores de 32 bit. 
• Aquisição até um máximo de 8 grandezas analógicas, com conversão digital de 12 bit 

à taxa de 40 amostras por ciclo (frequência de amostragem de 2 kHz para uma 
frequência nominal de 50 Hz). 

• Número elevado de entradas e saídas digitais para aquisição completa de todos os 
estados do painel e do equipamento e para execução de comandos sobre órgãos de 
corte ou outras sinalizações, respectivamente. 

• Integração de um conjunto vasto de funções de protecção, controlo e monitorização 
adequadas a cada aplicação, cobrindo as situações mais frequentes de utilização. 

• Estrutura modular e orientada por objectos dos diversos conjuntos de parâmetros e 
configurações da protecção. 

• 4 conjuntos de parâmetros independentes para cada função de protecção e 
automação, intermutáveis por lógica específica ou comando do utilizador. 

• Possibilidade de alteração da lógica de automação programada por defeito para 
implementação de encravamentos e outras condições lógicas adicionais às funções de 
protecção e controlo. 

• Editor gráfico da lógica programável e descritivos associados com possibilidade de 
edição, configuração, teste e impressão da lógica directamente do esquemático sobre 
as gates lógicas. 

• Fácil e acessível visualização, alteração e teste da lógica de automação directamente 
a partir do editor gráfico das gates lógicas constituintes das várias funções. 

• Facilidade de gravação e/ou actualização do firmware da protecção. 
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• Utilização de memória flash de elevada capacidade, para armazenamento de forma 
não volátil de todos os parâmetros e configurações da protecção, bem como de todos 
os registos decorrentes da sua operação. 

• Registos de oscilografias das correntes e tensões com uma frequência de amostragem 
de 20 amostras por ciclo e de até 8 canais digitais, com capacidade de 
armazenamento total de aproximadamente um minuto e meio. 

• Registos de eventos com selecção de variáveis lógicas e respectivos descritivos 
editáveis pelo utilizador, datados com precisão de 1 milissegundo. 

• Relógio de tempo real com bateria própria, com possibilidade de sincronização 
horária pela interface com a rede de área local ou por protocolo SNTP. 

• Possibilidade de configuração dos parâmetros regionais da hora associados ao país ou 
zona do globo onde a protecção está instalada. 

• Interface local sofisticada, constituída por um display gráfico, alarmes com 
significado lógico configurável pelo utilizador e teclas funcionais para mais fácil 
operação da protecção. 

• Possibilidade de edição do sinóptico apresentado no display do painel frontal, com a 
representação do estado de aparelhos e medidas. 

• Interface por fibra óptica ou cobre em arquitecturas LonWorks ou Ethernet para 
completa integração em sistemas de SCADA EFACEC, com configuração simples da 
informação digital e analógica a reportar para o Centro de Comando. 

• Interfaces do tipo piggy-back suportados pela placa de CPU, em fibra óptica, RS232 ou 
RS485 para suporte do protocolo DNP 3.0 Série. 

• Comunicação horizontal de informação lógica e outra entre unidades distintas na 
mesma rede de área local, para implementação de automatismos complexos, 
totalmente configurável pelo utilizador. 

• Uma porta série frontal e duas portas traseiras para comunicação com um PC. 
• Disponibilização de aplicação específica de interface para PC – WinProt – com funções 

de parametrização, configuração e consulta de registos da protecção, comunicante 
por porta série ou utilizando a rede de área local. 

 

 

Figura 9.1 Vista frontal da TPU S420 
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A1.2. Funções de protecção 

A1.2.1. Máximo de Corrente de Limiar Alto com disparo instantâneo 
 
A função de protecção de máximo de corrente de limiar alto destina-se, em regra, a uma 

protecção muito rápida, em que a coordenação selectiva é obtida regulando o valor do limiar 
de operação (protecção amperimétrica). Na TPU S420 a regulação dos limiares altos é 
independente para os elementos contra defeitos entre fases e contra defeitos à terra. É 
também possível programar uma temporização selectiva. 

 

A1.2.2. Máximo de Corrente de Limiar Baixo de tempo definido / inverso 
 
A função de protecção de máximo de corrente de limiar baixo oferece sensibilidade e 

para coordenação selectiva usa um escalonamento de temporizações (protecção 
cronométrica). Na TPU S420 estão disponíveis as opções de temporização constante e de tipo 
inverso. O cumprimento de normas internacionais garante a compatibilidade entre diversos 
equipamentos. Na TPU S420 estão disponíveis funções obedecendo às normas CEI 60255-3 e 
IEEE 37.112. 

 
As regulações da função cronométrica são também independentes para a protecção contra 

defeitos entre fases e contra defeitos fase-terra. 
 
Para a opção obedecendo à norma CEI, as características tempo-corrente seguem a 

expressão genérica: 
 

 (9.1) 

 
Para a opção obedecendo à norma IEEE, as características tempo-corrente seguem a 

expressão genérica: 
 

 (9.2) 

 

A1.2.3. Opção de Rearme Dinâmico 
 
A TPU S420 permite a opção de rearme dinâmico no funcionamento cronométrico de tipo 

inverso. 
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Mesmo nas funções de tempo inverso obedecendo às normas da CEI, a TPU S420 oferece a 

possibilidade, em opção, de rearme dinâmico, permitindo assim a réplica parcial do 
arrefecimento de condutores sujeitos a curtos-circuitos. 

 
O tempo de rearme obedece à seguinte equação: 
 

 (9.3) 

 
A TPU S420 estende, de forma original, o princípio do rearme dinâmico definido pela 

norma IEEE 37.112, às funções tempo-corrente estabelecidas pela norma CEI 60255-3. O 
utilizador tem, assim, a opção de ter em conta o arrefecimento usualmente lento dos 
condutores sob protecção, após o defeito ter sido eliminado. 

 
É de mencionar que a precisão para as características de tempo-corrente quer segundo a 

norma IEEE quer segundo a norma CEI é garantida para toda a gama de regulação. 
 
A implementação das duas normas segue também a definição da norma IEEE 37.112, 

possibilitando um comportamento definido para defeitos evolutivos. Este comportamento 
também permite uma coordenação dinâmica entre relés e fusíveis ou religadores localizados 
ao longo da linha. 

 

A1.2.4. Máximo de Corrente Universal de tempo definido e gama extensa de 
regulação 

 
A TPU S420 executa, em paralelo e de forma independente das funções anteriores, uma 

segunda função de protecção de máximo de corrente com temporização constante. 
 
As extensas gamas de regulação desta função (protecção universal de tempo constante) 

permitem diversas utilizações: 
 
• Como limitador do tempo de actuação da protecção de limiar baixo de tempo inverso, 

para situações de baixa potência de curto-circuito em que os tempos de actuação 
desta função podem ter acréscimos importantes; 

• Como segundo escalão de protecção de limiar alto, coordenado em tempo e corrente 
com elementos de limiar alto de protecções a jusante na rede; 

• Como elemento de limiar baixo principal, de tempo constante, ficando então o 
elemento de tempo inverso disponível para constituir uma réplica térmica dos 
condutores, particularmente na opção extremamente inversa com rearme dinâmico. 

 

A1.2.5. Opção entre imagem virtual da corrente residual e observação 
directa da 4ª entrada de corrente 

 
A TPU S420 está preparada para observar a corrente residual na linha na sua quarta 

entrada de corrente, obtida quer pela ligação do elemento neutro das entradas de correntes 
das fases, quer a partir de um transformador toroidal da linha. Porém, a TPU S420 realiza 
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também internamente o cálculo da corrente residual da linha, directamente a partir da soma 
virtual das três correntes de fase. 

 
A TPU S420 permite a selecção, para cada um dos três elementos de protecção contra 

defeitos à terra, da origem da corrente residual observada. Tal permite conjugar a 
observação de correntes de defeito fase-terra elevadas aproveitando a extensa gama de 
funcionamento dos TI das fases com a sensibilidade elevada a defeitos muito resistivos 
proporcionada pelo transformador toroidal. A sensibilidade pode ser ainda aumentada 
escolhendo para a quarta entrada de corrente um valor nominal reduzido (0,2 ou 0,04 A). 

 

A1.2.6. Máximo de Corrente Direccional contra defeitos à terra 
 
Em redes com neutro isolado ou compensado, as correntes de defeito fase-terra podem 

tomar valores muito pequenos, da ordem das correntes de desequilíbrio que circulam no 
neutro. 

 
Pela medição da potência activa homopolar para regimes de neutro ressonantes, e da 

potência reactiva para regimes de neutro isolados, é possível distinguir as correntes de 
defeito das correntes de desequilíbrio. A medida destas potências é equivalente à medida da 
relação de fase da corrente de defeito com a tensão residual. 

 
Este princípio é utilizado na função direccional, que é também aplicável nos regimes de 

neutro com impedância limitadora, desde que esta possua um mínimo de componente 
resistiva. 

 
A protecção direccional opera independentemente da protecção por máximo de corrente, 

sendo a sua função a de bloqueio do disparo desta no caso do defeito não ser na linha. 
 
O ângulo de máxima sensibilidade de operação é seleccionável entre -90º e 90º, sendo 

aconselhável um valor de 0º para regimes de neutro ressonante e de 90º para regimes de 
neutro isolado. Para regimes com impedância limitadora é aconselhável um ângulo de 0º ou 
superior, de acordo com a componente resistiva da impedância. 

 
É também possível escolher a direcção para a qual se pretende que haja actuação da 

protecção, e o funcionamento desta em caso de falta da tensão polarizadora. 
 
O bloqueio pela função direccional pode ser atribuído a cada um dos escalões de máximo 

de corrente contra defeitos à terra de forma independente. 
 

 

Figura 9.2 Zona de não operação do relé (Máximo de Corrente Direccional contra defeitos à terra) 
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A1.2.7. Máximo de Corrente Direccional contra defeitos entre fases 
 
De um modo independente da protecção de máximo de corrente direccional contra 

defeitos à terra, a TPU S420 realiza também a função de protecção de máximo de corrente 
direccional para defeitos entre fases. 

 
Para a determinação do sentido da corrente em cada fase é usada a tensão composta 

entre as outras duas fases, o que maximiza a sensibilidade da protecção. O sentido da 
corrente de defeito é obtido mesmo quando se dá a anulação da tensão (defeito muito 
próximo). A TPU S420 mantém em memória os valores da tensão anteriores a essa anulação, 
durante 2,5 segundos, para efeitos desta função. Após o esgotamento desse tempo é possível 
seleccionar o comportamento da função direccional. 

 
Os ângulos de potência máxima são seleccionáveis numa gama entre 30º e 60º. É também 

possível escolher, tal como para a protecção direccional de terra, a direcção para a qual se 
pretende que haja actuação da protecção. 

 
O bloqueio pela função direccional pode ser atribuído a cada um dos escalões de máximo 

de corrente contra defeitos entre fases de forma independente. 
 

 

Figura 9.3 Zona de não operação do relé (Máximo de Corrente Direccional contra defeitos entre fases) 

 

A1.2.8. Terras Resistentes 
 
Esta função é uma protecção de máximo de corrente contra defeitos à terra em linhas 

aéreas que permite uma operação selectiva para defeitos muito resistivos não detectados 
pelas protecções de máximo de corrente tradicionais. 

 
O funcionamento selectivo em caso de defeito é garantido por uma temporização de 

tempo dependente, que tem em conta que, na linha defeituosa, a corrente residual é 
superior à corrente residual em cada uma das linhas sãs. A principal aplicação desta função é 
em redes com impedância limitadora no neutro. 

 
A correcta utilização da protecção de terras resistentes é alcançada na TPU S420 pela 

observação da corrente residual a partir de um transformador toroidal, com uma relação de 
transformação de 20, ligado à quarta entrada de corrente, que deverá ter um valor nominal 
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de 0,2 A. Com estas escolhas particulares obtém-se uma sensibilidade de 0,5 A na linha e 
tempos operacionais dados por: 

 

 (9.4) 

 
sendo Icc a corrente de defeito na linha. 
 
Para um factor multiplicativo de tempo igual a 0,2, esta equação obedece à curva 

‘EPATR’ definida pela EDF. 
 
Em opção, a corrente residual pode ser observada na quarta entrada por montagem 

Holmgreen das correntes de fase. Nesse caso, a TPU S420 permite uma calibração automática 
que compensa os erros na medida da corrente residual para os diferentes valores de corrente 
de carga, de forma a garantir a sensibilidade da função em toda a gama de operação. 

 
Para efeitos de uma religação da linha posterior à eliminação do defeito pode ser definido 

um limiar de corrente superior ao de arranque da protecção. 
 

A1.2.9. Mínimo de Tensão 
 
A TPU S420 integra a função de protecção de mínimo de tensão, que permite implementar 

deslastres das saídas da subestação. Para este efeito são utilizadas as tensões compostas, que 
não estão sujeitas às vicissitudes do regime de neutro existente. 

 
Esta protecção pode operar com qualquer das tensões entre fases, como é usual, ou, em 

opção parametrizável pelo utilizador, apenas pela conjunção das três tensões. Esta opção 
imuniza a protecção contra falsas falhas de tensão resultantes de actuação de fusíveis do 
Transformador de Tensão (TT). 

 
Para a situação em que o TT é protegido com disjuntor, a TPU S420 efectua uma 

verificação adicional de segurança quando a tensão se anula: a da ausência de corrente. Se 
existir corrente na linha a TPU S420 considera inválida a informação de ausência de tensão do 
TT. A protecção de mínimo de tensão tem dois escalões temporizados independentes. 

 

A1.2.10. Máximo de Tensão 
 
A TPU S420 integra de igual modo a função de protecção de máximo de tensão. Tal como 

para a função anterior, são utilizadas as tensões compostas. A operação é sempre 
independente para cada uma das tensões entre fases. 

 
Esta função tem também dois escalões temporizados parametrizáveis 

independentemente. 
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A1.2.11. Máximo de Tensão Homopolar 
 
Em redes em que não exista uma ligação sólida do neutro à terra, em particular para 

regimes de neutro isolado ou ressonante, um defeito envolvendo a terra provoca uma grande 
sobre elevação das tensões nas fases sãs, que se manifesta pelo aparecimento de um valor 
significativo de tensão homopolar. Este pode atingir o valor da tensão simples em condições 
de defeito franco. 

 
Assim, como protecção adicional para defeitos fase-terra nos regimes de neutro 

mencionados, a TPU S420 oferece um elemento de máximo de tensão homopolar. 
 
Esta protecção é parametrizável em dois escalões independentes temporizáveis, e 

logicamente articuláveis com a protecção de máximo de corrente residual. A parametrização 
do limiar operacional assume como base um valor três vezes superior ao valor nominal da 
tensão fase-terra. 

 

A1.2.12. Mínimo de Frequência 
 
A TPU S420 realiza a protecção de mínimo de frequência. Com tempos de actuação da 

ordem de 70 ms e uma boa precisão de medida, esta função permite deslastres de frequência 
muito rápidos. 

 
A TPU S420 disponibiliza dois escalões de mínimo de frequência, com regulações 

independentes. Destes dois escalões, um deles pode, em opção, implementar um relé virtual 
de taxa de variação negativa de frequência, permitindo a antecipação de disparos quando 
essa taxa indicia perturbações graves. 

 

A1.2.13. Máximo de Frequência 
 
A TPU S420 integra de igual modo a função de protecção de máximo de frequência. 
Esta função possui também dois escalões temporizados, parametrizáveis 

independentemente, sendo um deles um escalão de taxa de variação positiva de frequência. 
 
A conjugação das protecções de máximo e de mínimo de frequência permite uma 

protecção eficaz contra situações de isolamento de rede com alimentação por pequenos 
produtores. 

 

A1.2.14. Sequência Inversa 
 
A protecção de sequência inversa visa a detecção de valores elevados da componente 

inversa do sistema trifásico de correntes. A principal aplicação desta função é como 
protecção de desequilíbrio, podendo ser usada em várias situações. 

 
A detecção de condutores partidos com ou sem contacto à terra assim como a falta de 

uma fase constituem a vocação natural desta função de protecção, devido à significativa 
componente inversa resultante. 
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A protecção de sequência inversa poderá também ser utilizada para eliminar defeitos 
bifásicos, apresentando nestes casos uma elevada sensibilidade que resulta da diferença da 
componente inversa em situações normais de carga e situações de desequilíbrio. 

 
A TPU S420 disponibiliza três escalões independentes para a protecção de sequência 

inversa, sendo o primeiro de tempo definido e visando uma actuação rápida e menos sensível. 
O segundo escalão está vocacionado para uma protecção temporizada mais sensível. Esta 
temporização pode ser de tempo definido ou de tempo inverso, suportando as mesmas normas 
que as restantes protecções de máximo de corrente. 

 
O terceiro escalão actua em função da razão das amplitudes das sequências inversa e 

directa. Se o valor de sequência inversa correspondente a esta razão for inferior a 10% do 
valor nominal, a protecção passa a funcionar como um escalão de máximo de corrente 
simples. 

 

A1.2.15. Sobrecargas 
 
A protecção de sobrecargas tem como objectivo a protecção do equipamento contra 

esforços térmicos de origem eléctrica. 
 
Esta função baseia-se no cálculo do modelo térmico através da observação das correntes 

de fase que circulam no equipamento. As características de actuação têm em conta a 
constante de tempo de arrefecimento do equipamento e as perdas por efeito de joule 
produzidas. O efeito das correntes de carga anteriores à sobrecarga é também considerado 
nos cálculos. A implementação da função obedece à norma 60255-8 da CEI, sendo o tempo de 
disparo associado a uma corrente I e com uma corrente anterior à sobrecarga de valor Ip dado 
por: 

 

 (9.5) 

 
A TPU S420 disponibiliza adicionalmente um nível de alarme configurado para um valor 

inferior de temperatura nos condutores que pode ser utilizado para gerar uma sinalização 
antes da actuação da função. O nível de rearme é também configurável pelo utilizador. 

 
Podem ser utilizados em alternativa os valores médio ou máximo da imagem térmica 

calculada em cada uma das fases. 
 

A1.2.16. Segunda Função de Máximo de Corrente de Limiar Baixo de tempo 
definido / inverso 

 
A versão S da TPU S420 disponibiliza, em adição aos três escalões de máximo de corrente 

referidos, um quarto escalão de limiar baixo, que pode funcionar nas opções de tempo 
definido ou tempo inverso. As normas a que obedece são as mesmas que para o primeiro 
escalão de limiar baixo. Esta função é oferecida tanto na protecção contra defeitos entre 
fases como na protecção contra defeitos à terra. 
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Este quarto escalão pode ser direccional. A regulação da direccionalidade é, no entanto, 
dependente da do escalão de tempo definido universal respectivo, sendo idêntica a esta. 

 
Deste modo, é possível ter dois conjuntos independentes de protecções de máximo de 

corrente, cada um com uma função de limiar alto e uma de limiar baixo: o primeiro formado 
pelas protecções de limiar alto e limiar baixo, o segundo formado pelo escalão universal, 
regulado como protecção de limiar alto, e este quarto escalão adicional. Regulando sentidos 
de actuação opostos, o primeiro conjunto protege para defeitos a jusante na linha enquanto 
que o segundo protege para defeitos a montante. 

 

A1.2.17. Disponibilidade de uma 4ª entrada de tensão 
 
A TPU S420 disponibiliza de base uma 4ª entrada de tensão, para além das três tensões de 

fase. Esta entrada adicional poderá ser utilizada para várias situações, nomeadamente: 
• Encravamentos lógicos derivados do valor dessa tensão. 
• Verificação da presença de tensão num barramento auxiliar. 
• Utilização como grandeza de entrada nos comparadores analógicos, para realização 

de comparadores de mínimo de tensão. 
• Utilização como grandeza de entrada nos comparadores analógicos, para realização 

de comparadores de máximo de tensão. 
 

A1.2.18. Localizador de Defeitos 
 
Em complemento das funções de protecção, o Localizador de Defeitos disponibiliza 

informação sobre a distância aos curto-circuitos eliminados, com grande precisão. As 
sinalizações de arranque das funções de Protecção de Máximo de Corrente de Fase 
Direccional e de Terra Direccional apenas são utilizadas para definir o loop ou loops de 
defeito, sendo a função de Localizador de Defeito executada de forma independente 
daquelas. 

 
O algoritmo usado faz a compensação da corrente de carga, em linhas alimentadas por 

dois ou mais terminais. São apresentados o loop de defeito e a distância – em Ω, km (ou 
milhas) e percentagem da linha protegida – para os últimos 10 defeitos detectados. 

A1.3. Controlo e Automação 

A1.3.1. Religação Automática 
 
A TPU S420 implementa o automatismo de religação automática, permitindo a execução 

de até cinco ciclos de religação completamente configuráveis. Esta função tem como 
objectivo a reposição em serviço da linha após a eliminação de defeitos temporários ou 
intermitentes, habituais em redes aéreas. 

 
O seu funcionamento consiste na desligação da linha defeituosa, seguida da ordem de 

religação, após o tempo de isolamento definido para o ciclo em curso. Consoante o tipo de 
ciclo configurado, a ordem de abertura da linha tem origens diferentes. No ciclo rápido, a 
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abertura é efectuada directamente pelo automatismo de religação, enquanto que no ciclo 
lento são as funções de protecção as responsáveis pela abertura do disjuntor. 

 
Após a ordem de fecho, é aguardado um tempo de confirmação de ausência de defeito. 

Caso este se mantenha após todas as tentativas de religação é gerada uma sinalização de 
disparo definitivo. 

 
Adicionalmente, os ciclos rápidos poderão efectuar um atraso na ordem de disparo, de 

modo a evitar religações causadas por perturbações muito rápidas que não provocam o 
disparo mas apenas o arranque das funções de protecção. 

 
As condições lógicas que desencadeiam o funcionamento da religação automática são 

configuráveis através da lógica programável da TPU S420. 
 

A1.3.2. Reposição Automática por Normalização de Tensão 
 
Associada à protecção de mínimo de tensão, a TPU S420 pode efectuar o automatismo de 

reposição por normalização de tensão. 
 
Esta função é realizada em cada uma das protecções das saídas da subestação e consiste 

na sua desligação pela protecção de mínimo de tensão e posterior reposição em serviço após 
um tempo configurável de tensão estável. 

 
Para efectuar uma reposição sequencial de todas as cargas é necessário escalonar 

devidamente o tempo de confirmação de tensão estável de cada uma das protecções inseridas 
no ciclo de reposição. 

 

 

Figura 9.4 Reposição Distribuída 

 

A1.3.3. Reposição Automática por Normalização de Frequência 
 
De forma semelhante à reposição por normalização de tensão, atrás descrita, a TPU S420 

pode realizar, em simultâneo, a função de reposição por normalização de frequência, com um 
tempo programável de confirmação de frequência estável. 
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Esta função possibilita a definição de uma condição lógica para iniciar o ciclo de 
reposição. Esta característica é fundamental quando a reposição está integrada numa 
estratégia de reposição de carga global que depende habitualmente de informação 
proveniente do Sistema de Supervisão e Comando. 

 

A1.3.4. Reposição Centralizada por Normalização de Tensão 
 
Opcionalmente, a TPU S420 pode efectuar, segundo uma filosofia centralizada, o 

deslastre e reposição por normalização de tensão. Este automatismo visa disponibilizar uma 
solução integrada para o deslastre e reposição de cargas em subestações cujas saídas não 
tenham as tensões acessíveis ou em que, por princípio, seja preferida uma gestão mais 
centralizada deste automatismo. 

 
O seu funcionamento baseia-se na execução do deslastre e reposição de tensão numa 

unidade específica (TPU B420), localizada no barramento, e em estreita interacção com as 
protecções de saídas. A protecção do barramento é responsável pelo controlo integral de 
todas as unidades a deslastrar e a repor. A TPU S420 limita-se a executar ordens de deslastre 
e de reposição, recebidas da unidade gestora. A interacção pode ser feita completamente 
pela rede de comunicação de área local. 

 

 

Figura 9.5 Reposição Centralizada 

 

A1.3.5. Reposição Centralizada por Normalização de Frequência 
 
Tal como para a reposição por normalização de tensão, a TPU S420 dispõe, em opção, do 

deslastre/reposição centralizada por normalização de frequência. 
 
O funcionamento desta função é em tudo semelhante ao funcionamento da reposição 

centralizada por normalização de tensão. 
 

A1.3.6. Selectividade Lógica 
 
A TPU S420 dispõe da função de selectividade lógica, que tem como objectivo obter uma 

aceleração do disparo da protecção, através da interacção com as protecções a jusante. 
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O seu funcionamento baseia-se no bloqueio dos disparos instantâneos da protecção de 

máximo de corrente de limiar alto após a recepção de uma sinalização lógica das protecções 
a jusante. Esta sinalização resulta da detecção de um defeito por estas unidades, podendo ser 
transmitida através de cablagem ou da rede de comunicação local. 

 
Assim, é possível obter uma aceleração do disparo se as protecções a jusante não 

detectarem qualquer defeito, bastando uma pequena temporização para assegurar um 
funcionamento selectivo. 

 

A1.3.7. Protecção contra Falha de Disjuntor 
 
Esta função tem como objectivo verificar a correcta operação do disjuntor em caso de 

defeito. O seu funcionamento baseia-se na informação obtida pelas funções de protecção de 
máximo de corrente. 

 
Assim, imediatamente após a execução de uma ordem de disparo do disjuntor pelas 

funções de protecção, a função de falha de disjuntor arranca. Se a protecção não rearmar 
após um tempo configurável (por exemplo, devido a avaria no disjuntor), é gerado um 
comando sobre outro equipamento (por exemplo o disjuntor a montante). Esta informação 
poderá ser transmitida por cablagem própria ou através da rede de comunicação local. 

 

A1.3.8. Supervisão do Circuito de Disparo do Disjuntor 
 
A TPU S420 pode monitorizar em permanência o circuito de disparo do disjuntor através 

de entradas binárias configuradas para o efeito. 
 
No caso de haver qualquer descontinuidade quando o disjuntor está fechado, a entrada 

dedicada à supervisão do circuito de disparo rearma e um alarme é gerado após uma 
temporização configurável. 

 

 

Figura 9.6 Esquema de supervisão do circuito de disparo do disjuntor 
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A1.3.9. Transferência de Protecções 
 
A TPU S420 dispõe da função de transferência de protecções. O seu funcionamento 

consiste na monitorização do estado do seccionador de bypass, quando existente, com vista à 
operação sobre o disjuntor interbarras. 

 
Quando o painel está transferido, alguns automatismos, como é o caso da religação 

automática, são bloqueados e as ordens de disparo das funções de protecção são executadas 
sobre o disjuntor interbarras. 

 

A1.3.10. Supervisão de Manobras dos Aparelhos 
 
A TPU S420 disponibiliza dois mecanismos distintos para executar comandos. Através da 

interface local é possível seleccionar qualquer órgão e comandá-lo. 
 
Remotamente também é possível executar a mesma operação, condicionada, no entanto, 

aos encravamentos relacionados com a comunicação. 
 
Cada comando recebido, seja local ou remoto, é monitorizado e sinalizado o sucesso da 

operação. Esta monitorização baseia-se na observação da variação do estado dos contactos 
binários associados a cada órgão. A supervisão das manobras está disponível tanto para órgãos 
de corte como para órgãos de seccionamento. 

 

A1.3.11. Lógica Programável 
 
A TPU S420 disponibiliza uma lógica completamente programável, que além das 

tradicionais funções lógicas (OR e AND) possibilita a implementação de temporizações, 
atrasos programáveis, ou outras combinações lógicas. A TPU S420 possui internamente um 
conjunto de módulos constituídos por um número variável de gates lógicas. O utilizador 
poderá alterar todas as ligações internas ao módulo e/ou interligar os vários módulos. Poderá 
também alterar os descritivos associados a cada gate lógica, o tipo de gate, as 
temporizações, o estado inicial da gate, etc. 

 
Esta flexibilidade de parametrização pode ser utilizada para configurar encravamentos 

adicionais às funções de controlo ou quaisquer outros condicionalismos lógicos mais 
complexos. 

 

A1.3.12. Automação Distribuída 
 
A completa integração da TPU S420 em Sistemas de Supervisão e Comando possibilita a 

execução de funções de automatismo que tiram partido da sua ligação à rede de área local 
(LAN). Significa isto que, além da comunicação vertical com o centro de comando, estão 
disponíveis mecanismos de comunicação rápida entre as várias unidades. 

 
Esta possibilidade abre caminho para implementações fisicamente distribuídas de 

automatismos, encravamentos ou outras funções lógicas, baseadas na interacção através da 
rede local de comunicação. Esta funcionalidade está disponível em versões que integrem os 
seguintes protocolos de comunicação: 
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• Protocolo Lontalk 
• Protocolo CEI 60870-5-104 
• Protocolo CEI 61850 
 

A1.3.13. Modos de Funcionamento 
 
A TPU S420 permite especificar em cada momento diversos regimes de funcionamento, 

que afectam a operação das funções de protecção e controlo. 
 
No painel frontal encontram-se definidos dois modos de funcionamento configuráveis pelo 

utilizador, que estão normalmente associados ao modo de exploração do painel, em 
particular às funções de controlo e supervisão realizadas pelo relé. O estado actual de cada 
modo é sinalizado por leds e pode ser alterado directamente através das teclas funcionais 
associadas. 

 
Além destes, a TPU S420 disponibiliza ainda um menu para outros modos de 

funcionamento que possam vir a ser requeridos. 
 
O modo de funcionamento Local/Remoto define o comportamento do relé face à 

informação recebida do Sistema de Supervisão e Comando. Quando em Modo Local todas as 
operações remotas são inibidas. 

 
O modo Manual/Automático diz respeito a todos os automatismos executados pela TPU 

S420. Quando em Modo Manual todos os automatismos são bloqueados. 
Este modo é fundamental para realizar operações de manutenção do sistema com este em 

serviço. 
 
O modo Normal/Emergência refere-se ao funcionamento especial do sistema. Em modo 

Emergência todos os encravamentos lógicos de abertura e fecho do disjuntor pelo utilizador 
são inibidos. 

 
Os regimes Especiais de Exploração A e B caracterizam-se pela actuação instantânea das 

protecções de máximo de corrente de fase e pelo bloqueio da protecção de terras resistentes 
e das ordens de fecho por automatismos. 

 
Em regime A as funções de protecção de máximo de corrente para defeitos fase-terra têm 

actuação instantânea enquanto que em regime B são bloqueadas. Associadas a cada um dos 
regimes estão disponíveis duas entradas lógicas para disparo da protecção em caso de 
detecção externa de defeitos fase-terra. 

A1.4. Monitorização 

A1.4.1. Medidas 
 
A TPU S420 disponibiliza a medida, em regime quase-estacionário, das seguintes 

grandezas: 
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• Valor eficaz das correntes nas três fases e no neutro (4ª entrada de corrente e soma 
virtual das três correntes de fase); 

• Valor eficaz da corrente inversa; 
• Valor eficaz das tensões simples, compostas e tensão residual, obtida por soma virtual 

e da 4ª entrada de tensão; 
• Frequência; 
• Potências activa e reactiva, assim como factor de potência; 
• Contagem de energia activa e reactiva fornecida e recebida (valores armazenado em 

memória flash); 
• Temperaturas. 
 
Com base nas medidas efectuadas a TPU S420 calcula e regista, com datação, as seguintes 

informações: 
 
• As pontas máximas de corrente (médias obtidas em 1 segundo); 
• As pontas máximas de potência activa (médias de 15 minutos); 
• Soma do quadrado das correntes cortadas pelo disjuntor em cada polo; 
• Número de manobras do disjuntor. 
 
A grande precisão obtida nas medidas efectuadas permite, em geral, prescindir de 

conversores de medida adicionais. Todas as medidas calculadas estão disponíveis na interface 
local ou remotamente através da ligação à rede de área local e ao Sistema de Supervisão e 
Comando. 

 

A1.4.2. Comparadores Analógicos 
 
Adicionalmente a todas as funções de protecção e de medida, a TPU S420 disponibiliza um 

conjunto de comparadores configuráveis para as grandezas analógicas, adquiridas e 
calculadas na protecção. 

 
A parametrização dos limiares superior e inferior, bem como os alarmes associados, 

possibilita a implementação de mecanismos de comparação úteis na exploração do sistema de 
energia. 

 

A1.4.3. Diagrama de Carga 
 
A TPU S420 calcula e regista em permanência o diagrama de carga diário. Esta informação 

baseia-se no cálculo da média de 15 minutos de cada uma das medidas de potência. Poderão 
ser armazenados todos os diagramas referentes a um mês. 

 
Cada diagrama pode ser acedido localmente ou visualizado através do software de 

interface – WinProt. A recolha dos registos é feita através de uma ligação série ou através da 
LAN. 

 

A1.4.4. Oscilografia 
 
A TPU S420 regista e memoriza em memória flash um número elevado de oscilografias de 

correntes e de tensões (cerca de 60 segundos). 
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A dimensão de cada oscilografia bem como os tempos de pré-defeito e pósdefeito são 

variáveis e configuráveis pelo utilizador. Por defeito, a gravação é iniciada 0,1 segundos antes 
do arranque da protecção e finalizada 0,1 segundos após o rearme de todos os relés virtuais 
das várias funções. A dimensão máxima é de 1 segundo. A frequência de amostragem das 
grandezas analógicas é de 1000 Hz. 

 
O fecho do disjuntor origina também a gravação de uma oscilografia, sendo ainda possível 

definir outras condições lógicas que desencadeiam esse evento. Em particular, existem 
entradas binárias que podem ser usadas para esse efeito. 

 
Ao contrário dos diagramas de carga, as oscilografias não podem ser visualizadas através 

da interface local do relé. Devem ser visualizadas num PC, usando para isso o WinProt. 
 

A1.4.5. Registo de Eventos 
 
A TPU S420 efectua a monitorização das entradas e saídas existentes no relé, bem como 

de todas as variáveis lógicas internas definidas. Qualquer alteração de estado ou evento é 
registada, com uma datação precisa (resolução de 1 ms). 

 
Cada evento definido pode ser configurado para ser apresentado ou não no registo de 

eventos, de acordo com o grau de detalhe desejado, assim como o descritivo a ele associado 
e a ordem de visualização dos registos. A TPU S420 armazena diversos registos em memória 
flash. O armazenamento de um novo registo concretiza-se sempre que seja atingido um 
número máximo de 256 eventos ou periodicamente. Tal como os restantes registos, os 
registos de eventos podem também ser acedidos na protecção ou visualizados num PC, usando 
o WinProt, e obtendo a informação local ou remotamente. 

 

A1.4.6. Datação de Eventos 
 
A datação dos eventos registados pela TPU S420 é sempre feita na hora local do país ou 

zona onde está instalada. Para tal, é possível parametrizar o desvio do respectivo fuso horário 
relativamente à referência dada pela hora GMT, bem como o dia e hora do início e fim do 
período de Verão, de acordo com as disposições legais em vigor. 

 
A TPU S420 recebe periodicamente um sinal de sincronização horária pela rede de área 

local. Na ausência desta, um relógio de tempo real permite fazer a actualização da data e 
hora da protecção, quando esta está desligada. Opcionalmente a TPU S420 pode ser 
sincronizada através de um sinal do tipo IRIG-B, disponibilizando para isso uma interface 
própria ou através de um servidor SNTP, de acordo com a norma RFC 2030 (em versões com 
carta de comunicação Ethernet). 

 

A1.4.7. Informação de Sistema 
 
A TPU S420 disponibiliza em tempo real um conjunto alargado de informação de sistema. 

Esta informação reflecte o estado interno da protecção, quer a nível de hardware quer a nível 
de software. 
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Em termos de hardware é possível aceder ao estado dos vários componentes electrónicos, 
monitorizados em permanência. A informação associada ao software contém todos os dados 
relativos à identificação do relé, nomeadamente o tipo de relé, a versão, o número de série, 
o nome do relé, o endereço de rede, etc. 

 
Toda esta informação pode ser consultada localmente ou visualizada no PC através do 

WinProt. Pode também ser reportada em tempo real para o Sistema de Supervisão e Controlo 
através da rede de comunicação. 
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Anexo 2  

Este anexo apresenta o código-fonte, desenvolvido com recurso a bibliotecas científicas 
GNU e compilado em GCC, utilizado na ferramenta que permite o cálculo da DWT em 
linguagem C. 

A2.1. Código-fonte em linguagem C 

dwt.c 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <gsl/gsl_sort.h> 
#include <gsl/gsl_wavelet.h> 
 
int 
main (int argc, char **argv) 
{ 
  int i, n = 256, nc = 20; 
  double *data = malloc (n * sizeof (double)); 
  double *abscoeff = malloc (n * sizeof (double)); 
  size_t *p = malloc (n * sizeof (size_t)); 
 
  gsl_wavelet *w; 
  gsl_wavelet_workspace *work; 
 
  w = gsl_wavelet_alloc (gsl_wavelet_daubechies, 4); 
  work = gsl_wavelet_workspace_alloc (n); 
 
  FILE *f = fopen (argv[1], "r"); 
  for (i = 0; i < n; i++) 
    { 
      fscanf (f, "%lg", &data[i]); 
    } 
  fclose (f); 
 
  gsl_wavelet_transform_forward (w, data, 1, n, work); 
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  for (i = 0; i < n; i++) 
    { 
      abscoeff[i] = fabs (data[i]); 
    } 
   
  gsl_sort_index (p, abscoeff, 1, n); 
   
  for (i = 0; (i + nc) < n; i++) 
    data[p[i]] = 0; 
   
  gsl_wavelet_transform_inverse (w, data, 1, n, work); 
   
  for (i = 0; i < n; i++) 
    { 
      printf ("%g\n", data[i]); 
    } 
} 

 
 
gsl_wavelet.h 
 
#ifndef __GSL_WAVELET_H__ 
#define __GSL_WAVELET_H__ 
#include <stdlib.h> 
#include <gsl/gsl_types.h> 
#include <gsl/gsl_errno.h> 
 
#undef __BEGIN_DECLS 
#undef __END_DECLS 
#ifdef __cplusplus 
# define __BEGIN_DECLS extern "C" { 
# define __END_DECLS } 
#else 
# define __BEGIN_DECLS          /* empty */ 
# define __END_DECLS            /* empty */ 
#endif 
 
__BEGIN_DECLS 
 
#ifndef GSL_DISABLE_DEPRECATED 
typedef enum { 
  forward = 1, backward = -1, 
  gsl_wavelet_forward = 1, gsl_wavelet_backward = -1 
}  
gsl_wavelet_direction; 
#else 
typedef enum { 
  gsl_wavelet_forward = 1, gsl_wavelet_backward = -1 
}  
gsl_wavelet_direction; 
#endif 
 
typedef struct 
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{ 
  const char *name; 
  int (*init) (const double **h1, const double **g1, 
               const double **h2, const double **g2, size_t * nc, 
               size_t * offset, size_t member); 
} 
gsl_wavelet_type; 
 
typedef struct 
{ 
  const gsl_wavelet_type *type; 
  const double *h1; 
  const double *g1; 
  const double *h2; 
  const double *g2; 
  size_t nc; 
  size_t offset; 
} 
gsl_wavelet; 
 
typedef struct 
{ 
  double *scratch; 
  size_t n; 
} 
gsl_wavelet_workspace; 
 
GSL_VAR const gsl_wavelet_type *gsl_wavelet_daubechies; 
GSL_VAR const gsl_wavelet_type *gsl_wavelet_daubechies_centered; 
GSL_VAR const gsl_wavelet_type *gsl_wavelet_haar; 
GSL_VAR const gsl_wavelet_type *gsl_wavelet_haar_centered; 
GSL_VAR const gsl_wavelet_type *gsl_wavelet_bspline; 
GSL_VAR const gsl_wavelet_type *gsl_wavelet_bspline_centered; 
 
gsl_wavelet *gsl_wavelet_alloc (const gsl_wavelet_type * T, size_t 

k); 
void gsl_wavelet_free (gsl_wavelet * w); 
const char *gsl_wavelet_name (const gsl_wavelet * w); 
 
gsl_wavelet_workspace *gsl_wavelet_workspace_alloc (size_t n); 
void gsl_wavelet_workspace_free (gsl_wavelet_workspace * work); 
 
int gsl_wavelet_transform (const gsl_wavelet * w,  
                           double *data, size_t stride, size_t n, 
                           gsl_wavelet_direction dir,  
                           gsl_wavelet_workspace * work); 
 
int gsl_wavelet_transform_forward (const gsl_wavelet * w,  
                                   double *data, size_t stride, 

size_t n,  
                                   gsl_wavelet_workspace * work); 
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int gsl_wavelet_transform_inverse (const gsl_wavelet * w,  
                                    double *data, size_t stride, 

size_t n,  
                                    gsl_wavelet_workspace * work); 
 
__END_DECLS 
 
#endif /* __GSL_WAVELET_H__ */ 

 
 
daubechies.c 
 
#include <config.h> 
#include <gsl/gsl_errno.h> 
#include <gsl/gsl_wavelet.h> 
 
static const double h_4[4] = { 0.48296291314453414337487159986, 
  0.83651630373780790557529378092, 
  0.22414386804201338102597276224, 
  -0.12940952255126038117444941881 
}; 
 
static const double g_4[4] = { -0.12940952255126038117444941881, 
  -0.22414386804201338102597276224, 
  0.83651630373780790557529378092, 
  -0.48296291314453414337487159986 
}; 
 
static const double h_6[6] = { 0.33267055295008261599851158914, 
  0.80689150931109257649449360409, 
  0.45987750211849157009515194215, 
  -0.13501102001025458869638990670, 
  -0.08544127388202666169281916918, 
  0.03522629188570953660274066472 
}; 
 
static const double g_6[6] = { 0.03522629188570953660274066472, 
  0.08544127388202666169281916918, 
  -0.13501102001025458869638990670, 
  -0.45987750211849157009515194215, 
  0.80689150931109257649449360409, 
  -0.33267055295008261599851158914 
}; 
 
static const double h_8[8] = { 0.23037781330889650086329118304, 
  0.71484657055291564708992195527, 
  0.63088076792985890788171633830, 
  -0.02798376941685985421141374718, 
  -0.18703481171909308407957067279, 
  0.03084138183556076362721936253, 
  0.03288301166688519973540751355, 
  -0.01059740178506903210488320852 
}; 
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static const double g_8[8] = { -0.01059740178506903210488320852, 
  -0.03288301166688519973540751355, 
  0.03084138183556076362721936253, 
  0.18703481171909308407957067279, 
  -0.02798376941685985421141374718, 
  -0.63088076792985890788171633830, 
  0.71484657055291564708992195527, 
  -0.23037781330889650086329118304 
}; 
 
static const double h_10[10] = { 0.16010239797419291448072374802, 
  0.60382926979718967054011930653, 
  0.72430852843777292772807124410, 
  0.13842814590132073150539714634, 
  -0.24229488706638203186257137947, 
  -0.03224486958463837464847975506, 
  0.07757149384004571352313048939, 
  -0.00624149021279827427419051911, 
  -0.01258075199908199946850973993, 
  0.00333572528547377127799818342 
}; 
 
static const double g_10[10] = { 0.00333572528547377127799818342, 
  0.01258075199908199946850973993, 
  -0.00624149021279827427419051911, 
  -0.07757149384004571352313048939, 
  -0.03224486958463837464847975506, 
  0.24229488706638203186257137947, 
  0.13842814590132073150539714634, 
  -0.72430852843777292772807124410, 
  0.60382926979718967054011930653, 
  -0.16010239797419291448072374802 
}; 
 
static const double h_12[12] = { 0.11154074335010946362132391724, 
  0.49462389039845308567720417688, 
  0.75113390802109535067893449844, 
  0.31525035170919762908598965481, 
  -0.22626469396543982007631450066, 
  -0.12976686756726193556228960588, 
  0.09750160558732304910234355254, 
  0.02752286553030572862554083950, 
  -0.03158203931748602956507908070, 
  0.00055384220116149613925191840, 
  0.00477725751094551063963597525, 
  -0.00107730108530847956485262161 
}; 
 
static const double g_12[12] = { -0.00107730108530847956485262161, 
  -0.00477725751094551063963597525, 
  0.00055384220116149613925191840, 
  0.03158203931748602956507908070, 
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  0.02752286553030572862554083950, 
  -0.09750160558732304910234355254, 
  -0.12976686756726193556228960588, 
  0.22626469396543982007631450066, 
  0.31525035170919762908598965481, 
  -0.75113390802109535067893449844, 
  0.49462389039845308567720417688, 
  -0.11154074335010946362132391724 
}; 
 
static const double h_14[14] = { 0.07785205408500917901996352196, 
  0.39653931948191730653900039094, 
  0.72913209084623511991694307034, 
  0.46978228740519312247159116097, 
  -0.14390600392856497540506836221, 
  -0.22403618499387498263814042023, 
  0.07130921926683026475087657050, 
  0.08061260915108307191292248036, 
  -0.03802993693501441357959206160, 
  -0.01657454163066688065410767489, 
  0.01255099855609984061298988603, 
  0.00042957797292136652113212912, 
  -0.00180164070404749091526826291, 
  0.00035371379997452024844629584 
}; 
 
static const double g_14[14] = { 0.00035371379997452024844629584, 
  0.00180164070404749091526826291, 
  0.00042957797292136652113212912, 
  -0.01255099855609984061298988603, 
  -0.01657454163066688065410767489, 
  0.03802993693501441357959206160, 
  0.08061260915108307191292248036, 
  -0.07130921926683026475087657050, 
  -0.22403618499387498263814042023, 
  0.14390600392856497540506836221, 
  0.46978228740519312247159116097, 
  -0.72913209084623511991694307034, 
  0.39653931948191730653900039094, 
  -0.07785205408500917901996352196 
}; 
 
static const double h_16[16] = { 0.05441584224310400995500940520, 
  0.31287159091429997065916237551, 
  0.67563073629728980680780076705, 
  0.58535468365420671277126552005, 
  -0.01582910525634930566738054788, 
  -0.28401554296154692651620313237, 
  0.00047248457391328277036059001, 
  0.12874742662047845885702928751, 
  -0.01736930100180754616961614887, 
  -0.04408825393079475150676372324, 
  0.01398102791739828164872293057, 
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  0.00874609404740577671638274325, 
  -0.00487035299345157431042218156, 
  -0.00039174037337694704629808036, 
  0.00067544940645056936636954757, 
  -0.00011747678412476953373062823 
}; 
 
static const double g_16[16] = { -0.00011747678412476953373062823, 
  -0.00067544940645056936636954757, 
  -0.00039174037337694704629808036, 
  0.00487035299345157431042218156, 
  0.00874609404740577671638274325, 
  -0.01398102791739828164872293057, 
  -0.04408825393079475150676372324, 
  0.01736930100180754616961614887, 
  0.12874742662047845885702928751, 
  -0.00047248457391328277036059001, 
  -0.28401554296154692651620313237, 
  0.01582910525634930566738054788, 
  0.58535468365420671277126552005, 
  -0.67563073629728980680780076705, 
  0.31287159091429997065916237551, 
  -0.05441584224310400995500940520 
}; 
 
static const double h_18[18] = { 0.03807794736387834658869765888, 
  0.24383467461259035373204158165, 
  0.60482312369011111190307686743, 
  0.65728807805130053807821263905, 
  0.13319738582500757619095494590, 
  -0.29327378327917490880640319524, 
  -0.09684078322297646051350813354, 
  0.14854074933810638013507271751, 
  0.03072568147933337921231740072, 
  -0.06763282906132997367564227483, 
  0.00025094711483145195758718975, 
  0.02236166212367909720537378270, 
  -0.00472320475775139727792570785, 
  -0.00428150368246342983449679500, 
  0.00184764688305622647661912949, 
  0.00023038576352319596720521639, 
  -0.00025196318894271013697498868, 
  0.00003934732031627159948068988 
}; 
 
static const double g_18[18] = { 0.00003934732031627159948068988, 
  0.00025196318894271013697498868, 
  0.00023038576352319596720521639, 
  -0.00184764688305622647661912949, 
  -0.00428150368246342983449679500, 
  0.00472320475775139727792570785, 
  0.02236166212367909720537378270, 
  -0.00025094711483145195758718975, 
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  -0.06763282906132997367564227483, 
  -0.03072568147933337921231740072, 
  0.14854074933810638013507271751, 
  0.09684078322297646051350813354, 
  -0.29327378327917490880640319524, 
  -0.13319738582500757619095494590, 
  0.65728807805130053807821263905, 
  -0.60482312369011111190307686743, 
  0.24383467461259035373204158165, 
  -0.03807794736387834658869765888 
}; 
 
static const double h_20[20] = { 0.02667005790055555358661744877, 
  0.18817680007769148902089297368, 
  0.52720118893172558648174482796, 
  0.68845903945360356574187178255, 
  0.28117234366057746074872699845, 
  -0.24984642432731537941610189792, 
  -0.19594627437737704350429925432, 
  0.12736934033579326008267723320, 
  0.09305736460357235116035228984, 
  -0.07139414716639708714533609308, 
  -0.02945753682187581285828323760, 
  0.03321267405934100173976365318, 
  0.00360655356695616965542329142, 
  -0.01073317548333057504431811411, 
  0.00139535174705290116578931845, 
  0.00199240529518505611715874224, 
  -0.00068585669495971162656137098, 
  -0.00011646685512928545095148097, 
  0.00009358867032006959133405013, 
  -0.00001326420289452124481243668 
}; 
 
static const double g_20[20] = { -0.00001326420289452124481243668, 
  -0.00009358867032006959133405013, 
  -0.00011646685512928545095148097, 
  0.00068585669495971162656137098, 
  0.00199240529518505611715874224, 
  -0.00139535174705290116578931845, 
  -0.01073317548333057504431811411, 
  -0.00360655356695616965542329142, 
  0.03321267405934100173976365318, 
  0.02945753682187581285828323760, 
  -0.07139414716639708714533609308, 
  -0.09305736460357235116035228984, 
  0.12736934033579326008267723320, 
  0.19594627437737704350429925432, 
  -0.24984642432731537941610189792, 
  -0.28117234366057746074872699845, 
  0.68845903945360356574187178255, 
  -0.52720118893172558648174482796, 
  0.18817680007769148902089297368, 
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  -0.02667005790055555358661744877 
}; 
 
static int 
daubechies_init (const double **h1, const double **g1, const double 

**h2, 
                 const double **g2, size_t * nc, size_t * offset, 
                 size_t member) 
{ 
  switch (member) 
    { 
    case 4: 
      *h1 = h_4; 
      *g1 = g_4; 
      *h2 = h_4; 
      *g2 = g_4; 
      break; 
 
    case 6: 
      *h1 = h_6; 
      *g1 = g_6; 
      *h2 = h_6; 
      *g2 = g_6; 
      break; 
 
    case 8: 
      *h1 = h_8; 
      *g1 = g_8; 
      *h2 = h_8; 
      *g2 = g_8; 
      break; 
 
    case 10: 
      *h1 = h_10; 
      *g1 = g_10; 
      *h2 = h_10; 
      *g2 = g_10; 
      break; 
 
    case 12: 
      *h1 = h_12; 
      *g1 = g_12; 
      *h2 = h_12; 
      *g2 = g_12; 
      break; 
 
    case 14: 
      *h1 = h_14; 
      *g1 = g_14; 
      *h2 = h_14; 
      *g2 = g_14; 
      break; 
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    case 16: 
      *h1 = h_16; 
      *g1 = g_16; 
      *h2 = h_16; 
      *g2 = g_16; 
      break; 
 
    case 18: 
      *h1 = h_18; 
      *g1 = g_18; 
      *h2 = h_18; 
      *g2 = g_18; 
      break; 
 
    case 20: 
      *h1 = h_20; 
      *g1 = g_20; 
      *h2 = h_20; 
      *g2 = g_20; 
      break; 
 
    default: 
      return GSL_FAILURE; 
    } 
 
  *nc = member; 
  *offset = 0; 
 
  return GSL_SUCCESS; 
} 
 
static int 
daubechies_centered_init (const double **h1, const double **g1, 
                          const double **h2, const double **g2, 

size_t * nc, 
                          size_t * offset, size_t member) 
{ 
  switch (member) 
    { 
    case 4: 
      *h1 = h_4; 
      *g1 = g_4; 
      *h2 = h_4; 
      *g2 = g_4; 
      break; 
 
    case 6: 
      *h1 = h_6; 
      *g1 = g_6; 
      *h2 = h_6; 
      *g2 = g_6; 
      break; 
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    case 8: 
      *h1 = h_8; 
      *g1 = g_8; 
      *h2 = h_8; 
      *g2 = g_8; 
      break; 
 
    case 10: 
      *h1 = h_10; 
      *g1 = g_10; 
      *h2 = h_10; 
      *g2 = g_10; 
      break; 
 
    case 12: 
      *h1 = h_12; 
      *g1 = g_12; 
      *h2 = h_12; 
      *g2 = g_12; 
      break; 
 
    case 14: 
      *h1 = h_14; 
      *g1 = g_14; 
      *h2 = h_14; 
      *g2 = g_14; 
      break; 
 
    case 16: 
      *h1 = h_16; 
      *g1 = g_16; 
      *h2 = h_16; 
      *g2 = g_16; 
      break; 
 
    case 18: 
      *h1 = h_18; 
      *g1 = g_18; 
      *h2 = h_18; 
      *g2 = g_18; 
      break; 
 
    case 20: 
      *h1 = h_20; 
      *g1 = g_20; 
      *h2 = h_20; 
      *g2 = g_20; 
      break; 
 
    default: 
      return GSL_FAILURE; 
    } 
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  *nc = member; 
  *offset = (member >> 1); 
 
  return GSL_SUCCESS; 
} 
 
static const gsl_wavelet_type daubechies_type = { 
  "daubechies", 
  &daubechies_init 
}; 
 
static const gsl_wavelet_type daubechies_centered_type = {  
  "daubechies-centered", 
  &daubechies_centered_init 
}; 
 
const gsl_wavelet_type *gsl_wavelet_daubechies = &daubechies_type; 
const gsl_wavelet_type *gsl_wavelet_daubechies_centered = 
  &daubechies_centered_type; 
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