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As linhas de transmissão de energia elétrica são componentes essenciais dentro 

de um sistema elétrico, especialmente em países onde a geração encontra-se distante dos 

centros consumidores. A otimização dessas linhas toma-se necessária e visa, entre 

outras razões, diminuir o custo de sua construção ou o aumento da capacidade de linhas 

existentes. 

Este trabalho desenvolve um modelo matemático de otimização aplicável às 

linhas de transmissão em corrente alternada. Com esse objetivo, há capítulos que trazem 

as equações dos fenômenos físicos mais importantes em projetos, a aplicação dessas 

equações no modelo de programação não-linear, a descrição da metodologia usada na 

implementação computacional de um protótipo e os resultados computacionais obtidos. 

Finalmente, conclui-se que o modelo proposto é válido e pode ser aplicado na busca de 

soluções para problemas reais. 
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OPTIMIZATION OF CONDUCTORS BUNDLE IN ALTERNATING CURRENT 

TRANSMISSION LINES 

Pierre Novis Mendonça 

Marchl2002 
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Transmission lines are essential components of electric systems, particularly on 

those countries where generation plants are located at large distances £i-om load centers. 

The optimization of those transmission lines is therefore especially important, aiming, 

among severa1 different reasons, at reducing transrnission costs or increasing the 

transfer capacity of existing lines. 

This work develops a mathematical optimization model, applicable to the 

conception of alternating current transmission lines. To attain this purpose there are 

chapters presenting the equations describing the physical phenomena that influence line 

design, the application of those equations on the non-linear mathematical programming 

model, the description of the methodology used in the computer prototype 

implementation and some of the computational results obtained. Finally, it is concluded 

that the proposed model is validated and may be applied in the solution search of real 

problems. 
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i INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, o mundo mostra grande preocupação com todas as questões 

relacionadas à energia. Dentre as várias formas em que pode ser obtida da natuseza, a 

energia elétrica é uma alternativa que desperta um interesse especial pelas suas 

características próprias. 

A energia elétrica está, indubitavelrnente, entre os tipos de energia mais 

utilizados pelo homem. Ela é empregada na iluminação, como força motriz em fábricas 

ou no transporte, em sistemas de refrigeração e aquecimento, em sistemas de 

computação e processamento de dados e numa infinidade de aplicações. 

A tecnologia disponível pesmite a geração de grandes quantidades de energia 

elétrica a partir das mais variadas fontes e locais. O Brasil é um país que possui vasto 

potencial hídrico e tem explorado bastante essa peculiaridade. Claramente, as usinas 

hidrelétricas constituem a principal fonte de energia elétrica do país, visto que a 

capacidade de produção, a partir de usinas nucleares, termelétricas ou outras fontes, 

ainda é muito pequena. 

Em face do uso preferencial dessa alternativa, a maiosia das reservas hidráulicas 

brasileiras de grande porte encontram-se crescentemente mais afastadas dos centros 

consumidores. Assim, é comum haver milhares de quilômetros entre o ponto de sua 

obtenção até um ponto de conexão com o restante do sistema elétrico. Inevitavelmente, 

a energia precisa ser transmitida da geração aos centros de carga através das linhas de 

transmissão. 

Hoje, o mundo e, em particular, o Brasil apresentam uma escassez de recursos 

na produção de energia. Cada vez mais se requer equipamentos mais eficientes, mais 

flexíveis e mais confiáveis. Dentro desse contexto, em que exigências técnicas e 

econômicas são muito elevadas, o uso de linhas de transmissão otimizadas é 

imprescindível. Isto possibilita empreendimentos com custos reduzidos quando 

comparados aos das linhas convencionais. 

No ano de 1982, pesquisadores da União Soviética, da Universidade Politécnica 

de São Petesburgo, apresentaram um estudo no qual sugeriu-se mudanças nos projetos 

das linhas de transmissão. A energia transmitida por uma linha de transmissão está 

intimamente relacionada à distribuição do campo elétrico na superfície de seus 

condutores. Em linhas convencionais o citado campo possui valores que são, em geral, 

inferiores à sua capacidade plena, o que resulta na sua subutilização. A equalização do 



campo elétrico, em seu valor máximo, pode duplicar a capacidade de transmissão de 

potência de uma linha convencional. Essa equalização leva à mudança na configuração 

dos feixes de cabos das linhas de transmissão. 

No início dos anos 90 surgiu a perspectiva de se aproveitar o potencial hídrico 

do norte do Brasil na geração de energia elétrica. A Eletrobrás, então, firmou um 

convênio junto aos soviéticos com o objetivo desenvolver e aplicar a tecnologia de 

linhas de transmissão não-convencionais. O Cepel teve pai-iicipação importante neste 

convênio, atuando nas áreas de estudos e ensaios de laboratório. Hoje, as linhas que 

trarão energia da região amazônica estão sendo estudadas e algumas alternativas de 

projetos estão sendo otimizadas com o sistema computacional implementado nesta tese. 

Atualmente, constata-se que há interesse não somente em se maximizar a 

potência de uma linha mas, também, em se impor determinadas características, como a 

fixação de um valor ideal da reatância série, importantes do ponto de vista da operação e 

da estabilidade do sistema elétrico como um todo. 

A fim de se otimizar o projeto de uma linha de transmissão é preciso se conhecer 

os modelos fisicos que descrevem os fenômenos subjacentes à sua operação. Ademais, 

normas de projeto, bem como critérios de caráter prático, devem ser atendidos 

incondicionalmente. 

A otimização total de uma linha de transmissão é um problema que envolve 

conhecimentos específicos de muitas áreas. O projeto de uma linha inclui a otimização 

da torre, determinação do trajeto de acordo com fatores ambientais, otimização dos 

equipamentos eletromagnéticos, considerações sobre montagem e manutenção, análise 

do fluxo de potência, estabilidade e transitórios eletromagnéticos dentro do sistema 

elétrico, entre outros assuntos. Naturalmente, um modelo matemático capaz de 

contemplar todos estes aspectos teria uma complexidade gigantesca. 

O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo matemático de 

otimização aplicável aos projetos de configurações de feixes de condutores de linhas de 

transmissão em corrente alternada. 

A determinação de feixes ótimos de condutores envolve uma série de 

características relacionadas aos seus cabos como: suas alturas em relação ao solo, 

distâncias entre si, número de condutores e suas bitolas. A configuração do feixe de 

condutores é fator determinante de muitas características relevantes em uma linha de 

transmissão, de forma que estas podem ser usadas tanto como critério de otimização 

quanto como restrições de projeto. Como exemplo pode-se citar: 



- Campos elétrico e magnético nas superfícies dos condutores; 

- Campos elétrico e magnético na superfície do solo; 

- Parâmetros eletromagnéticos da linha de transmissão; 

- Perdas; 

- Peso da estrutura; 

- Níveis de interferência em rádio e TV e ruído audível; 

- Potência natural; 

- Limite da faixa de passagem; 

- Densidade de corrente nos condutores; 

- Nível de proteção contra descargas atmosféricas; 

- Custo de operação e manutenção. 

Neste trabalho sempre serão utilizados os modelos de uso consagrados na 

engenharia elétrica. O objetivo da tese não é obter quaisquer inovações nos modelos que 

descrevem os fenômenos físicos relativos às linhas de transmissão, mas, unicamente, 

usá-los tendo como objetivo a otimização do projeto eletromagnético. 

Adicionalmente, a descrição dos fenômenos eletromagnéticos em termos de 

equações constitui uma boa referencia para aqueles que vierem a estudar o assunto de 

linhas de transmissão em qualquer contexto. Dentro da metodologia desenvolvida neste 

trabalho, é possível ampliar o número de critérios de otimização, bem como realizar 

estudos alterando-se o conjunto de restrições consideradas em cada caso. Para tal, é 

necessário apenas a tarefa de especificação das funções dentro do modelo de 

programação não-linear. 

Este trabalho contém capítulos contemplando a descrição dos fenômenos físicos, 

o modelo matemático de otimização, as questões associadas à implementação, os 

resultados computacionais obtidos e, finalmente, as conclusões e as sugestões. 

No capítulo 2 são apresentadas as equações que modelam os fenômenos 

relativos às linhas de transmissão como, por exemplo, impedância série e campo elétrico 

na superfície dos cabos. Essas equações estão escritas em função de três tipos de 

variáveis: o raio externo dos cabos condutores e as coordenadas horizontal e vertical 

destes cabos. Assim, é possível se estudar o comportamento eletromagnético das linhas 

de transmissão a partir da determinação da bitola e da posição espacial dos cabos. Essas 

equações são usadas posteriormente no modelo de programação não-linear como 

restrições e funções objetivo. 



O capítulo 3 apresenta o modelo de programação não-linear aplicado ao 

problema de otimização das linhas de transmissão. A organização das variáveis é 

mostrada. Em seguida, há a descrição das funções objetivo e das restrições utilizadas. 

Algumas restrições impõem limites aos fenômenos descritos no capítulo 2, enquanto 

outras têm um caráter prático, como a simetria da linha de transmissão em relação a um 

eixo vertical. 

Este trabalho inclui um protótipo de sistema computacional. O capítulo 4 mostra 

como o problema da otimização de linhas de transmissão foi modelado visando a 

construção de um programa de uso simples e prático do ponto de vista profissional. 

Uma nomenclatura é estabelecida, os recursos utilizados, como bibliotecas matemáticas 

comerciais, são justificados, o processo de validação das equações e suas derivadas é 

esclarecido. Por fim, o uso dos métodos de otimização não-linear disponíveis são 

descritos. 

Os resultados computacionais estão no capítulo 5. Alguns casos exemplo foram 

escolhidos e resolvidos por métodos diferentes, com conjuntos de restrições diferentes e 

com funções objetivo diferentes. A discussão dos resultados é feita tendo, como 

principal critério de comparação, o uso dos resultados no mundo real. Em seguida, é 

proposta uma estratégia de utilização prática do ferramental desenvolvido. 

Finalmente, são apresentadas, no capítulo 6, as conclusões e algumas propostas 

para trabalhos futuros. 



2 FENÔMENOS ELETROMAGNETTCOS DAS LINHAS 

DE TRANSMISSÃO 

Vários aspectos das linhas de transmissão estão descritos neste capítulo. As 

diversas características das linhas estão modeladas de forma que possam ser 

determinadas pela configuração geométrica dos feixes e dos tipos dos condutores. 

Nos modelos normalmente adotados nas aplicações da engenharia são feitas 

várias aproximações. O modelo de linha usado neste trabalho está descrito em Galloway 

et alli [I]. Trata-se de um modelo bidimensional, considerando-se o solo plano, 

horizontal e homogêneo, condutores cilíndricos e paralelos ao solo, enquanto os efeitos 

produzidos pelas torres são desprezados. As alturas dos condutores em relação ao solo 

referem-se a alturas médias. A altura dos condutores é máxima nos pontos onde eles são 

suspensos, ou seja, nas torres. A menor altura ocorre no meio do vão entre duas torres. 

A diferença entre as alturas máxima e mínima é conhecida como flecha. A altura média 

pode ser calculada como a altura mínima acrescida de um terço da flecha ou a altura 

máxima subtraída de dois terços da flecha. 

FIGURA 1 - Sistema de coordenadas e posição dos condutores 

O sistema de coordenadas adotado e a posição dos condutores estão mostrados 

na FIGURA 1. As distâncias entre condutores e entre condutores e imagens estão 

representados genericamente na FIGURA 2. É conveniente ressaltar que Q = O é 

atribuído sempre ao nível do solo. 



Os cálculos da impedância série e da admitância de uma linha de transmissão 

dependem fortemente das distâncias entre seus condutores e das distâncias destes em 

relação ao solo. Estas distâncias são expressas através das matrizes D e d, conforme 

mostrado adiante. Um ponto fundamental 15 a inclusão dos cabos pára-raios nas matrizes 

D, d. O tipo de ligação destes cabos determina as dimensões fmais de todas as matrizes 

para os cálculos das impedâncias e admitâncias. Existem três tipos de ligações dos 

cabos pára-raios: 

- Aterrado - os cabos são aterrados em todas as torres. A matriz de impedâncias e a 

matriz de capacitâncias incluem as linhas e colunas relativas a estes cabos; 

- Isolado - os cabos estão isolados e não têm influência nos cálculos das capacitâncias 

nem nos cálculos das impedâncias; 

- Em "T" - os cabos são interrompidos em algumas torres e aterrados no meio de cada 

segmento. Com esta forma de ligação, os cabos pára-raios não influenciam os cálculos 

das impedâncias. 

Nos casos em que os cabos pára-raios não influenciam um dado cálculo, as 

matrizes relacionadas a este cálculo não incluem as linhas e colunas relativas aos 

referidos cabos. 

condutor i 

condutor k 

I \  I  
I \  I 

FIGURA 2- Distâncias entre condutores e imagens 



As distâncias entre os condutores e imagens são dadas pelas seguintes equações: 

onde: 

xli = coordenada horizontal do condutor i, [m] 

xlk = coordenada horizontal do condutor k, [m] 

x2i = coordenada vertical do condutor i, [m] 

X2k = coordenada vertical do condutor k, [m] 

Dik = distância entre o condutor i e a imagem do condutor k, [m] 

dik = distância entre o condutor i e o condutor k, [m] 

Ri = raio externo do condutor i, [m] 

nf = número de cabos fases 

np = número de cabos pára-raios. n, = O se cabos pára-raios forem isolados 

n = nf + n, , número total de cabos 

i = 1, ..., n 

k = 1, ..., n 

Conhecendo-se as matrizes D e d é possível se calcular a matriz dos logaritmos 

das relações das distâncias entre condutores conforme mostrado abaixo: 

onde: 

Bik = logaritmos das relações das distâncias entre condutores 

nf = número de cabos fases 

np = número de cabos pára-raios. np = O se cabos pára-raios forem isolados 

n = nf + np , número total de cabos 

i = 1, ..., n 

k = 1, ..., n 



Os cálculos dos campos elétrico e magnético no solo foram incluídos em seções 

deste capítulo com o objetivo de tornar o trabalho mais abrangente no que se refere às 

possíveis especificações de um projeto de uma linha de transmissão. As respectivas 

equações não foram incluídas no modelo de programação não-linear ou nas 

implementações computacionais, tratados em capítulos subseqüentes. 

2.1 PARÂMETROS ELÉTRICOS DA L I N ~  DE TRANSMISSÁO 

2.1.1 Capacitância e admitância transversais 

A impedância transversal depende somente dos raios dos condutores e da 

geometria da linha, ou seja, da distância entre os condutores e o solo e da posição 

relativa entre eles. A condutibilidade do ar é considerada desprezível de forma que a 

matriz de admitâncias é puramente imaginária. O solo é considerado ideal. O método 

usado para simular o efeito do solo é o método das imagens. Finalmente, a capacitância 

é obtida conforme mostrado em Galloway et alli [I]. Os cabos pára-raios devem ser 

ignorados no caso de serem isolados. Caso contrário devem estar incluídos na matriz B. 

C = 2n&,B-' ( 5 )  

onde: 

C = matriz de capacitância, [Flm] 

B = matriz dos logaritmos das relações das distâncias entre condutores 

EO = constante dielétrica do ar, 18,854~ 1 0-l2 F/m] 

A admitância paralela é calculada em Galloway et alli [I], conforme mostrado a 

seguir: 

onde: 

Y = matriz de admitância paralela, [Slm] 

j = constante imaginária 

o = freqüência angular, [rads] 

C = matriz de capacitâncias, [Flm] 



2.1.2 Impedância série 

A impedância longitudinal é o resultado da soma de três parcelas: a primeira 

devida à geometria da linha, a segunda, aos efeitos de retomo de corrente pela terra e a 

última devida à impedância própria dos condutores. A matriz de impedância 

longitudinal é uma matriz complexa. Mais uma vez, os cabos pára-raios não são 

considerados em todos os tipos de ligações. Devem ser ignorados os pára-raios que 

forem isolados ou ligados em "T". A impedância longitudinal pode ser encontrada de 

acordo com a seguinte equação: 

onde: 

Z = matriz de impedância longitudinal, [Rlrn] 

Zt = matriz de impedância devida ao retomo pela terra, [Rlrn] 

Z, = matriz de impedância devida ao próprio condutor, [Rlrn] 

Xg = matriz de reatância devida à: geometria da linha, [Qlm] 

j = constante imaginária 

2.1.2.1 Parcela devida à geometria 

X, =- 
2.n 

onde: 

Xg = reatância devida à geometria da linha, [Qlm] 

w = freqüência, [radls] 

y = permeabilidade magnktica do ar, [4nx 1 Hlm] 

B = matriz dos logaritmos das relações das distâncias entre condutores 

2.1.2.2 Parcela devida ao retomo de corrente pela terra 

O cálculo da parcela da impedância devida ao retorno pela terra foi desenvolvida 

por Carson [ 2 ] .  O método resulta na seguinte equação: 

z,, = 4w (@Tj - u) cos (&i Ixli - xIk I u) iíu 



onde: 

Zik = elemento ik da matriz de impedância devida ao retorno pela terra, [Wm] 

o = fkequência, [radls] 

u = variável de integração 

j = constante imaginária 

a = po,w, [m-2] 

xli = coordenada horizontal do condutor i, [m] 

xlk = coordenada horizontal do condutor k, [m] 

x2i = coordenada vertical do condutor i, [m] 

x2k = coordenada vertical do condutor k, [m] 

p = germeabilidade magnética do ar, [4nx I O - ~  Wm] 

o, = condutividade do solo, [Slm] 

i = 1, ..., n 

k = 1, ..., n 

nf = número de cabos fases 

np = número de cabos pára-raios. n, = O se cabos pára-raios forem isolados ou 

em "T" 

n = n f + n p  

2.1.2.3 Parcela devida ao próprio condutor 

Os condutores das linhas de transmissão são modelados como coroas cilíndricas, 

cujo raio externo é igual ao raio do condutor real e o raio interno é igual ao raio do cabo 

de aço, se houver. Como o condutor real é um cabo encordoado é preciso utilizar uma 

correção. Esta correção altera somente a condutividade elétrica. O modelo de condutor 

cilíndrico está descrito em Portela [3] e a correção que considera o cabo encordoado, em 

Gomes [4]. A temperatura na qual os condutores irão funcionar também influencia a 

condutividade dos cabos, sendo tambkrn necessário fazer esta correção. A matriz Zc é 

uma matriz diagonal. 

Os cabos comerciais mais usados na transmissão de energia elétrica são 

construídos encordoando-se fios de alumínio e aço. Verifica-se que agrupando-os 

segundo os números de fios de cada tipo, é possível se determinar o raio interno, a 

condutividade na temperatura de referência e o coeficiente de proporcionalidade da 

condutividade, todos em função do raio externo. Neste trabalho serão considerados 



somente os cabos ACSR, que são multicamadas, com alma de aço. Para este tipo de 

cabo existem as seguintes combinações de fios (alumíniolaço): 84/19, 76119, 54/19, 

30119, 7217, 5417,4517, 3017,2617,2417,3611 e 1811. 

O modelo do cabo adotado neste trabalho é o de uma coroa circular, conforme 

proposto em Portela [3]. No entanto, o valor da condutividade do alumínio não se 

aplica diretamente aos cabos das linhas de transmissão. Isto se deve, fuiidamentalmente, 

ao fato dos cabos serem constituídos por fios de alumínio encordoados. 

Conseqüentemente, o comprimento do cabo é diferente do comprimento dos fios e a 

seção reta da cora circular não é composta somente por alumínio, tendo muitos espaços 

preenchidos com ar, o que resulta numa condutividade "equivalente9'. A condutividade 

do alumínio depende, além da geometria do condutor (1 O), da temperatura em que este 

opera. Quando se conhece a condutividade numa determinada temperatura (temperatura 

de referência) e o coeficiente de proporcionalidade, é possível calcular a condutividade 

para qualquer temperatura de acordo com a equação (1 1). 

onde: 

o, = condutividade dos cabos na temperatura de referência, [Slm] 

Z = resistência em corrente contínua na temperatura de referência, [Qlm] 

R = raio externo do cabo, [m] 

r = raio interno do cabo, [m] 

O valor da condutividade é obtido calculando-se a média de todos os o, para um 

dado gmpo de cabos. Os valores de Z, R e r são retirados da tabela de cabos 

especificados pelo EPRI [6] .  

onde: 

o, = condutividade dos cabos na temperatura de operação, [Slm] 

o, = condutividade dos cabos na temperatura de referência, [Slm] 

q = coeficiente de proporcionalidade, [ll°C] 



to = temperatura de operação, ["C] 

t, = temperatura de referência, ["C] 

Novamente, é preciso se calcular, para cada grupo de cabos, o valor do 

coeficiente de proporcionalidade. 

l-qtr Fazendo-se K, = - e K~ = L, escreve-se z = uo 
1 

+Kl 
to 

orn Drn (R2-r2)  (IX2-r*)' 

Os valores de KO e KI são obtidos com a regressão linear de Z em função de to, R e r. 

Finalmente, q = u1o,n e G~ = 
1 . Obviamente, o valor de o, calculado 

4 ~ 0  +Klt.) 

desta forma deve coincidir com aquele calculado anteriormente. 

O raio interno do cabo também está bem relacionado com seu raio externo. Este 

pode ser ajustado numericamente pela seguinte equação: 

onde: 

r = raio interno do cabo, [m] 

R = raio externo do cabo, [m] 

~2 = coeficiente angular da função de ajuste do raio interno dos cabos 

~3 = coeficiente linear da função de ajuste do raio interno dos cabos, [m] 

Os coeficientes ~2 e ~3 são facilmente obtidos através de regressão linear. 

Os coeficientes calculados para cada gnipo de cabos ACSR estão mostrados na 

TABELA 1 l. 

Os valores aqui tabelados foram calculados a partir de dados de resistência C.A. a 60 Hz. Observa-se 
que a influência da temperatura, nesta freqüência é muito maior que a do efeito pelicular, considerando- 
se, portanto, o erro pequeno. 



Com todas as constantes necessárias, a impedância interna de um cabo genérico 

k pode ser calculada seguindo as equações abaixo. Deve ser observado que o índice k 

foi suprimido nas primeiras equações a fim de se simplificar a notação. 

TABELA 1 -Coeficientes d e  condutividade, temperatura e raio interno 

onde: 

o, = condutividade na temperatura de operação do cabo k, [Slm] 

o, = condutividade dos cabos de alumínio na temperatura de referência, [Slm] 

q = coeficiente de proporcionalidade, [1I0C] 

to = temperatura de operação do cabo k, ["C] 

t, = temperatura de referência dos cabos de alumínio , ["C] 

K3 [ml 

8.2074~ 1 

-1.1235~10-~ 

-1.3187~10-~ 

-1.6621~10-~ 

4.4069~ 1 O" 

3.8558~10'~ 

3.7602~ 1 O-' 

-2.6857~ 10-~ 

-6.2087~10-~ 

8.7154~10-~ 

-2.8864~10-~ 

1.1899~10-~ 

Grupo 

84/19 

76/19 

54/19 

30119 

7217 

54M 

4517 

3 017 

2617 

2417 

3611 

1811 

0, [ s f d  

2.5926x107 

2.5954~ 1 o7 
2.5921~10' 

2.5310~10' 

2.5921~10' 

2.5369~10' 

2.5381x107 

2.5313x107 

2.5366x107 

2.5381~10' 

2.5517x107 

2.5487x107 

rl [1f0C] 

3.7365~10-' 

3.6021~10-~ 

3.8668~10-j 

3.9412~10-j 

3.6509~10-' 

3.9244~ 1 O-' 

3.8835~10-' 

3.9437~10-j 

3.9419~10-;' 

3.9398~10" 

3.9056~10-' 

3.9407~ 1 O-' 

K2 

2.6875~10-' 

2.3077~10-' 

3.3423~ 10-' 

4.2991~10-' 

O 

3.3305~10-' 

2.5007~ 10-' 

4.2863~ 10-' 

3.6887~10-~ 

3.3264~10-' 

1.4545~10-' 

2.0006~ 1 O-' 



R = raio externo do cabo k, [m] 

r = raio interno do cabo k, r = K ~ R  + ~ 3 ,  [m] 

p, = raio externo corrigido do cabo k, [m] 

pi= raio interno corrigido do cabo k, [m] 

j = constante imaginária 

co = fiequência, [radls] 

p = permeabilidade magnética do alumínio (considerada igual a do vácuo), 

[47cx 1 Wm] 

Zkk = impedância própria de um cabo k, elemento kk da matriz Zc [Cllm] 

I. = função de Bessel modificada de primeira espécie de ordem O 

I1 = função de Bessel modificada de primeira espécie de ordem 1 

& = função de Bessel modificada de segunda espécie de ordem O 

K I =  função de Bessel modificada de segunda espécie de ordem 1 

k = 1, ..., n 

nf = número de cabos fases 

n, = número de cabos pára-raios. np = O se cabos pára-raios forem isolados ou 

em "T" 

n = nf + np , número total de condutores 

2.1.2.4 Aproximação de Dubanton 

Segundo Beri et alli [5], o cálculo da parcela da impedância devida ao retorno de 

corrente pela terra pode ser muito simplificado em relação à solução proposta por 

Carson [2]. O modelo sugerido representa um solo homogêneo por meio de um plano de 

retorno de corrente, colocado a uma profiindidade complexa abaixo da superfície real 

do solo. As equações (18) a (20) são válidas em qualquer fiequência de validade do 

modelo de Carson e tem a vantagem de não ser necessário se efetuar os cálculos das 

integrais. O resultado desta aproximação já é a soma das parcelas das impedâncias 

devidas à geometria e ao retomo de corrente pela terra. 



onde: 

= profundidade complexa do solo, [m] 

j = constante complexa 

o = freqüência, [rad/s] 

po = permeabilidade magnética do vácuo, [4nx l ~ - ~  Wm] 

o, = condutividade do solo, [Slm] 

Zii = impedância própria do condutor i, [Qlm] 

Zik = impedância mútua entre os condutores i e k, [Qlm] 

xli = coordenada horizontal do condutor i, [m] 

xlk = coordenada horizontal do condutor k, [m] 

xzi = coordenada vertical do condutor i, [m] 

X2k = coordenada vertical do condutor k, [m] 

Ri = raio externo do condutor i, [m] 

i = 1, ..., n 

k = 1, ..., n 

n = n f + n ,  

nf = número de cabos fases 

n, = número de cabos pára-raios. n, = O se cabos pára-raios forem isolados ou 

em "T" 

2.1.3 Redução das matrizes de parâmetros 

Em programas de análise de redes elétricas as linhas de transmissão são, em 

geral, representadas por um equivalente monofásico contendo um valor de Z 

(longitudinal) e um valor de Y (transversal). Faz-se necessário, portanto, calcular uma 

irnpedância monofásica que represente o comportamento da linha de uma forma geral. 

O primeiro passo para se obter o equivalente monofásico da linha de transmissão 

é fazer a redução das matrizes 2, e B. Essas matrizes, depois de reduzidas, continuam 

sendo matrizes quadradas e têm tantas colunas quanto são o número de fases da linha 

em questão. A redução destas matrizes é feita através do algoritmo de Kron, descrito em 



Praça [7].  A matriz de adrnitâncias reduzida Y, é calculada pela equação (6), onde B é 

substituída pela matriz reduzida Bz. 

Após o processo de redução das dimensões das matrizes, cada fase, composta 

por um feixe de condutores, tem seus efeitos reproduzidos por um único condutor 

equivalente. Portanto, a matrizes Zz e Y,  representam as matrizes de impedância e de 

admitância de uma linha de transmissão equivalente à linha original com apenas um 

condutor por fase. 

As matrizes reduzidas Z, e U, são empregadas, neste trabalho, no cálculo do 

valor do componente simétrico de sequência positiva, utilizado como o equivalente 

monofásico de uma linha de transmissão e no cálculo da potência natural. 

2.1.4 Impedâncias de sequência positiva 

A análise do funcionamento equilibrado em regime permanente de um 

equipamento elétrico trifásico pode ser bastante simplificado quando se observa o 

comportamento de apenas uma das fases. Tal comportamento pode, em geral, ser 

estendido às outras fases, assim determinando-se o funcionamento do equipamento 

como um todo. No entanto, nas linhas de transmissão, por exemplo, existe acoplamento 

eletromagnético entre suas fases e este fato impede que seja feita uma análise tomando- 

se uma da fases como referência. 

Para a avaliação das linhas de transmissão trifásicas em regime permanente 

utiliza-se o valor de sua impedância de sequência positiva. Esta impedância considera 

os elementos do acoplamento entre fases e representa um equivalente monofásico da 

linha de transmissão. O cálculo das imgedâncias de seqüência está mostrado abaixo e 

tem como premissa a transposição da linha de transmissão. 

onde: 

zl = impedância de sequência positiva, [Qlm ou Slm] 

n~ = número de fases do circuito 

Zzik = impedância ik da matriz reduzida, [Qlm ou Slm] 



2.2 POTÊNCIA NATURAL 

A potência natural de uma linha de transmissão é o valor de potência ativa 

transmitida quando a potência reativa demandada é igual à potência reativa gerada pela 

linha. A linha projetada com potência nominal próxima a potência natural solicita pouca 

compensação de reativos. 

A potência natural é calculada sabendo-se o valor da tensão de operação e o 

valor da impedância característica da linha. 

2.2.1 Impedância característica 

A impedância característica da linha de transmissão trifásica é dada por: 

onde: 

Zo = matriz de impedâncias características, [ a ]  

Yz = matriz reduzida de admitâncias, [Slrn] 

Z, = matriz reduzida de impedâncias, [Qlm] 

2.2.1.1 Cálculo exato 

A matriz de irnpedâncias características pode ser calculada por: 

onde: 

Zo = matriz de impedâncias características, [R] 

Y, = matriz reduzida de admitâncias, [Slrn] 

Zz = matriz reduzida de impedâncias, [Qlm] 

O valor de Zo é obtido por intermédio do cálculo dos autovalores e autovetores 

da matriz ZzYz. 

2.2.1 -2 Cálculo aproximado 

Se a linha for considerada sem perdas: 



Z, = 60B, 

onde: 

Zo = impedância característica, [R] 

B = matriz dos logaritmos das relações das distâncias entre condutores 

2.2.2 Potência natural 

A partir da matriz de impedâncias características encontra-se a impedância 

característica de sequência positiva. A equação abaixo trata do caso particular de uma 

linha trifásica. 

onde: 

z, = impedância característica de sequência positiva, [R] 

ZOik = elemento ik da matriz de impedâncias características, [R] 

A potência natural de uma linha de transmissão trifásica transposta é dada pela 

seguinte equação: 

onde: 

P = potência natural, [W] 

z, = impedância característica de seqüência positiva, [R] 

V = tensão fase-terra, [V] 

2.3 DENSIDADE DE COIQIPENTE NOS CONDUTORES 

2.3.1 Distribuição de corrente entre condutores 

A corrente em cada condutor de uma linha de transmissão depende, entre outros 

fatores, da configuração geométrica da linha, da existência ou não de transposição e da 

carga. Esta última tem participação importante na definição do equilíbrio entre as 

correntes de fase. Os projetos de linhas sempre consideram o equilíbrio entre estas 



correntes, embora possa haver estudos em que isto não seja verdade. Assim, em regra, 

supõe-se que todas as correntes de fase sejam iguais em módulo e estejam defasadas 

igualmente entre si. 

Sendo dada a corrente de cada fase e se considerando a queda de tensão por 

unidade de comprimento igual em todos os condutores, é possível se calcular a 

distribuição de corrente entre os mesmos. 

Com uma queda de tensão unitária e o valor da impedância série, encontra-se 

uma corrente fictícia em cada condutor que, normalizada, fornece um valor 

proporcional à corrente real. 

1- = Z'AV 

onde: 

1 -= vetor de correntes fictícias, [A] 

Z = matriz de impedâncias, [Qlm] 

AVi = lej4" elemento i do vetor de quedas de tensões, [Vlm] 

(Pk = ângulo da tensão da fase k 

n~ = número de fases 

k = 1, ..., nF 

~k = número de condutores da fase k 

onde: 

Ifk = corrente fictícia da fase k, [A] 

~k = número de condutores da fase k 

Ik; = corrente fictícia do i-ésimo condutor da fase k, [A] 

n~ = número de fases 



onde: 

Ipki = proporção de corrente do i-ésimo condutor da fase k 

Ik; = corrente fictícia do i-ésimo condutor da fase k, [A] 

If< = corrente fictícia da fase k, [A] 

n~ = número de fases 

~k = número de condutores da fase k 

Finalmente, conhecendo-se a corrente de cada fase, calcula-se a corrente de cada 

condutor. 

Iki =Ipki.IOc , k=l,., . ,  nF , i = l ,  ..., nck 

onde: 

Iki = corrente do i-ésimo condutor da fase k, [A] 

Ipki = proporção de corrente do i-ésimo condutor da fase k 

I& = corrente da fase k, [A] 

nF = número de fases 

~k = número de condutores da fase k 

2.3.2 Densidade de corrente 

Uma vez determinadas as correntes dos condutores, suas densidades podem ser 

calculadas. O cálculo é simplificado desprezando-se o efeito pelicular, ou seja, 

dividindo-se cada corrente pela seção da coroa circular do respectivo condutor. 

onde: 

Ji = densidade de corrente do condutor i, [ ~ / m ~ ]  

Ii = corrente do condutor i, [A] 

Ri = raio externo do condutor i, [m] 

ri = raio interno do condutor i, [m] 

nf = número de condutores fase 



2.4 PERDAS 

O cálculo das perdas totais em uma linha de transmissão envolve vários 

fenômenos dentre os quais somente as perdas por efeito Joule nos cabos condutores está 

sendo considerado neste trabalho. Deve-se observar que os cálculos das perdas não 

foram incluídos na implementação do sistema computacional. 

onde: 

W = perda na linha de transmissão, [Wlm] 

Zii = elemento ii da matriz de impedâncias, [Cllm] 

Ii = elemento i do vetor de correntes, [A] 

2.5 CAMPO ELÉTNCQ NA SUPEW~CIE DOS CONDUTORES 

2.5.1 Campo superficial máximo 

Conforme mencionado pelo Radio Noise Working Group [SI "Uma das mais 

importantes considerações no projeto de linhas de transmissão de alta tensão 6 o 

desempenho corona, o qual é comumente definido em termos de perdas corona, 

interferência em rádio, ruído audível, interferência em TV, ozônio, etc. gerados por 

corona...". O efeito corona está diretamente relacionado ao campo elétrico nas 

superfícies dos condutores das linhas de transmissão. Por esta razão, quando este campo 

é mantido dentro de certos limites, todos os fenomenos provenientes do corona estão 

indiretamente controlados como, por exemplo, a rádio interferência e o ruído audível. 

Existem vários métodos para se calcular o campo elétrico superficial dos 

condutores, sendo que os mais exatos e utilizados são o "método das imagens 

 sucessiva^^^ e o "método dos momentos". 8 método dos momentos, mostrado em 

Clements et alli [9], foi a opção adotada neste trabalho. Esta escolha justifica-se pela 

obtenção de um modelo matemático mais aderente ao fenômeno físico subjacente. Nos 

materiais condutores e sob campos elétricos estacionários, as cargas elétricas livres se 

distribuem somente nas superfícies dos corpos. Considerando o caso de se ter 

condutores cilíndricos, a distribuição de cargas é quase senoidal em tomo do círculo 

formado pela seção reta do condutor, sendo bem modelada por uma série de Fourier. 



nh 

oi (8) = a, cos ( y . 8) + piY sen ( y . 8) 
y=o 

onde: 

oi = densidade de carga na superfície do condutor i no ângulo 8, [Clm] 

8 = ângulo que determina um ponto na superfície do condutor a partir de seu 

centro, [rad] 

ni, = número arbitrário de componentes harmônicos da série de Fourier 

aiy = amplitude do termo cosseno da y-ésima harmônica do condutor i, [Clm] 

piy = amplitude do termo seno da y-ésima harmônica do condutor i, [Clm] 

i = 1, ..., n 

n = número de condutores 

Sabendo-se que o campo elétrico num ponto do espaço é dado pelo gradiente do 

potencial naquele ponto (E = -VV) e de acordo com o desenvolvimento em Clements et 

alli [9], o potencial em um ponto do espaço é determinado pela equação abaixo. As 

principais variáveis geométricas desta equação estão representadas na FIGURA 3. 

"'I R:+' -2aioRi ln (A,) + C - [aiy cos ( ~ 0 , )  + piY sen (y9i)] 
,=I YAy 

onde: 

V(p) = potencial no ponto p, [V] 

EO = constante dielétrica do ar, [8,8Ux 10-l2 Flm] 

n = número de condutores 

ai,, = amplitude do termo cosseno da y-ésima harmônica do condutor i, [Clm] 

piy = amplitude do termo seno da y-ésima harmônica do condutor i, [Clm] 

Ri = raio externo do condutor i, [m] 

Ai = distância do centro do condutor i ao ponto p, [m] 

nh = número arbitrário de componentes harmônicos da série de Fourier 

= ângulo entre a direção horizontal e a reta que passa pelo centro do condutor 

i e pelo ponto p, [rad] 



condutor 2 

condutor 1 

FIGURA 3- Variáveis geométricas que determinam a posição de um ponto em relação 

aos centros dos condutores 

O gradiente do potencial terá 2n termos, n referentes a cada distância Ai e outros 

n referentes a cada ângulo Oi. Deseja-se calcular o gradiente de V em um ponto "p" na 

superfície de um condutor "c". Deve-se lembrar que o campo elétrico na superfície de 

um condutor cilíndrico só tem componente radial, sendo, portando, independente de 

qualquer contribuição que não esteja nesta direção. Então: 

onde: 

V = potencial na superfície do condutor c, [V] 

Oi = ângulo entre a direção horizontal e a reta que passa pelo centro do condutor 

i e pelo ponto p, [rad] 

Ai = distância do centro do condutor i ao ponto p, [m] 

= constante dielétrica do ar, [8,854x 10-12 Flm] 

aiy = amplitude do termo cosseno da y-ésima harmônica do condutor i, [Clm] 

piy = amplitude do termo seno da y-ésima harmônica do condutor i, [Clm] 

Ri = raio externo do condutor i, [m] 

nh = número arbitrário de componentes harmônicos da série de Fourier 



Somente um termo do VV é diferente de zero e, neste caso, lê-se Ac = &, logo: 

E (e) = - D e  (0) 

2% 

onde: 

E@) = campo elétrico na superficie do condutor c na direção e, [Vlm] 

~ ~ ( 8 )  = densidade superficial de cargas do condutor c, [Clm] 

EO = constante dielétrica do ar, 18,854~ 10-l2 Flm] 

Os campos elétricos superficiais dos condutores são determinados conhecendo- 

se apenas suas funções de distribuição de cargas. O procedimento usual consiste em se 

escolher nx(2nh+l) pontos sobre os n condutores e se resolver o sistema de equações em 

a e p, que também tem nx(2nh+l) equações do tipo (34). Cada linha do sistema de 

equações corresponde a um dos pontos escolhidos. Como estes pontos estão sobre a 

superficie dos condutores, a tensão é conhecida, bem como os demais parâmetros. 

A seqüência dos cálculos dos valores de campo elétrico está mostrado abaixo: 

xlp = xlw +R, cos [ - 2n) 
2nh +1 

epi = atan [E:) - + n, Axlpi < O 



- Rk+l 
Gp,[(2nh+l)(i-~~+2k+ll - - sen (kopi ) 

:i 

onde: 

p = (2nh + 1) (w - 1) + y 

w =  1, 2, ..., n 

y = 1, 2, ..., 2nh+l 

n = número de condutores 

nh = número de harmônicos 

i = 1, 2, ..., n 

k = 1, 2, ..., nh 

xlp = coordenada horizontal do ponto p, [m] 

xl, = coordenada horizontal do centro do condutor w, [m] 

R, = raio externo do condutor w, [m] 

~2~ = coordenada vertical do ponto p, [m] 

x2, = coordenada vertical do centro do condutor w, [m] 

Axlpi = diferença de coordenadas horizontais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

xli = coordenada horizontal do centro do condutor i, [m] 

A x ~ ~ ~  = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

x2i = coordenada vertical do centro do condutor i, [m] 

Api = distância entre o ponto p e o centro do condutor i, [m] 

CIPi = ângulo entre a direção horizontal e a reta que passa pelo centro do condutor 

i e pelo ponto p, [rad] 

Ri = raio externo do condutor i, [m] 

Gpz = elemento pz da matriz de coeficientes de carga, [mE] 

A matriz G pode ser construída contendo dois pares linha-coluna para cada 

condutor. O primeiro par linha-coluna correspondente ao próprio condutor e o segundo 

à sua imagem. Para se reduzir o tamanho dessa matriz deve ser feita a soma das linhas 

de cada par seguida da retirada das linhas e colunas correspondentes às imagens. Isto 

reduz o tamanho da matriz à metade. 

As tensões em cada ponto são ordenadas conforme a seguinte equação: 



v," = V," 

onde: 

V," = elemento p do vetor estendido de tensões, [V] 

V, = elemento w do vetor de tensões, [V] 

p=(2nh+1) (w-  1 ) + y  

w = 1, 2, ..., n 

y = 1, 2, ..., 2nht-1 

As amplitudes de cada componente harmônico são calculadas pela solução do 

sistema linear abaixo: 

M = G-''P~- 

a = I K I  
onde: 

K = fasores dos harmônicos da distribuição de cargas, [Clm] 

G = matriz de coeficientes de carga, [m/F] 

V" = vetor estendido de tensões, [V] 

a = amplitudes dos harmônicos da distribuição de cargas, [Clm] 

Pode-se dizer que, para configurações onde os condutores não estão muito 

próximos uns dos outros, a distribuição de cargas nas suas superfícies são bem 

aproximadas se for usado nh = 1. Besta forma, o campo elétrico máximo é dado por: 

onde: 

0, = ângulo que determina o campo elétrico máximo do condutor w, [rad] 

a, = amplitude do temo seno do campo elétrico do condutor w, [Clm] 



p, = amplitude do termo cosseno do campo elétrico do condutor w, [Clm] 

E, ,,, = campo elétrico máximo na superfície do condutor w, [Vlm] 

o = distribuição de cargas do condutor w, [C/m2] 

EO = constante dielétrica do ar, [8,854x 1 O-'' Flm] 

2.5.2 Campo superficial crítico 

A fim de se evitar o efeito corona, o campo elétrico na superfície dos condutores 

deve ficar abaixo do campo elétrico crítico, que pode ser calculado pela equação de 

Peek: 

3 .10~  ( 0 ~ 1 )  
E,, = ~~6 - JZ l+- 

onde: 

E,, = campo elétrico superficial crítico, [Vlm] 

6 = densidade relativa do ar 

IQ = fator de irregularidade 

R = raio externo do condutor, [m] 

A equação (54) aplica-se a campos alternados em fi-eqüência industrial. 

Tipicamente, o valor usado para 6 é igual a 1, enquanto o valor de Q, que depende das 

condições climáticas e do envelhecimento do condutor, é igual a 0,85. 

2.6 CAMPO ELÉTIEQICO NO SOLO 

A presença de linhas de transmissão com seus condutores submetidos a altas 

tensões provoca o surgimento de campos elétricos e de tensões induzidas nas 

imediações dessa linha. Com a necessidade de se transmitir energia a distâncias cada 

vez maiores e com o conseqüente aumento da tensão nominal da linha, o estudo dos 

campos elétricos provocados por linhas de transmissão toma-se essencial ao projeto 

destas. 

Um dos critérios para aprovação do projeto de uma linha de transmissão é o 

valor do campo elétrico no solo, a certa distância da linha, ser menor que determinado 

limite indicado por norma. Uma prática comum é limitar o valor do campo elétrico em 



qualquer ponto da faixa de passagem. Inversamente, o valor deste campo pode ser usado 

para a determinação da largura da faixa de passagem. 

Para se conhecer o valor do campo elétrico deve-se fazer primeiro o cálculo das 

cargas nos condutores. Para isto, a matriz de capacitâncias, calculada no item 2.1.1, 

deve ser usada. É importante lembrar que as dimensões dessa matriz dependem da 

existência e do tipo de ligação dos cabos pára-raios. 

Q = C V  

onde: 

Q = vetor de cargas dos condutores, [Clm] 

C = matriz de capacitâncias, [Flm] 

V = vetor de tensões dos condutores, [V] 

As distâncias entre o ponto onde se deseja calcular o campo elétrico e os 

condutores e suas imagens podem ser calculadas pelas seguintes equações: 

onde: 

AxlPi = diferença de coordenadas horizontais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

xl, = coordenada horizontal do ponto p, [m] 

xli = coordenada horizontal do centro do condutor i, [m] 

AxZpi = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

x2, = coordenada vertical do ponto p, [m] 

~ 2 i  = coordenada vertical do centro do condutor i, [m] 

AxZIpi = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e a imagem do 

condutor i, [m] 

Api = distância entre o ponto p e o centro do condutor i, [m] 

AIpi = distância entre o ponto p e o centro da imagem do condutor i, [m] 



O cálculo do campo elétrico num ponto qualquer do espaço é feito resolvendo as 

equações abaixo: 

onde: 

Elpi = componente horizontal do campo elétrico no ponto p devido ao condutor i, 

[Vlml 

EzPi = componente vertical do campo elétrico no ponto p devido ao condutor i, 

[VIml 

Qi = carga elétrica do condutor i, [Clm] 

= constante dielétrica do ar, [8,854x 10-l2 Flm] 

AxlPi = diferença de coordenadas horizontais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

Ax2pi = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

A x ~ ~ ~ ~  = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e a imagem do 

condutor i, [m] 

Api = distância entre o ponto p e o centro do condutor i, [m] 

AIpi = distância entre o ponto p e o centro da imagem do condutor i, [m] 

Elp = componente horizontal do campo elétrico no ponto p, [Vlm] 

E2, = componente vertical do campo elétrico no ponto p, [Vlm] 

Os componentes Elp e E2p são fasores e estão deslocados no espaço por um 

ângulo de 90 graus. O valor de campo elétrico utilizado nos projetos das linhas de 

transmissão é o valor máximo da composição desses fasores. 



1 e: sen (28,) + e; sen (29,) 
o t  = --atan 

e: cos (28,) + e: cos (28,) 1 
E,, = ,/[el cos (ot + 8,)12 + [e, cos (ot + e2)I2 

E, = max (E,, 9 ~ , 9 0  ) 
onde: 

Elp = componente horizontal do campo elétrico no ponto p, [Vlrn] 

ELp = componente vertical do campo elétrico no ponto p, [Vlrn] 

e1 = amplitude do componente horizontal do campo elétrico no ponto p, [Vlm] 

e2 = amplitude do componente vertical do campo elétrico no ponto p, [Vlm] 

81 = fase do componente horizontal do campo elétrico no ponto p, [Vlm] 

82 = fase do componente vertical do campo elétrico no ponto p, [Vlrn] 

o t  = ângulo em que ocorre o campo elétrico máximo ou mínimo, [rad] 

ESo = campo elétrico máximo ou mínimo no ponto p, [Vlrn] 

= campo elétrico máximo ou mínimo no ponto p, [Vlm] 

E, = campo elétrico máximo no ponto p, [Vlm] 



O campo elétrico na superfície de um condutor sempre é normal a essa 

superfície. Nesta seção, o solo é modelado como um condutor perfeito e, neste caso 

particular, o cálculo do campo elétrico em sua superficie é simplificado: todos os 

componentes horizontais deste campo são iguais a zero e o valor máximo do 

componente normal ao solo é igual a ez. 

Os cálculos para a determinação do campo magnético máximo na superfície do 

solo são semelhantes àqueles usados para o campo elétrico. Também neste caso, o ponto 

p deve possuir coordenada vertical igual a zero. 

Em linhas de transmissão há o retorno de corrente pelo solo, razão pela qual é 

necessário considerar este efeito, o que toma os cálculos um pouco mais elaborados. Da 

mesma forma como no item 2.1.2.4, utiliza-se o modelo de solo como um plano abaixo 

do solo real a uma profundidade complexa. 

1 

v = ~ G i E  
onde: 

= profundidade complexa do solo, [m] 

j = constante complexa 

w = freqüência, [radk] 

po = permeabilidade magnética do vácuo, [4nx 10-~ Wm] 

o, = condutividade do solo, [Slm] 

As distâncias entre o ponto onde se deseja calcular o campo magnético e os 

condutores e suas imagens podem ser calculadas pelas seguintes equações: 



onde: 

Axlpi = diferença de coordenadas horizontais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

xl, = coordenada horizontal do ponto p, [m] 

xli = coordenada horizontal do centro do condutor i, [m] 

Axlpi = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

xzp = coordenada vertical do ponto p, [m] 

~ 2 i  = coordenada vertical do centro do condutor i, [m] 

I+J = profundidade complexa do solo, [m] 

AxzVpi = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e a imagem do 

condutor i, [m] 

Api = distância entre o ponto p e o centro do condutor i, [m] 

AVpi = distância entre o ponto p e o centro da imagem do condutor i, [m] 

O cálculo do campo magnético num ponto qualquer do espaço é feito resolvendo 

as equações abaixo: 

onde: 

Hlpi = componente horizontal do campo magnético no ponto p devido ao 

condutor i, [Nm] 

Hlpi = componente vertical do campo magnético no ponto p devido ao condutor 

i, [Nml 

Ii = corrente do condutor i, [A] 



Axlpi = diferença de coordenadas horizontais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

AxzPi = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e o condutor i, [m] 

AxzWpi = diferença de coordenadas verticais entre o ponto p e a imagem do 

condutor i, [m] 

Api = distância entre o ponto p e o centro do condutor i, [m] 

Avpi = distância entre o ponto p e o centro da imagem do condutor i, [m] 

= profundidade complexa do solo, [m] 

H,, = componente horizontal do campo magnbtico no ponto p, [Aím] 

Hzp = componente vertical do campo magnético no ponto p, [Nm] 

Para se determinar o campo magnético máximo deve-se proceder da mesma 

forma como no caso do cálculo do campo elétrico máximo. 

1 h: sen (20,) + h: sen (20,) 
o t  =--atan 

h: cos (28,) + h: cos (20,) 

H,, = ,/[h, cos (wt + €),)I2 + [h2 C O S ( W ~  + o2)I2 



onde: 

HIp = componente horizontal do campo magnético no ponto p, [Nm] 

H2, = componente vertical do campo magnético no ponto p, [Nm] 

hl = amplitude do componente horizontal do campo magnético no ponto p, 

[Nml 

h2 = amplitude do componente vertical do campo magnético no ponto p, [ A h ]  

0, = fase do componente horizontal do campo magnético no ponto p, [Nm] 

02 = fase do componente vertical do campo magnético no ponto p, [Nm] 

o t  = ângulo em que ocorre o campo magnético máximo ou mínimo, [rad] 

HSo = campo magnético máximo ou mínimo no ponto p, [Nm] 

= campo magnético máximo ou mínimo no ponto p, [Nm] 

H, = campo magnético máximo no ponto p, [Nm] 



3 OTIMIZAÇÃO 

Uma linha de transmissão pode ser otimizada segundo vários critérios. A 

maioria trabalhos foram desenvolvi$os visando à maximização da capacidade de 

transmissão de potência. Alternativamente, a fim de se atender a questões como a 

regulação de tensão em linhas longas ou a diminuição do risco de ressonância 

subsíncrona, outros critérios de otimização vêm se mostrando tão importantes quanto a 

maximização de potência. 

A expansão da rede de transmissão de energia elétrica envolve estudos 

laboriosos e esses têm como resultado a especificação de várias características que 

devem ser atendidas pela linha a ser recapacitada ou construída. Uma característica que 

pode ser priorizada é a reatância indutiva de seqüência positiva. Este valor de reatância 

deve assumir um valor ideal do ponto de vista da operação futura da linha dentro de um 

sistema existente. 

Outros aspectos também devem ser observados como, por exemplo, o custo de 

construção, as restrições impostas por normas e a viabilidade da montagem. 

As considerações acima sugerem a escolha da otimização da reatância indutiva e 

da potência como possíveis critérios de projeto. Um projeto de uma linha de 

transmissão deve, ademais, atender, incondicionalmente, a diversas normas e 

considerações de caráter prático como, por exemplo, campo elétrico na superfície dos 

condutores, densidade de corrente, etc. Isto traduzido numa modelagem de um problema 

de otimização, equivale a se determinar uma função objetivo e um conjunto de 

restrições. 

3.1 PROBLEMA DE PROGRAMAÇAO MATEIMÁTICA 

O problema da otimização de uma linha de transmissão, como os demais 

problemas de programação não-linear com restrições, pode ser escrito conforme 

mostrado abaixo: 

min f (x) 

s.a 

hi(x)=O, i = l ,  ..., m, 

g i ( x ) $ ~ ,  i = l ,  ..., m, 

x E R" 



3.1.1 Variáveis do Problema 

Neste trabalho, a linha de transmissão deve ser otimizada pela configuração 

adequada de seus feixes de cabos condutores. Esta configuração consiste na 

determinação dos valores de três variáveis para cada cabo: o raio externo e a posigão no 

espaço. A posição é definida por duas coordenadas: distância horizontal do eixo vertical 

do sistema de coordenadas e altura em relação ao solo. 

Deve-se lembrar que os cabos usados comercialmente podem ser de vários tipos. O tipo 

considerado aqui é o "Aluminum-Conductor-Steel-Reinforced" (ACSR). Trata-se de um 

cabo encordoado com fios de alumínio e uma alma formando um núcleo com fios de 

aço também encordoados. 

As bitolas dos condutores não podem, a rigor, ser tratadas como variáveis 

contínuas. No entanto, conforme mostrado na seção 2.1.2.3, se os cabos ACSR forem 

agrupados segundo seus números de fios de alumínio e aço, observa-se que algumas 

caractesísticas de um dado cabo podem ser calculadas conhecendo-se apenas o seu raio 

externo. 

O procedimento a ser seguido é escolher a gviori o p p o  de cabos a ser usado 

na linha fazendo-se em seguida sua otimização. Considerar o raio externo dos cabos 

condutores como variável contínua pode levar a linha ótima a ter cabos inexistentes 

comercialmente. Após a otimização, um cabo comercial deve ser escolhido. No capítulo 

5 este problema é discutido. 

O número de variáveis do problema é igual a três vezes o número de cabos da 

linha, que é previamente definido. 

onde: 

x = variáveis do problema 

xoi = raio externo do condutor i 



xli = coordenada horizontal do condutor i 

x2i = altura do condutor i 

n = número de condutores 

3.1.2 Punção Objetivo 

Duas funções objetivo são usadas neste trabalho. A primeira visa a determinação 

do valor da reatância série de uma linha de transmissão, como foi o caso mostrado por 

Carvalho et alli [l 11. A minimização de uma função objetivo quadrática permite que o 

valor otimizado da reatância seja o mais próximo possível do ideal. Portanto, a equação 

abaixo é a utilizada neste caso. 

f (x) = [3 (2, (x)) - x; I' 
onde: 

f = função objetivo 

x = variáveis do problema 

zl = impedância de seqüência positiva 

x c  = reatância de seqüência positiva ideal 

Alternativamente, como 6 comum em outros trabalhos, pode-se ter como 

objetivo a maximização da potência natural de uma linha de transmissão. Neste caso, a 

função objetivo tem a forma abaixo: 

f (x) = -P (x) 

onde: 

f = função objetivo 

x = variáveis do problema 

P = potência natural 

3.1.3 Restrições 

A maioria dos modelos matemáticos dos fenômenos descritos no capítulo 2 

entram no modelo (95) como restrições. Os fenômenos que foram considerados nas 

implementações descritas no capítulo 4 estão relacionados nesta seqão. 



As restrições usadas na otimização de linhas de transmissão têm diversas 

origens: algumas modelam os fenômenos fisicos da linha, outras são detesminadas por 

normas e outras são considerações práticas. Como exemplo das últimas, cita-se a 

simetria da linha em relação a um eixo vertical. 

3.1.3.1 Restrições de simetria 

É desejável que uma linha de transmissão seja simétrica em relação a um eixo 

vertical. Isso implica algumas vantagens como estsuturas mais simples e uniformidade 

na montagem e em peças para manutenção. 

A simetria pode ser modelada de várias maneiras. As equações (99), (100) e 

(101) supõem implicitamente a simetria entre as fases da linha. Em outras palavras, 

duas fases que terão seus condutores simétricos devem, necessariamente, ter o mesmo 

número de condutores. 

Caso n seja ímpar, há uma restrição adicional: 

h, (x) = x 
1(1;1+1) 

onde: 

hl, h2, h3, lq = restrições de simetria 

xoi = raio externo do condutor i 

xli = coordenada horizontal do condutor i 

x2i = altura do condutor i 

n = número de condutores 



3.1.3.2 Restrições de feixe regular 

O formato dos feixes tem importância na montagem e no funcionamento das 

ferragens. Quatro tipos de restrições são propostos a fm de atender a tais necessidades: 

feixe circular, raio máximo, feixe eqüiângulo, e posição angular. As variáveis 

envolvidas nas restrições de feixe estão mostradas na FIGURA 4. 

B - - - - - - - - - - - - - - - - - a  

FIGURA 4 - Esquema de um feixe regular com quatro condutores posicionados nos 

vértices de um quadrado. As variáveis usadas no cálculo das restrições de feixe estão 

indicâdâs. 

Quando a restriqão de feixe circular é atendida, o lugar geométrico dos 

condutores é uma circunferência cujo raio máximo pode ser determinado pela restrição 

de raio máximo. 

FIGURA 5 - Exemplo de posicionamento dos condutores sob restrição de feixe circular 

Quando o feixe é eqüiângulo, os condutores são posicionados de tal modo que 

os ângulos formados pelas retas que passam pelos condutores e pelo centro de gravidade 

do feixe sejam iguais. A FIGURA 6 traz um exemplo de feixe com quatro condutores. 



FIGURA 6- Exemplo de posicionamento dos condutores sob restrição de feixe 

equiângulo 

A posição angular determina o ângulo de um dos condutores em relação a reta 

horizontal que passa pelo centro de gravidade do feixe. 

Eventualmente, é desejável que os feixes de condutores de uma linha de 

transmissão tenham seus condutores dispostos de forma regular. Neste caso, as posições 

dos condutores correspondem aos vértices de polígonos regulares. Obviamente, os 

polígonos em questão dependem do número de condutores de cada fase como pode ser 

visto na FIGURA 7. Para se obter um feixe regular é preciso que as restrições de feixe 

circular e feixe equiângulo sejam atendidas. 

FIGURA 7 - Feixe regular com quatro condutores 

As equações que determinam as restrições de feixe estão relacionadas a seguir. 



onde: 

plw = coordenada horizontal do centro do feixe da fase w, [m] 

p2, = coordenada vertical do centro do feixe da fase w, [m] 

G, = número de condutores da fase w 

xli = coordenada horizontal do centro do condutor i da fase w, [m] 

x2i = coordenada vertical do centro do condutor i da fase w, [m] 

n~ = número de fases 

= atan - 4~ 2 0 

onde: 

AxlWi = distância horizontal entre os centros do condutor i e da fase w, [m] 

AxZWi = distância vertical entre os centros do condutor i e da fase w, [m] 

pl, = coordenada horizontal do centro do feixe da fase w, [m] 

p2, = coordenada vertical do centro do feixe da fase w, [m] 

xli = coordenada horizontal do centro do condutor i da fase w, [m] 

xzi = coordenada vertical do centro do condutor i da fase w, [m] 

Awi = distância entre o centro do feixe w e o condutor i, [m] 

OWi = ângulo entre reta horizontal e a reta que passa pelo centro do feixe w e o 

condutor i, [rad] 

n~ = número de fases 

n,, = número de condutores da fase w 



As restrições de feixe são: 

onde: 

h5 = restrição de feixe circular 

gl = restrição de raio máximo 

h6 = restrição de feixe equiângulo 

h7 = restrição de posição angular 

Awi = distância entre o centro do feixe w e o condutor i, [m] 

€Iwi = ângulo entre a reta horizontal e a reta que passa pelo centro do feixe w e o 

condutor i, [rad] 

A, ,,, = distância máxima entre o centro e os condutores do feixe w, [m] 

8 2  = ângulo entre a reta horizontal e a reta que passa pelo centro de um dos 

condutores do feixe w, [rad] 

n~ = número de fases 

G, = número de condutores da fase w 

3.1.3.3 Restrições de posição dos condutores 

A única restrição obrigatória no que se refere à posiqão de cada condutor é a 

altura. É claro que os condutores devem ficar acima do solo, embora haja outras 

considerações que, na prática, forçam a altura mínima a ser maior que zero. 

Idealmente, por meio de um processo de otimização, os condutores de uma linha 

de transmissão devem ser posicionados de forma a atender às restrições 

eletromagnéticas e econômicas. A existência de restrições de posição dos condutores 

ativas na solução pode indicar que outros critérios que deveriam ser priorizados não 

estão sendo suficientemente observados. Estas restrições são incluídas, principalmente, 

para atender a considerações práticas. Cita-se, como exemplo, a situação em que uma 

linha deve ser recapacitada. Se a estrutura não puder ser modificada, é razoável impedir 



que os condutores fiquem muito distantes do centro da torre, porque, neste caso, esta 

teria que ser modificada. 

onde: 

i = l,,..,n 

n = número de condutores 

g2, g3, g4, g5 = restrições de posição dos condutores 

xli = coordenada horizontal do condutor i 

x2i = coordenada vertical do condutor i 

xli ,in = coordenada horizontal mínima para o condutor i 

~ 2 i  min = coordenada vertical mínima para o condutor i 

xli ,,, = coordenada horizontal máxima para o condutor i 

~ 2 i  max = coordenada vertical máxima para o condutor i 

3.1.3.4 Restrições de raio externo 

Fisicamente, o raio externo de um cabo condutor deve ser maior que zero, o que 

deve ocorrer naturalmente para se atender a outras restrições. No entanto, esta restrição 

de limites dos raios pode ser útil na escolha de cabos comerciais. Pode-se, por exemplo, 

se utilizar um algoritmo "branch and bound" para esta finalidade. 

onde: 

i = 1, ..., n 

n = número de condutores 

gg, g7 = restrições de raio externo dos condutores 

R = raio externo do condutor i 

Ri ,in = raio externo mínimo para o condutor i 

Ri ,,, = raio externo máximo para o condutor i 



3.1.3.5 Restrições de densidade de corrente 

A densidade de corrente nos condutores deve ser estabelecida de forma que os 

cabos não operem demasiadamente quentes devido ao excesso de corrente e nem com 

bitolas exageradas, o que tomaria o projeto muito caro. Assim as restrições de 

densidade de corrente são definidas naturalmente como as equações abaixo: 

onde: 

i = 1, ..., n 

n = número de condutores 

gg, gg = restrições de densidade de corrente 

Ji = densidade de corrente do condutor i 

Ji ,i, = densidade de corrente mínima para o condutor i 

Ji ,,, = densidade de corrente máxima para o condutor i 

Os limites Ji ,i, e Ji ,,, são parâmetros fornecidos e se originam de cálculos 

complexos, que envolvem, inclusive, fatores ambientais como a intensidade do vento na 

região onde a linha deve funcionar. 

3.1.3.6 Restrições de campo elétrico superficial 

O campo elétrico na superfície dos condutores não pode ultrapassar o valor 

crítico sem que haja efeito corona. Nos projetos das linhas de transmissão, costuma-se 

usar um fator a fim de se manter uma margem de segurança do limite crítico. 

g ,oi(x)=~5Ecn -Ei, i = l ,  ..., n ( 117) 

onde: 

glo = restrição de campo elétrico na superfície dos condutores 

E,, i = campo elétrico superficial crítico do condutor i 

Ei = campo elétrico superficial do condutor i 

u5 = fator de segurança, [0,1] 

n = número de condutores 



3.1.3.7 Restrição de potência 

Essa restrição pode ser usada quando a potência natural não for escolhida 

propriamente como a função objetivo. Quando se deseja que uma linha tenha um 

determinado valor de reatância série, é comum se encontrar diversas soluções ótimas. O 

uso desta restrição pode levar a resultados mais interessantes do ponto de vista prático. 

Contudo, a utilização de valores mínimos muito elevados para a potência pode, 

facilmente, tornar o problema inviável. 

g1 1 (x) = p - p,,, 

onde: 

gll = restrição de potência mínima 

P = potência natural 

Pmin = potência natural mínima 

3.1.3.8 Restrições de reatância série 

Essa restrição pode ser usada quando a função objetivo não for a própria 

reatância série. Os valores limites usados aqui vêm de estudos das áreas de operação e 

de planejamento de sistemas elétricos. 

onde: 

giz, g13 = restrições de reatância série 

zl = impedância série de seqüência positiva 

XL min = reatância série mínima 

XL max = reatância série máxima 



4 IMPLEMENTAÇÁO COMPUTACIONAL 

A validação do modelo de otirnização de linhas de transmissão proposto neste 

trabalho e a necessidade do cálculo de linhas reais sugerem a implementação de um 

sistema computacional. Neste capítulo há as descrições das várias implementações 

testadas. 

Normalmente, o código irnplementado de protótipos é constantemente alterado, 

pacotes matemáticos de diferentes fabricantes são experimentados e a portabilidade 

entre plataformas também pode ser de interesse. A presença destas características está 

garantida se forem aplicados alguns conceitos simples de programação que se estendem, 

praticamente, a qualquer linguagem. Desta forma, objetiva-se conseguir 

implementações que proporcionem flexibilidade, produtividade e confiabilidade tanto 

do ponto de vista da manutenção do código quanto da utilização do sistema 

computacional. 

A plataforma de desenvolvimento foi o "Windows 98". C++ foi a linguagem 

escolhida para a construção dos protótipos, sendo os mesmos divididos em três partes: 

domínio, modelo matemático dos fenômenos físicos e problema de programação não- 

linear. As implementações diferem entre si apenas pela última parte, sendo as duas 

primeiras iguais em todos os protótipos. 

4.1 ORGANIZAÇÃO DO DOM~NIO 
Esta parte do sistema trata da interface entre o usuário e o modelo do problema 

físico que se pretende estudar. Aqui uma nomenclatura deve ser adotada e é onde se faz 

todo o trabalho de entrada e saída de dados. 

Todo o domínio foi elaborado utilizando-se conceitos de programação orientada 

a objetos. 

A forma como estão relacionados todos os componentes das linhas de 

transmissão está mostrada na FIGURA 8. Os números "1" e os símbolos "*" indicam a 

multiplicidade dos componentes. Destarte, um circuito pode possuir várias linhas mas é 

montado somente sobre uma única fileira de torres. 



FIGURA 8 - Diagrama de componentes das linhas de transmissão 

Corredor 

* 1 

Deve-se ressaltar que o temo "linha de transmissão" é usado genericamente 

Circuito 

neste trabalho e refere-se ao que, na implementação computacional, chama-se "corredor 

de transmissão". 

A implementação de cada componente foi feita através de classes de objetos e 

suas descrições vêm a seguir: 

- Corredor - é o sistema completo. Pode possuir vários circuitos e um ambiente. 

Basicamente, sua função é agsupar outras classes. No campo, é comum ver corredores 

com vários circuitos dispostos lado a lado; 

- Circuito - caracteriza-se por ser construído sobre uma fileira de torres. Pode possuir 

várias linhas e vários cabos pára-raios. Se, por exemplo, um circuito possui duas linhas 

este é comumente chamado de circuito duplo; 

- Pára-raios - representa os feixes de cabos pára-raios. Apesar de haver uma 

possibilidade teórica, na prática não se usam feixes deste tipo de cabos, o que justifica o 

limite de um cabo por feixe indicado pela multiplicidade na FIGURA 8. O pára-raios 

Ambiente 

* 1 

1 

1 

Pára-raios 1 '  SI1 Linha Torre Solo 
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possui, ainda, dados importantes para alguns cálculos como o tipo de ligação (aterrado, 

isolado ou em "T") e o tipo de cabo; 

- Linha - encerra características como freqüência e número de fases, além de agrupar as 

próprias fases; 

- Fase - inclui as características do sistema elétrico tais como tensão, corrente, número 

de condutores e os próprios condutores; 

- Condutor - a implementação dessa classe permite a composição tanto dos pára-raios 

quanto das fases. Os dados dos condutores reúnem as variáveis usadas na otimização 

das linhas de transmissão - posição espacial e raio externo. Outras características são: 

raio interno, peso, temperatura de operação, número de fios de aço e de alumínio na sua 

composição e fator de irregularidade; 

- Torre - é o suporte mecânico para os circuitos. Nas atuais implementações não tem 

nenhuma função específica. Entretanto, é responsável por uma parcela significativa no 

custo total de um circuito. Por isso, deverá ser incluída nos projetos futuramente. 

- Ambiente - agrupa os dados sobre as condições ambientais onde as linhas deverão 

operar. Cita-se como exemplos: densidade relativa do ar, temperatura ambiente, 

velocidade do som, solo e índice pluviométrico; 

- Solo - é uma das características ambientais. Possui coeficiente de reflexão sonora e 

resistividade elétrica. O modelo de solo representado é composto por apenas uma 

camada homogênea. 

Além do armazenamento, estas classes foram programadas para executar as 

operações de entrada e saída de dados, incluída a validação dos mesmos. Desta forma, 

evita-se que dados incorretos, como por exemplo um condutor com raio externo menor 

que o raio interno, sejam usados nos cálculos. 

4.2 MODELO MATEMATICO DOS PEN~MEPIIOS FISICOS 
Essa parte do sistema computacional foi implementada utilizando-se conceitos 

de programação estruturada. Cada fenômeno foi programado como função da posição 

espacial dos condutores e de seus raios externos. Os demais dados participam dos 

cálculos como parâmetros e não são alterados pelo processo de otimização. Todas as 

constantes físicas e matemáticas são globais. 

A maior parte dos fenômenos está definida no espaço complexo, embora estes 

sejam descritos por funções de variáveis reais. 



Neste trabalho, todos os métodos de otimização escolhidos usam os valores da 

primeira derivada de cada função. Felizmente, as funções dos fenômenos considerados 

até o presente momento apresentam primeiras derivadas contínuas e definidas em todo o 

espaço complexo num sentido prático. Isso significa que as funções e suas derivadas são 

definidas para todos os valores práticos das variáveis. Por exemplo, o valor da 

admitância de uma linha envolve o cálculo de um logaritmo, que não é definido, no 

domínio real, para valores não positivos. Isto só seria problema se um condutor pudesse 

ser colocado abaixo do nível do solo ou se seu raio pudesse ser não-positivo. 

Os fenômenos físicos concernentes às linhas de transmissão foram 

implementados em funções que reproduzem os cálculos descritos no Capítulo 2. Todas 

as derivadas são calculadas exatamente. O apêndice A-1 apresenta todas estas derivadas 

calculadas analiticamente com exceção da derivada da impedância característica, 

calculada numericamente. 

Frequentemente, o cálculo das funções e de suas derivadas envolvem funções 

matemáticas não-elementares, de difícil implementação, bem como seqüências de 

cálculos matriciais com variáveis complexas. Cita-se, como exemplo, o cálculo da 

impedância série própria dos condutores que usa funções de Bessel de vários tipos. 

Outro exemplo é o cálculo da matriz de impedância característica de uma linha de 

transmissão, que inclui operações aritméticas matriciais, o cálculo de todos os 

autovalores (complexos) dessa matriz e a solução de vários sistemas de equações 

lineares complexos. Constata-se, portanto, que é necessária a utilização de funções 

matemáticas confiáveis a fim de se minimizar a propagação de erros e de se obter boa 

performance no processo de otimização. Com este propósito foi adotado o uso do 

pacote computacional "MSL", que vem sendo desenvolvido há cerca de trinta anos, 

que já está suficientemente bem testado e que, dessa forma, atende às necessidades 

citadas. 

As funções do pacote "IMSL" usadas neste trabalho foram desenvolvidas em 

linguagem Fortran. Conseqüentemente, foi preciso desenvolver um conjunto de rotinas 

que permitisse a utilização das funções do pacote pelas funções dos modelos dos 

fenômenos físicos. Desenvolveu-se, portanto, todo um conjunto de classes que 

encapsula a estrutura de dados que representa matrizes. As matrizes são implementadas 

diferentemente nas linguagens C++ e Fortran e tais classes facilitaram o trabalho de 

programação das funções e suas derivadas. Além de cumprir seu objetivo primário (uso 

de funções de bibliotecas comerciais), estas classes permitiram que o programador trate 



as matrizes independentemente da linguagem, tomando o código mais robusto. Uma 

vantagem adicional deste encapsulador de matizes é que ele foi projetado como um 

sistema independente deste trabalho e pode ser usado com outros pacotes como o 

"LAPACK", por exemplo. 

Uma vez programadas, funções e derivadas foram exaustivamente testadas. 

Fundamentalmente, o teste das funções consistiu da comparação entre os valores 

obtidos dos protótipos deste trabalho com aqueles obtidos da execução dos diversos 

sistemas usados no Cepel. Dentre eles destacam-se: 

- DESCOR - usado para o cálculo das matrizes dos parâmetros elétricos das linhas de 

transmissão; 

- OTLIN - esse programa, resultado do trabalho de tese de Gomes [4], é usado nos 

cálculos dos parâmetsos elétricos das linhas de transmissão, da potência natural e do 

campo superficial dos condutores pelo método das imagens; 

- MMLDJ - cálculo do campo superficial dos condutores pelo método dos momentos. 

Adicionalmente, para a verificação de resultados intesmediários ou dos 

fenômenos não contemplados pelos programas, foi usado, após implementação das 

funções pertinentes, o sistema MATLAB. 

Todas as funções deste trabalho, com apenas uma exceção, tiveram suas 

derivadas calculadas analiticamente. Obsesva-se que o contra-domínio de um grande 

número dessas funções está contido no conjunto dos números complexos e que seu 

domínio está contido no conjunto dos números reais. Funções deste tipo podem ser 

escritas na forma: 

f (x) = u(x) + jv(x) 

U,V,X E R 

f c C  

d f du dv 
A derivada - existe desde que as derivadas - e - existam. 

dx dx dx 

O teste das derivadas foi feito estimando-se o erro pela fórmula da diferença 

central conforme mostrado em Gil1 et alli [12]. A seqüência adotada para validação dos 

cálculos das derivadas foi a seguinte: 

1) Escolha da função "f(x)"a ser testada e inicialização de i = 1; 



2) Escolha de um caso teste. Esse caso varia, principalmente, com a escolha do item 1. 

Um dado importante em qualquer caso é o número de condutores, o que determina o 

número de variáveis e, por conseguinte, o número de derivadas; 

3) Determinação do ponto "p" em tomo do qual as funções são calculadas; 

4) Escolha da variável "xi"; 

5) Execução do cálculo da derivada " afi = 
a f ( ~ ) , ~ = p  7,. 

&i 
2 

6) Execução do cálculo das funções "f,+ = f(xi+&)" e Y,.. = f(xi-€)", onde ''E" é uma 

perturbação adequada; 

7) Cálculo da aproximação da derivada do item 5: "A5 = 
fE+ - fz- 97,  

2€ 
, 

8) Verificação da igualdade: sinal(a6) = sinal(Afi); 

9) Verificação da desigualdade: < a,, onde 6, = 1 O-' é considerado um valor 

adequado; 

10) Verificação da desigualdade: lafi -A<l c a,, onde o valor de 6, assume um valor 

adequado para cada caso; 

11) Caso sejam verificados os itens 7, 8 e 9, faz-se i = 1+1 e repete-se os testes a partir 

do item 4 até que todas as variáveis sejam testadas; 

12) Repetição do item 1 para nova função até que todas sejam testadas. 

Pode-se dizer que, depois de realizados os testes relatados acima e as correções 

eventualmente necessárias, os resultados atingidos com a presente implementação são 

bastante confiáveis. 

E importante observar que os cálculos da impedância e da admitância de 

seqüência positiva estão definidos, no Capítulo 2, apenas para sistemas trifásicos. 

Apesar de ser uma restrição teórica, praticamente, todos os sistemas elétricos do mundo 

são trifásicos. Portanto, destaca-se que as implementações desenvolvidas neste trabalho 

tratam somente de linhas de transmissão trifásicas. 

Outro aspecto muito importante das linhas de transmissão são os cabos pára- 

raios. Estes cabos têm a função de proteger a linha contra descargas atmosféricas. Neste 

trabalho não há equacionamento que modele a fumção dos pára-raios, de forma que as 



linhas de transmissão consideradas não incluirão nos cálculos de otimização os referidos 

cabos. 

4.3 PROBLEMA DE PROGRAMAÇÁO NAO-LINEAR 
Diversos protótipos foram implementados e a diferença entre eles está somente 

nas funções que resolvem o problema de programação não-linear. 

O pacote computacional "IMSL" traz, entre outras já citadas, funções para a 

solução do PPNL. Uma vez que este pacote já estava sendo usado no cálculo de 

operações e funções matemáticas, a idéia de aplicá-lo, também nesta parte do programa, 

surgiu naturalmente. 

Na versão do "IMSL" usada neste trabalho há somente duas funções destinadas 

a resolver o PPNL com restrições, sendo que uma utiliza somente os valores das 

fuiições e a segunda, as informações da derivada primeira. A última tem o nome 

"DNCONG" e foi a única a ser testada. Esta rotina é baseada na implementação do 

algoritmo proposto por Schittkowski em 1986, fundamentado em um método de 

programação quadrática seqüencial (PQS), que trata tanto de restrições de igualdade 

quanto de desigualdade. 

Nesta parte da implementação foi necessário adequar as funções objetivo e 

restrições físicas à forma esperada pela rotina "DNCONG". Para tal, foram criadas 

funções que calculam, na seqüência apropriada, todas as funções do modelo físico bem 

como suas derivadas. 

Vários casos de teste foram elaborados e, em algumas vezes, não foi possível 

atingir a solução do problema. Os relatórios de saída emitidos gelo "'IMSL" indicaram, 

na maioria das vezes em que não houve sucesso, inconsistência das restrições ou 

número excessivo de avaliações das funções elou derivadas. Entretanto, não há motivos 

para se acreditar que haja qualquer inconsistência nas restrições. Quanto ao número de 

avaliações das funções, este é um parâmetro que não pode ser alterado na versão da 

"DNCONG" usada. 

Diante das dificuldades encontradas, decidiu-se experimentar nova 

implementação. O método escolhido foi o da penalidade hiperbólica (PH), proposto por 

Xavier[l7] em 1982, que resolve o PPNL(95) unicamente com restrições de 

desigualdade. 

A escolha deste método, em particular, deveu-se às seguintes razões: 



- Em geral, os métodos de penalidade são mais fáceis de serem implementados que 

outros métodos; 

- De acordo com a experiência empírica, a penalidade hiperbólica é bastante robusta, 

dessa forma, considera-se provável que atingisse as soluções dos problemas mais 

difíceis; 

- A função de penalização é completamente diferenciável e; 

- O autor deste trabalho teve acesso a vasto material sobre o assunto, tanto teórico 

quanto outras implementações. 

Para essa implementação, também foram criadas funções para executar, na 

seqüência apropriada, todas as funções e as derivadas do modelo físico. Estas novas 

funções são aquelas chamadas pela rotina de minimização. 

Um trabalho adicional foi a codificação de funções para dar tratamento 

adequado às restrições de igualdade. A forma adotada para esta finalidade foi usar duas 

restrições de desigualdade para cada restrição de igualdade. 

Diversas implementações diferentes foram feitas até se atingir um sistema 

razoável do ponto de vista prático. Na maioria das vezes, o sistema foi construído com o 

método da penalidade hiperbólica codificado em C++ e a solução dos subproblemas 

internos obtida pelas funções da biblioteca "IMSL". Entre outras, foram testados 

sistemas compilados das seguintes formas: 

- Implementação do método PH. Subproblemas internos resolvidos pelo método 

"BFGS" implementado na função "DUMING do pacote "IMSL,"; 

- Implementação dos metodos PH e "BFGS". Minimização no R', sem uso de derivada, 

implementado na função "DWMIF" do pacote "IMSL"; 

- Implementação dos métodos PH e "BFGS". Minimização no R', com uso de derivada, 

implementado na função "DUVMID" do pacote "MSL"; 

- Implementação dos métodos PH, "BFGS" e da minimização no %' por um algoritmo 

de ajuste cúbico e uso de derivada e; 

- Irnplementação desenvolvida por Xavier[i6], cedida para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

As duas últimas implementações foram as que apresentaram melhores 

resultados, A última foi a escolhida para os testes por ter melhor desempenho 

computacional que as demais. 



Grande quantidade de casos foi testada nas diversas fases do desenvolvimento 

deste trabalho. Em cada momento havia o interesse na análise de algum ponto em 

particular como observação do funcionamento de alguma restrição ou avaliação de 

desempenho de uma dada implementação. 

Todos os casos foram testados num computador PC, com processador "htel - 

Pentium 111" e sistema operacional "Windows 98 se". 

Somente duas das implementações desenvolvidas foram usadas. A primeira 

emprega um método de programação quadrática sequencial (PQS) e a segunda, um 

algoritmo de penalidade hiperbólica (PH). Cabe ressaltar que não faz sentido comparar 

os dois métodos baseando-se nestas irnplementações, dado que a implementação da 

PQS é comercial, desenvolvida e testada há muitos anos, enquanto a implementação da 

PH ficou restrita ao uso acadêmico. O desenvolvimento de vários trabalhos levou o 

código fonte da PH a ser constantemente modificado para atender a casos específicos, o 

que pode comprometer o desempenho da implementação usada. 

Quando, porém, considerou-se apenas a utilização dos sistemas, em geral, a PQS 

foi capaz de resolver os problemas mais rapidamente que a PH, embora não tenha 

chegado a solução de um grande número deles. O fiacasso da PQS na busca da solução 

de diversos problemas pode ser devido à estratégia de deteminação do conjunto ativo, 

característica do método. Há problemas em que várias restrições estão, 

desnecessariamente, em seus limites inferiores ou superiores (vide, por exemplo, casos 

5.1.1.3 e 5.1.1.4), demonstrando uma tendência de se buscar uma solução em um limite 

da região viável. 

Outra questão relevante na avaliação dos casos de testes 6 a escolha do ponto 

inicial. O mais comum e intuitivo é usar como ponto de partida a configuração de uma 

linha convencional, ou seja, com seus feixes de condutores dispostos de forma regular. 

Normalmente, o ponto inicial, escolhido desta forma, é um ponto viável. 

5.1 CASOS EXEMPLOS 

Todos os exemplos desta seção têm algumas características em comum: 

- Linhas trifásicas; 

- Temperatura de operação dos condutores: 25 "C; 

- Fator de irregularidades dos condutores: 0,85; 



- Freqüência: 60 Hz; 

- Resistividade do solo: 1000 Dm; 

- Inclusão da restrição E 5 E,, em todos os problemas. 

Cada caso exemplo possui algumas alternativas de solução. Elas diferem entre si 

pela escolha da função objetivo, do conjunto de restrições e pelo método empregado. 

Contudo, num mesmo exemplo, o ponto inicial é sempre o mesmo. 

Os exemplos 1 e 2 tratam da mesma linha fictícia. Supõe-se que a linha em 

estudo seja longa e que, dentro do sistema elétrico onde irá funcionar, seria interessante 

que sua reatância série fosse igual a 0,238 Dlkm. Uma linha convencional, nas mesmas 

condições, tem uma reatância de 0,34 Qlkm como valor típico e precisaria, portanto, de 

uma compensação série. As alternativas de projetos de feixes mostrados nestes 

exemplos eliminam a necessidade da instalação de capacitores série reproduzindo o 

efeito de uma linha convencional com 30 % de compensação. 

O Exemplo 3 trata de um caso em que o ponto inicial já traz uma configuração 

não-convencional. Atualmente, um trecho experimental como o deste exemplo está 

funcionando no estado de Pernambuco. Mais uma vez, o objetivo é a determinação de 

uma reatância série ideal. 

5.1.1 Exemplo á 

Características da linha: 

- 500 kV; 

- 4 condutores por fase; 

- 1400 A por fase. 

Características da linha no ponto inicial: 

- XL = 0,298 Qlkm, 

- P =  1072MW. 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

[kvlcm] 

21,23 

TABELA 2 - Ponto inicial do exemplo 1 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

[kvlcm] 

16,85 

Densidade 

de Comente 

[ ~ / m m ~ ]  

0,788 

Coordenada 

Horizontal 

[ml 

-7,77 

Coordenada 

Vertical 

[ml 

13,23 

Diâmetro 

Externo 

[ m l  

25,15 



Coordenada 

Horizontal 

[ml 

Coordenada 

Vertical 

[ml 

Diâmetro Densidade 

Externo de Corrente 

[ m l  [ A J ~ ~ ~ I  

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

[kVIcm] 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

FIGURA 9 - Disposição dos condutores no ponto inicial do exemplo i 

5.1.1.1 Determinação e solução do problema - Alternativa 1 

TABELA 3 - Configuração usada na alternativa 1 

Função Objetivo XL = O,23 8 Rlkrn 
I 

Restrição 
I 

I 

Método de Solução I PQS 

x2 I 15 m, para todos os condutores 

Restrição 
I 

x2 2 12 m, para todos os condutores 

Restrição J 2 0,6 ~ / m m ~ ,  para todos os condutores 



Características da linha no ponto solução: 

- XL = 0,238 Qlkm; 

- P = 1348 MW. 

TABELA 4 - Ponto solução da alternativa 1 

Campo 

I Coordenada 1 Coordenada 1 Diâmetro I Densidade I Elétrico 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

[kvlcm] 

20,98 
20,80 

FaseICondutor 

FIGURA 10 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 1 

Horizontal 

[ml 

Vertical 

[ml 

Externo 

[ml 

de Corrente 

[A/&] 

Superficial 

Máximo 

[kvlcm] 



5.1.1.2 Determinação e solução do problema - Alternativa 2 

TABELA 5 - Configuração usada na alternativa 2 

I Função Objetivo I XL = 0,238 Rlkm 
I 

Restrição 
I 

I 

Método de Solução I PH 

x2 I 15 m, para todos os condutores 

Restrição 

Restrição 

Características da linha no ponto solução: 

x2 2 12 m, para todos os condutores 

J 2 0,6 ~/mrd ,  para todos os condutores 

- P = 1349 MW. 

TABELA 6 - Ponto solução da alternativa 2 

Coordenada Coordenada I I 
Fase/Condutor Horizontal 1 Vertical I 

Diâmetro 

Externo 

[mml 

Densidade 

de Corrente 

[ ~ l r n m ~ ]  

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

[kvlcm] 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

[kvlcm] 



FIGURA 11 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 2 

5.1.1.3 Determinação e solução do problema - Alternativa 3 

TABELA 9- Configuração usada na alternativa 3 

Função Objetivo 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Método de Solução 

x2 I 15 m, para todos os condutores 

xz 2 12 m, para todos os condutores 

J 2 O$ N m Z ,  para todos os condutores 

simetria 

fase 1 circular 

PQS 

Características da linha no ponto solução: 

- XL = 0,23 8 IRIkm; 

- P = 1345 MW. 

TABELA 8 - Ponto solução da alternativa 3 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

[kV/cm] 

20,77 
20,79 

Coordenada 

Horizontal 

[ml 

-8,87 
-8,87 

Densidade 

de Corrente 

[~ lmm*]  

0,60 
0,60 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

[kV/cm] 

16,91 
16,70 

Coordenada 

Vertical 

[ml 

12,OO 
15,OO 

Diâmetro 

Externo 

[d 

30,96 
30,77 



Coordenada 

Horizontal 

[ml 

Coordenada 

Vertical 

[ml 

Diâmetro 

Externo 

[mml 

Densidade 

de Corrente 

Campo Campo 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

[kvlcm] 

FIGURA 12 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 3 

5.1.1.4 Detenninação e solução do problema - Alternativa 4 

, 
Restrição I x2 < 15 m, para todos os condutores 

TABELA 9 - Configuração usada na alternativa 4 

Função Objetivo X, = 0,238 Qlkm 

I 

I 

Restrição I simetria 

Restrição 
I 

I 

Restrição I fase 1 circular 

xz 2 12 m, para todos os condutores 

Restrição 
1 

J 2 0,6 BlmmL, para todos os condutores 

I 

Método de Solução PH 



Características da linha no ponto solução: 

- XL = 0,23 8 Qlkrn; 

- P = 1341 MW. 

TABELA 10 - Ponto solução da alternativa 4 

Coordenada 

Horizontal 

[ml 

Campo 

Coordenada 1 Diâmetro I Densidade I Elétrico 

Vertical I Externo I de Corrente Superficial I 
Elétrico I 

Superficial I 
crítico 1 

FIGURA 13 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 4 



5.1.1.5 Determinação e solução do problema - Alternativa 5 

Neste caso, há a intenção de se obter o mesmo efeito de uma compensaqão de 

30% da reatância série, porém com o máximo da potência. 

TABELA 1 I - Configuração usada na alternativa 5 

I Função Objetivo I potência máxima 
I 

Restrição 
I 

I 

Restrição I simetria 

x2 < 15 m, para todos os condutores 

Restrição 
I 

I 

Restrição I fase 1 circular 

x2 2 12 m, para todos os condutores . 

Restrição J 2 0,6 AI&, para todos os condutores 

I 

Método de Solução I PQS e PH (atingiram o mesmo resultado) 

I 

Características da linha no ponto solução: 

- XL = 0,238 CYkrn; 

- P = 1460 MW. 

Restrição 

TABELA 12 - Ponto solução da alternativa 5 

XL 2 0923 8 C21km 

FaseICondutor 

Campo 

Elétrico Coordenada 

Campo 

Elétrico Diâmetro Coordenada 

Horizontal 

Em] 

Densidade 

Vertical 

[ml 

Externo 

[mml 

de Corrente 

[ ~ l m m ~ ]  

Superficial 

Máximo 

[kvlcm] 

Superficial 

Crítico 

[kVIcm] 



FIGURA 14 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 5 

5.1.1.6 Determinação e solução do problema - Alternativa 6 

O objetivo nesta alternativa é mostrar que o modelo matemático implementado 

tem um comportamento coerente com a física. Sabe-se que no ponto de potência 

máxima o campo elétrico na superfície dos condutores tende a ser igual 

elétrico crítico. 

TABELA 13 - Configuração usada na alternativa 6 

Características da linha no ponto solução: 

Função Objetivo 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Método de Solução 

ao campo 

potência máxima 

xz I 15 m, para todos os condutores 

xz 2 12 m, para todos os condutores 

J 2 0,6 ~ lmm' ,  para todos os condutores 

XE 2 0,238 Rlkm 

PH 

- XL = O,23 8 Rlkrn; 

- P = 1515 MW. 



TABELA 14 - Ponto solução da alternativa 6 

Coordenada Coordenada Diâmetro Densidade Elétrico I I I l C a m p o  Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

[kvlcm] 

2 1,20 
20,92 
20,45 
2 1,22 
20,90 
20,88 
20,90 
20,88 
21,20 
21,22 
20,92 
20.45 

Horizontal 

[ml 

FIGURA 15 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 6 

5.1.2 Exemplo 2 

Vertical 

[ml 

O resultado na alternativa 5.1.1.3 mostra um feixe com dois condutores muito 

próximos. Assim, neste exemplo, tenta-se encontrar uma configuração com um 

condutor a menos na fase central, sendo o ponto de partida o resultado obtido na dita 

alternativa. 

Características da linha: 

- 500 kV; 

Externo 

[=I 

de Conente 

[ ~ l m m ~ ]  

Superficial 

Máximo 

[kV/cm] 



- 4 condutores nas fases 1 e 3 e 3 condutores na fase 2; 

- 1400 A por fase; 

Características da linha no ponto inicial: 

- XL = 0,242 Qlkm; 

- P = 1324 MW. 

TABELA 15 - Ponto inicial do exemplo 2 

Coordenada 

Horizontal 

[ml 

-8,87 
-8,87 
-6,47 
-6,46 
0,OO 
-0,17 
0,17 
6,47 
6,47 
8,87 
8,87 

Coordenada 

Vertical 

[ml 

12,OO 
l5,OO 
l5,OO 
12,oo 
l5,2O 
14,90 
14,90 
12,oo 
l5,OO 
l5,OO 
12,OO 

Diâmetro 

Externo 

[mml 

30,96 
30,77 
27,45 
27,88 
25,15 
25,15 
25,15 
27,88 
27,45 
30,77 
30,96 

Densidade 

de Corrente 

[ ~ l r n r n ~ ]  

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
1,11 
1 ,O8 
1 ,O8 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

[kV/ cm] 

16,86 
16,68 
20,95 
20,57 
23,86 
24,05 
24,05 
20,57 
20,95 
16,68 
16,86 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

crítico 

[kvlcm] 

20,77 
20,79 
21,03 
21,oo 
21,23 
21,23 
21,23 
2 1 ,o0 
2 1 ,O3 
20,79 
20,77 

FIGURA 16 - Disposição dos condutores no ponto inicial do exemplo 2 



5.1.2.1 Determinação e solução do problema - Alternativa 1 

TABELA 16 - Configuração usada na alternativa 1 

Função Objetivo XL = 0,238 Wkm 
I 

Restrição 
I 

xz I 15 m, para todos os condutores 

Restrição 
I 

Características da linha no ponto solução: 

- XL = 0,238 Qlkrn; 

- P = 1345 MW. 

X* 2 12 m, para todos os condutores 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Método de Solução 

TABELA 17 - Ponto solução da alternativa 1 

J 2 0,6 ~lmm',  para todos os condutores 

simetria 

fase 1 circular 

PH 

Coordenada 

Horizontal 

Coordenada 

Vertical 

[ml 

Diâmetro 

Externo 

[mml 

Densidade 

de Corrente 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 



FIGURA 17 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 

5.1.2.2 Determinação e solução do problema - Alternativa 2 

Aqui há a tentativa de se reduzir a bitola dos condutores através da restrição de 

densidade de corrente. 

TABELA 18 - Configuração usada na alternativa 2 

Função Objetivo 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Método de Solução 

x2 5 15 m, para todos os condutores 

x2 2 12 m, para todos os condutores 

J 2 0,8 ~ / m d ,  para todos os condutores 

simetria 

fase 1 circular 

raio da fase 1 5 1,s m 

Características da linha no ponto solução: 

- XL = 0,248 Rlkm; 

- P = 1293 MW. 



TABELA 19 - Ponto solução da alternativa 2 

I I I I Campo 

Coordenada 1 Coordenada 1 Diâmetro I Densidade I Elétrico 

Horizontal I Vertical I Externo I de Corrente 1 Superficial 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

FIGURA 18 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 2 

5.1.3 Exemplo 3 

Características da linha: 

- 230 kV; 

- 3 condutores por fase; 

- 740 A por fase. 

Características da linha no ponto inicial: 

- XL = O, 1 87 Qlkrn; 

- P = 359 MW. 



TABELA 20 - Ponto inicial do exemplo 3 

Campo Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

[kvlcm] 

Coordenada 

Horizontal 

[ml 

FIGURA 19 - Disposição dos condutores no ponto inicial do exemplo 3 

5.1.3.1 Determinação e solução do problema - Alternativa I 

Coordenada 

Vertical 

[ml 

Diâmetro 

Externo 

[ m l  

TABELA 21 - Configuração usada na alternativa 1 

Função Objetivo 
I 

Densidade 

de Corrente 

[Nmm2] 

XL = 0,1685 Qlkm 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Restrição 

Método de Solução 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

[kvlcm] 

x2 5 20 m, para todos os condutores 

xz 2 1 i,5 m, para todos os condutores 

J 2 0,6 ~lrnrn', para todos os condutores 

simetria 

PH 



Características da linha no ponto solução: 

- XL = 0,1685 Qlkm; 

- P = 395 MW. 

TABELA 22 - Ponto solução da alternativa I 

Coordenada 

Horizontal 

[ml 

0,oo 
2,43 
-2,43 
0,OO 
O,3 1 
-O,3 1 
0,oo 
0,93 
-0,93 

Coordenada 

Vertical 

[ml 

17,65 
16,35 
16,35 
l5,72 
15,89 
15,89 
14,48 
14,53 
14.53 

Diâmetro 

Externo 

[=I 

21,14 
22,56 
22,56 
19,12 
23,lO 
23,lO 
l9,63 
22,72 
22,72 

Densidade 

de Corrente 

[A/&] 

0,73 
0,75 
0,75 
0,80 
0,75 
0,75 
0,79 
0,76 
0.76 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Máximo 

[kvlcm] 

20,27 
19,95 
19,95 
19,9 1 
19,96 
19,98 
19,90 
19,83 
19,83 

Campo 

Elétrico 

Superficial 

Crítico 

[kV/cm] 

2 l,65 
211,49 
21,49 
21,91 
21,43 
21,43 
21,84 
2 1,47 
21,47 

FIGURA 20 - Disposição dos condutores na solução da alternativa 1 

Os exemplos da seção 5.1 começam com um conjunto pequeno de restrições que 

vai aumentando ou sendo adaptado à medida que novas alternativas vZo sendo testadas. 

O objetivo deste procedimento é encontrar uma tendência da solução. Provavelmente, as 



primeiras soluções ou serão impraticáveis ou poderão ser melhoradas de alguma 

maneira. 

A reatância desejada no exemplo 5.1.1.1 foi conseguida e as únicas restrições 

ativas foram as de densidade de corrente. Esta solução apresenta uma configuração de 

feixe praticamente regular, ou seja, o otimizador o expandiu e aumentou as bitolas dos 

condutores até o máximo permitido pela densidade de corrente. 

Sabe-se que os condutores constituem o componente mais caro de uma linha de 

transmissão. Portanto, é interessante encontrar uma solução em que a mudança na 

disposição dos condutores compense o aumento de bitola. A alternativa 5.1.1.2 só difere 

da anterior pelo método de solução e atende às expectativas. Novamente, a reatância 

desejada é conseguida. A solução não tem restrições ativas, implicando bitolas menores 

e comprimento de feixes aceitáveis. Entretanto, a largura dos feixes laterais é muito 

grande. O feixe da direita, por exemplo, possui um condutor a 6,95 m do eixo vertical e 

outro a 11,69 m do mesmo eixo, o que totaliza uma largura de 474 m. Claramente, se 

trata de um feixe com dimensões exageradas. Todavia, com o uso de uma estrutura 

mecânica adequada essa pode ser uma solução muito interessante porque cada feixe 

lateral pode ser dividido em duas partes, ficando em duas ferragens separadas conforme 

mostra a FIGURA 21. 

FIGURA 21 - Linha com feixes divididos 

Como já foi dito, a configuração da solução 5.1.1.1 é, praticamente, regular, ou 

seja, circular e equiângulo. Na alternativa 5.1.1.3, mais duas restrições foram 



adicionadas: simetria e feixe circular. Ao contrário do que se poderia imaginar, as 

soluções destas duas alternativas não ficaram próximas, embora esta configuração, com 

fases laterais expandidas e fase central comprimida, confirme resultados conhecidos na 

engenharia e mostrados em Portela [ l  O]. 

Com a reatância de 0,238 Qlkm mais uma vez atingida, observa-se que maior 

número de restrições estavam ativas na solução - todas as de densidade de corrente, as 

de altura para todos os condutores das fases laterais e algumas de campo elétrico, 

Nova tentativa foi feita se trocando o método usado. Assim, na alternativa 

5.1.1.4 a solução se encontra, como na alternativa 5.1.1.2, no interior da região viável. 

Observa-se, portanto, que os feixes são menores, assim como as bitolas dos condutores 

que, chama-se a atenção para isto, tem raios muito parecidos. Também não há nenhum 

condutor com valor de campo elétrico próximo ao limite. 

Na tentativa do item 5.1.1.5, a função objetivo é trocada para maximizar a 

potência. Nas alternativas 5.1.1.1 a 5.1.1.4 a potência obtida da linha foi, para efeito 

prático, a mesma: 1345 MW, aproximadamente. Neste caso, esta subiu para 1460 MW, 

representando um acréscimo de cerca de 8%. Contudo, a distância entre os condutores 

mais afastados das fases laterais se encontram a quase 80 m um do outro, o que torna 

remota a possibilidade de se construir uma linha como esta. O aumento de potência não 

foi significativo fi-ente às dimensões necessárias para se obter a reatância ideal, usada, 

neste caso, como restrição. Destaca-se, também, que a mesma solução foi encontrada 

por ambos os métodos. 

No exemplo 5.1.2 um condutor da fase central é retirado e o ponto inicial é a 

configuração obtida no item 5.1.1.3. 

Na tentativa do item 5.1.2.1, atinge-se a reatância desejada, a potência, como nos 

exemplos anteriores, se mantém em 1345 MW e a solução não possui restrições ativas. 

Este resultado é, portanto, considerado bom por conservar as mesmas características dos 

anteriores e possuir um condutor a menos. 

Com a finalidade de se diminuir ainda mais as bitolas sem provocar um aumento 

nas dimensões dos feixes, a alternativa 5.1.2.2 traz a alteraçgo da restrição de densidade 

de corrente dos condutores com valor mudando de 0,G Nmm2 para 0,8 Mnrn2 e a 

restrição adicional de raio máximo do feixe igual a 1,5 m. Não foi possível atingir a 

reatância desejada e a potência ficou significativamente mais baixa que a das outras 

configurações experimentadas. Várias restrições estavam ativas na solução. 



Especificamente, todas as restrições de densidade de corrente estavam com o valor 

mínimo. Conclui-se que esta foi uma limitação muito forte para este problema. 

O exemplo 5.1.3 objetiva otimizar uma linha não-convencional. O ponto inicial 

corresponde a uma configuração testada em laboratório, no Cepel. Nota-se que a 

densidade de corrente está muito baixa, o que representa uma boa folga na otirnização. 

As folgas permitem que linhas existentes sejam recapacitadas e é, sem dúvida, uma das 

formas mais econômicas de se aumentar a capacidade do sistema elétrico. 

A linha obtida na alternativa 5.1.3.1 tinha, por finalidade, atingir uma reatância 

ideal de 0,1685 !2/km. O objetivo foi conquistado, a potência aumentou 10%, a linha 

proposta ficou mais compacta, os condutores, mais finos e o campo elétrico superficial 

está bem mais baixo que o valor crítico. 

5.3 ESTRATÉGIA DE UTILIZAÇAO PRÁTICA 

O sistema computacional apresenta, como resultado, propostas para 

configurações dos feixes de condutores das linhas de transmissão. No atual estágio de 

desenvolvimento, diversos fenômenos ainda não estão sendo contemplados como: peso 

e dimensões das torres, nível de proteção dos cabos pára-raios e muitos outros. 

No entanto, um projeto completo, seja para uma nova linha ou para a 

recapacitação de uma linha existente, deve observar todos os fenômenos relevantes a 

fim de se obter a aprovação dos órgãos governamentais além de um baixo custo. 

Hoje, existem irnplementados vários programas computacionais que são 

capazes de avaliar satisfatoriamente todos os fenômenos não incluídos nos protótipos 

desta tese. O uso conjunto de tais programas com os referidos protótipos surge como 

uma idéia natural. Igualmente natural é a idéia de se aperfeiçoar as soluções 

iterativamente. 

Um exemplo imediato da aplicação desta técnica é a seleção dos cabos. Neste 

trabalho, as variáveis que representam os raios dos condutores são consideradas 

contínuas. Isto não corresponde à realidade da engenharia que, para fins comerciais, 

dispõe somente de condutores com bitolas fixas. 

A determinação dos cabos ótimos pode ser conseguida arredondando-se os raios 

dos condutores para os valores comerciais mais próximos. Espera-se que este 

arredondamento leve a resultados satisfatórios por duas raz6es: primeiro, de acordo com 

Nocedal [13], a questão associada à discretização para um problema como esse não faz 



parte do modelo físico, existindo apenas para satisfazer uma questão prática. Em outras 

palavras, se os cabos pudessem ser encomendados o modelo contínuo estaria perfeito. 

Finalmente, como pode ser constatado na tabela de cabos ACSR, existe um número 

elevado de bitolas e não somente a diferença entre os raios de duas bitolas consecutivas 

é muito pequena como as demais características de interesse, como resistência elétrica e 

raio interno, também o são. Portanto, um cabo não-comercial com raio externo entre 

dois valores comerciais também teria todas as características semelhantes àquelas de 

suas bitolas vizinhas. Este fato permite que se escolha um cabo, após o processo de 

otimização, por arredondamento. 

Outra forma de se fazer a escolha dos cabos é através do uso de programas de 

seleção ótima de condutores. Neste caso, o resultado da otimização serve como proposta 

inicial para esse tipo de programa. 

Seja qual for a maneira como as bitolas dos cabos são escolhidas, é preciso 

reotimizar a linha. Desta vez, o uso de restrições diretas para os raios de condutores é 

indicado. Este processo deve ser repetido at6 que uma conâiguração adequada seja 

obtida. Naturalmente, esta adequação só pode ser avaliada por profissionais experientes. 

Assim como no caso da escolha dos condutores, outros aspectos como potencial 

de passo e de toque, largura da faixa de passagem, entre outros, devem ser avaliados. O 

procedimento sugerido é o mesmo: a partir do resultado de uma otimização, analisa-se o 

comportamento em questão em outro programa e reotimiza-se a linha com medidas 

corretivas como a inclusão de novas restrições ou adaptação das que já estiverem 

presentes. 

Algumas observações importantes foram feitas na seção 5.2. A primeira: o 

objetivo de uma otimização pode ser atingido de várias formas diferentes - quase todas 

as linhas propostas tinham a reatância desejada. Matematicamente, isto demonstra a 

existência de uma região onde o valor da função objetivo é mínimo. Quando, contudo, o 

objetivo foi a maximização da potência, o mesmo ponto foi encontrado como solução 

pelos métodos PH e PQS. Esta última observação não elimina a possibilidade de haver 

mínimos locais. Estes argumentos sugerem que vários pontos iniciais sejam testados. 

Por exemplo, configurações iniciais em delta, horizontal e vertical. 

No item 5.1.1.1 os feixes encontrados eram quase regulares, e a linha simétrica. 

Intuitivamente, a inclusão das restrições de feixe circular e de simetria não deveriam 

afetar a solução significativamente. O ocorrido no item 5.1.1.3 difere das expectativas 

indicando forte sensibilidade à presença de algumas restrições. Esta tendência pode ser 



controlada se outras restrições forem usadas em conjunto. No caso citado, o raio dos 

feixes laterais ficou muito maior que no caso em que a restrição de feixe circular não 

estava presente. A inclusão da restrição de raio máximo deverá levar a uma solução 

mais interessante. 

As restrições devem ser usadas, sempre que possível, de forma a reproduzir as 

necessidades reais no projeto das linhas de transmissão. Nos exemplos mostrados, os 

raios dos condutores foram limitados pela densidade de corrente, apesar de ser possível 

o uso direto de uma restrição de raio. Outro exemplo é o caso da restrição de altura 

máxima dos condutores, usada diretamente. No entanto, os condutores não são 

posicionados muito alto por outras razões, principalmente, o custo da torre. Nota-se que 

a implementação de uma restrição deste tipo se mostra bastante útil. 

Constatou-se, também, que as soluções obtidas pelo método PH tinham um 

número de restrições ativas, em geral, menor que as obtidas pelo método PQS. Isto 

mostra que o primeiro tende a achar uma solução no interior da região viável. Num 

processo em que vários programas são usados em grupo, é interessante observar onde 

há folgas. Assim eventuais alterações podem ser feitas a fim de se atender aos critérios 

não otimizados. 

Por fim, o número de condutores de cada fase também deve ser determinado. 

Esta variável, no entanto, assume valores típicos de acordo com algumas poucas 

características da linha de transmissão em estudo, dependendo principalmente da 

potência nominal e da tensão. De qualquer forma, não se trata de uma incógnita a que se 

atribui valores quaisquer, ficando entre um e seis, na maioria dos casos. Isto significa 

que o número ideal de condutores pode ser determinado através de poucas tentativas. 



6 CONCLUSÕES E NOVAS PROPOSTAS 

O modelo matemático de otimização de linhas de transmissão em corrente 

alternada proposto nesta tese mostrou-se adequado aos projetos e estudos que visam à 

construção de novas linhas e à recapacitação das linhas existentes. Esta afirmativa se 

baseia nos resultados computa~ionais obtidos, nos quais foi possível observar 

plenamente a validação da metodologia proposta e de sua implementação. Primeiro, 

porque alguns desses resultados já eram conhecidos da literatura, confirmando as boas 

características de algumas configurações de feixes encontradas por outros programas 

computacionais. Depois, pela verificação de um comportamento físico coerente. Dentre 

exemplos mais sutis, isto é demonstrado na maximização de potência. Nas 

configurações de máxima potência os campos elétricos nas superfícies dos condutores 

são os máximos possíveis. Gomes [4] em seu trabalho de tese usa este fenômeno como 

função objetivo. No presente trabalho, a função objetivo usada é a própria potência e o 

mesmo fenômeno pôde ser observado. 

O modelo matemático proposto permitiu uma flexibilidade na configuração dos 

feixes muito maior que a comumente encontrada em outros modelos. Isto se deve, 

principalmente, à inclusão dos raios dos condutores como variáveis de otirnização. Se, 

por exemplo, um condutor de um feixe pode ter uma bitola relativamente grande, este 

pode ser posicionado a distâncias maiores dos demais condutores deste feixe, gerando 

uma configuração que seria impossível com a limitação de cabos iguais. 

A verificação da funcionalidade do modelo proposto foi feito por meio de duas 

implementações. A diferença entre elas está no algoritmo de otimização empregado. Na 

primeira implementação foi usado o método de "programação quadrática sequencial" e 

no segundo, "penalidade hiperbólica". Ambos levam a resultados corretos do ponto de 

vista matemático, ou seja, com a função objetivo minimizada dentro da região viável. É 

verdade que, por vezes, o valor da função objetivo diferia ligeiramente na solução de 

um e de outro algoritmo. Essa diferença, todavia, não era significativa do ponto de vista 

prático, o que requer outros critérios de comparação entre os dois métodos. 

De acordo com os resultados alcançados, o método de "penalidade hiperbólica" 

demonstra ter uma tendência a encontrar soluções no interior da região viável. Esta é 

uma característica interessante para a estratégia de otimização sugerida neste trabalho. 

Os fenômenos físicos não implementados nos protótipos computacionais devem ser 

avaliados em outros programas de cálculos de linhas de transmissão que contemplem 



especificamente esses fenômenos. Após essa avaliação preliminar, pode se concluir que 

há a necessidade de se alterar a configuração dos feixes propostos, o que é facilitado se 

a solução apresentada não possuir muitas restrições ativas, permitindo que essas 

alterações sejam feitas sem que se saia da região de soluções viáveis. 

Adicionalmente, este trabalho se mostra útil como uma apresentação concisa do 

assunto "linhas de transmissão", sobretudo sob o ponto de vista prático. Pode-se afirmar 

que o conjunto dos fenômenos incluídos aqui e modelados matematicamente é 

diretamente aplicável em qualquer estudo em nível acadêmico ou profissional. 

A ausência de funções objetivo que considerem o projeto das linhas de 

transmissão sob outros aspectos ou de restrições que incluam novos fenômenos, não 

constitui uma limitação deste trabalho. O modelo de otimização proposto e 

experimentado se mostra deveras flexível e permite que novas funções matemáticas 

sejam acrescentadas com facilidade. O sistema computacional é robusto e pode ser 

ampliado apenas com a inclusão das implementações destas funções. 

Sugere-se, independentemente da motivação acima, a inclusão de novas 

restrições nos programas, já que há tendência, em alguns casos, das soluções precisarem 

ser controladas por restrições muito artificiais. Isto ocorre, por exemplo, em problemas 

nos quais o posicionamento dos condutores é determinado predominantemente por 

restrições geométricas. Idealmente, a configuração de um feixe de condutores deve ser 

otimizada considerando-se basicamente os fenômenos físicos que a justifique. Os 

resultados alcançados com restrições artificiais tendem a não ser factíveis sob o ponto 

de vista construtivo ou poderiam ser otimizados ainda mais. 

Outra complementação importante deste trabalho seria a inclusão de uma função 

objetivo com uma abordagem direta sobre o custo de implantação ou de recapacitação 

de linhas de transmissão. Este enfoque deve levar a novas estratégias de projeto e 

engloba as questões econômicas, inexoravelmente vinculada aos problemas da 

engenharia. 
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Neste apêndice constam as derivadas das funções que foram usadas na 

implementação computacional, descrita no capítulo 4. 

Onde houver indicação, algumas equações estão reescritas tal como no texto ou 

fazendo uso de variáveis auxiliares com o objetivo de facilitar a verificação e a 

implementação de suas derivadas. 
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& a x &  & 
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Equação (20) 

2 2 
An = (x2i + X Z ~  + 28)  + (xli -xl,) 

2 2 
A, = (xZi - xZk) + (xli - xlk) , i + k 

~ , = ~ ; , i = k  

Redução das matrizes de parâmetros 

TI = Z:Z, 

Z, = ZA - Z,T1 



O cálculo da derivada da impedância característica de uma linha de transmissão 

é o único deste trabalho que envolve uma derivada numérica. Especificamente, é preciso 

se calcular a derivada da raiz quadrada de uma matriz complexa em relação a uma 

variável real. 

A' = F  

~ ( A A )  = a~ 
aA.A+A.aA=dF 

onde: 

A = raiz quadrada da matriz F 

F = matriz quadrada complexa 

A última equação acima pode ser escrita como um sistema de equações lineares 

tendo os elementos de dA como incógnitas quando A e aF são conhecidas. Apesar de 

ser uma solução numérica, o resultado é exato. 

Equação (23) 

F = Z,Y, 

@=,E 
E = @-I 

Z, = EZ, 

a@ a~ aa, -a + @ - = - :, - calculada numericamente. ax & c & &  
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Equações (50) e (51) 

K = G-IV- 
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Feixe regular 













Seção Reta Alumínio Aço Diâmetro Resistência [Q] 

A1 Al Total n n i a m  n%os diam cabo núcleo n2 Peso dc 60Hz 60Hz 60& 60Hz 
STRG 

[kcmil] [mm2] [mm2] fios fio [inj aço fio [ h ]  [h ]  [in] camadas [lbs/1000ft] 25°C 25°C 50°C 75°C 1 0 0 ' ~  


