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RESUMO 
 
Os transformadores de medida não convencionais (NCIT) ou ópticos introduzem uma tecnologia inovadora 
no sistema elétrico, no entanto, como em todas as novas tecnologias, esta vem quebrar um enorme 
paradigma que tem mais de 100 anos, a medição de grandezas analógicas através da conversão eletro-
óptica para o uso nos sistemas de proteção e controle. 
 
Este artigo apresentará os métodos e resultados dos testes realizados no ano de 2019 no CEPEL com um 
transformador de tensão e corrente óptico combinados e os processos a serem utilizados durante o 
comissionamento destes equipamentos, que serão úteis para as empresas durante as fases de estudo, 
especificações e testes para uso desta tecnologia em subestações AC. 
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1.0 - INTRODUÇÃO  
 
A introdução em massa de transformadores de instrumentos ópticos (LPIT) é dificultada por diferentes 
barreiras e são constituídas por um conjunto de fatores que dificultam o início de atuação de uma empresa 
ou tecnologia num determinado segmento ou mercado. 
 
Existem muitas questões técnicas, organizacionais e regulatórias a serem resolvidas, mas não há 
obstáculos fundamentais aqui. As principais barreiras à entrada são: - técnicas (pode-se considerar as 
dificuldades técnicas para a aceitação de uma nova tecnologia); comerciais (pode se entender como 
qualquer lei, regulamento, política, medida governamental que condicione ou restrinja qualquer 
equipamento externo); financeiras (custos iniciais elevados); organizacionais (bens/serviços que requerem 
demasiados conhecimentos, treinamentos ou reorganizações das concessionárias muito específicos); 
 
Este trabalho vai tentar clarificar algumas questões técnicas relacionadas com a normalização dos ensaios 
de aceitação do produto em laboratório. 
 
Atualmente, o tema do NCIT ainda é pouco explorado pelas concessionárias de energia no Brasil, e para 
contribuir e facilitar o entendimento e a mudança da tecnologia convencional para sensores ópticos, é 
preciso demonstrar para as empresas que as suas características técnicas operacionais estão de acordo 
com as especificações técnicas vigentes. 
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2.0 - ENSAIOS 

2.1 - ENSAIOS FUNCIONAIS SEGUNDO A NORMA IEC61869 
 
Sendo um equipamento que se caracteriza por um sistema de medição primária que utiliza o efeito 
Faraday, para a medição de correntes, e uma célula Pockels, para a medição de tensão e um sistema de 
processamento secundário, Merging Unit, utilizando a norma IEC61850 9-2LE ou IEC61869, é necessário 
dividir os ensaios em duas categorias: 

• Injeções primárias; 
• Verificações secundárias. 

 
Neste contexto, torna-se essencial a presença de um equipamento de testes que possibilite a realização 
destes ensaios e análise dos resultados. O testador permite injetar sinais analógicos de corrente e tensão, 
publicar e assinar frames Sampled Values (SV); enviar e receber sinais binários através das Saídas e 
Entradas Binárias, publicar e assinar frames GOOSE; além de implementar sincronização temporal por 
diferentes fontes: PTP (IEEE 1588), GPS, 1PPS e IRIG-B. Para auxiliar neste ensaio foi utilizada a CE-
7012 fabricada pela Conprove e o software MultimSV. 
 
Todos os ensaios estão bem definidos segundo a norma IEC61869 e a figura 1 mostra os 15 capítulos 
que compõem a referida norma. 

 

 
 

Figura 1 – Capítulos da IEC 61869 
 
De uma forma genérica, ambas as categorias não devem andar separadas, pois facilitam a execução dos 
ensaios e assim pode-se fazer a validação do sistema completo como um todo. Os sistemas NCIT incluem 
a coluna, que contém os sensores de medida, as fibras óticas e a Merging Unit, responsável pela 
conversão do sinal luminoso em Sample Values que vão trafegar na rede de processo.  
 
A norma IEC61869 categoriza os ensaios dos equipamentos LPIT, da mesma forma já efetuada para os 
equipamentos ditos convencionais, separando-os em: 

• Ensaios Tipo; 
• Ensaios Especiais. 

 
A tabela seguinte descreve os ensaios defenidos pela norma. 
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Tabela 1 – Ensaios Tipo e Especiaos 
 

ITEM CATEGORIA 
DO TESTE NOME DO TESTE 

REFERENCIA DO 
STANDARD 
IEC 61869 

1 Type test Temperature Rise Test 7.2.2 
2 Type test Impulse voltage withstand test on primary terminals 7.2.3 
3 Type test Wet Test 7.2.4 
4 Type test Electromagnetic Compatibility (RIV) 7.2.5.1 
5 Type test Electromagnetic Compatibility (EMC) for XMU 7.2.5.2 & 7.2.5.3 
6 Type test Tests for accuracy: Basic metering class 7.2.6 
7 Type test Tests for accuracy: Basic protection class 7.2.6 
8 Type test Tests for accuracy: Temperature test 7.2.6 
9 Type test Tests for accuracy: Versus frequency 7.2.6 
10 Type test Verification of degree of protection by enclosures 7.2.7 
11 Type test Short Time Current tests IEC 61869-8 7.2.803 

12 Type test 
Standard -1 Ed2 Vibration test 61869-1 ed 2: 

6.21 et 7.2.13 

13 Type test 
Standard -1 Ed2 Climatic test 7.2.12 

14 Type test Low Voltage Component Voltage Withstand Test  
15 Special test Chopped Impulse test  
16 Special test Multiple chopped impulse tests on primary terminals 7.4.2 

17 Special test Measurement of capacitance and dielectric 
dissipation factor  

18 Special test Transmitted overvoltage test  
19 Special test Mechanical test 7.4.5 
20 Special test  Vibration test on HV part 7.4.7 
21 Special test Vibration test on MU 7.2.13 

22 Special test Test for accuracy versus harmonics and low 
frequencies 6A.5 

23 Special test Transient Voltage Response  
 
 

2.2 - ENSAIOS FUNCIONAIS EM LABORATÓRIO 
 
Relativamente aos testes de validação dos sensores de medida primários, vamos descrever com mais 
detalhes os seguintes ensaios e respectivos resultados: 

• Teste de Linearidade; 
• Resposta com diferentes componentes harmonicos e precentagens da fundamental; 
• Resposta em Frequência; 
• Resposta do sensor para aplicações de sincrofasores. 

 
Do ponto de vista das verificações secundarias, foram verificados os seguintes pontos, sempre seguindo 
como referência a norma IEC61869, durante os quais foi efetuada a sincronização da XMU com IEEE1588 
(PTP) necessário para a realização dos testes de atraso de digitalização: 
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• Verificação do formato do frame (de acordo com a norma); 
• Calculo do erro de “relação” do TC e do TP; 
• Tempo de Digitalização (tempo do XMU para digitalizar a amostra e sua publicação); 
• Verificou-se se existiam: 

o Pacotes corrompidos 
o Pacotes duplicados 
o Perda de pacotes 
o Pacotes fora de ordenação 

 
A mala de testes foi Grand Master (GM) de sincronismo PTP e assinou os frames SV para que pudesse 
realizar as avaliações de erro dos pacotes, além de realizar as análises estatísticas - número de amostras, 
mínimo, média e máximo - do tempo de processamento (tempo de digitalização), tempo entre frames, e 
presença de sincronismo. As Figuras 2 e 3 abaixo exemplificam essas análises no software de controle do 
testador. 
 

      
       Figura 2 – Erros no Recebimento SV                  Figura 3 – Análises Estatísticas no Recebimento SV 

 
Em paralelo, o software MultimSV ficou monitorando os frames de Sample Values (SV) em tempo real e 
reportando os dados pertinentes: amplitude, fase, condição de sincronismo, perda de pacotes, dentre 
outros. 
 
Neste contexto, o documento vai apresentar os métodos de ensaio, constrangimentos e dificuldades 
inerentes à nova tecnologia, resultados obtidos para cada um dos ensaios e talvez o mais importante a 
apresentação das características que fazem dos equipamentos óticos a solução perfeita para a 
substituição dos equipamentos convencionais não só nos projetos de subestações digitais futuras assim 
como em projetos de remodelação em subestações existentes. 

3.0 - TESTES COM O TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 

3.1 – TESTE DE LINEARIDADE 1 
 
O primeiro teste apresentado refere-se ao teste de linearidade entre a tensão medida no primário e a 
tensão medida no secundário do transformador de potencial. 



 

 
 
 

(*) GE Renewable Energy - St. Leonards Building - Redhill Business Park - Stafford ST16 1WT | UK 
Tel. (+44) 1785 786402 – Cel. (+44) 7801 778713 – Email : joao.jesus1@ge.com 

 
 

Figura 4 – Montagem utilizada para o teste de linearidade 1 
 
Conforme mostram as figuras seguintes, o erro de linearidade foi inferior a 0,8% em módulo com relação 
à média. 
 

 
Figura 5 – Linearidade primário vs secundário 

 

     
         Figura 6 – Relação primaria/secundário                 Figura 7 – Relação erro vs medida secundária 
                                vs valor secundária  
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3.2 – TESTE DE LINEARIDADE 2 
 
Neste segundo teste de linearidade apresentado, medimos a linearidade entre a tensão medida pela 
oscilografia de um relé de proteção e a tensão medida no secundário do transformador de potencial. 
 

 
 

Figura 8 – Montagem utilizada para o teste de linearidade 2 
 
Conforme mostram as figuras seguintes, o erro de linearidade foi inferior a 0,6% em módulo com relação 
à média. 
 

   
            Figura 9 – Linearidade oscilografia                       Figura 10 – Relação erro vs medida secundária 
                              vs medida secundária 
 

3.3 – TESTE DE RESPOSTA EM FREQUENCIA 1 
 
O teste de resposta em frequência foi efetuado considerando o primário do transformador de potencial e 
retirando a medida utilizando um osciloscópio. 
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Figura 11 – Montagem utilizada para o teste de resposta em frequência 1 
 

Conforme mostram as figuras seguintes, o divisor capacitivo do CMO funcionou como esperado, não 
provocando qualquer distorção na forma de onda. 
 

  
 

Figura 12 – Resposta em frequência de teste 600Hz 
 
 

3.4 – TESTE DE RESPOSTA EM FREQUENCIA 2 
 
O teste de resposta em frequência foi efetuado considerando o secundário do transformador de potencial 
e retirando a medida utilizando a oscilografia do relé de proteção. 
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Figura 13– Montagem utilizada para o teste de resposta em frequência 2 
 

Conforme mostram as figuras a seguir, do divisor capacitivo do CMO para a saída digital, a atenuação é 
inferior a 10% do valor do harmônico injetado até o 23º harmônico em tensão. 
O ensaio de resposta em frequência em tensão foi realizado com tensão fundamental de 200Vrms e 10% 
em cada harmônico. 
 
O ensaio de linearidade de harmônico de tensão realizado com tensão fundamental de 200Vrms e 
harmônicos de ordem 3, 13 e 23 com 20,30, 40 e 50% da fundamental. Na ordem 23 foi utilizada tensão 
nominal de 100 Vrms. 
 

   
       Figura 14– Resultado do ensaio de                                        Figura 15– Resultado de linearidade 
               resposta em frequência 2 
 
 

4.0 - TESTES COM O TRANSFORMADOR DE CORRENTE 

4.1 – TESTE DE LINEARIDADE  
 
O primeiro teste apresentado refere-se ao teste de linearidade entre a corrente obtida pela oscilografia do 
relé de proteção e a corrente medida no primário do transformador de corrente. 
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Figura 16 – Montagem utilizada para o teste de linearidade 
 
Conforme mostram as figuras seguintes, o erro de linearidade foi inferior a 0,5% em módulo com relação 
à média. 

 
     Figura 17 – Linearidade primário vs secundário           Figura 18 – Relação erro vs medida secundária 
 

4.2 – TESTE DE RESPOSTA EM FREQUENCIA 
 
O teste de resposta em frequência foi efetuado considerando o primário do transformador de corrente e 
retirando a medida utilizando a oscilografia do relé de proteção. 
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Figura 19 – Montagem utilizada para o teste de resposta em frequência 
 
Conforme mostram as figuras a seguir, não se conseguiu detectar atenuações superiores a 5% até o 29º 
harmônico. O ensaio de resposta em frequência em corrente foi realizado com corrente fundamental de 
210Arms e 10% em cada harmônico. 
 
O ensaio de linearidade de harmônico de corrente realizado com corrente fundamental de 210Arms e 
harmônicos de ordem 3, 13 e 23 com 20,30, 40 e 50% da fundamental. Na ordem 23 foi utilizada corrente 
nominal de 70Arms. 
 

  
              Figura 20– Resultado do ensaio de                           Figura 21– Resultado de linearidade 
                                resposta em frequência 

 

4.3 – TESTE DE RESPOSTA POR LONGO TEMPO (FASORES) 
 
O teste de resposta do transformador de corrente por longo termo utilizando janelas de 10 minutos foi 
efetuado considerando o primário do transformador de corrente e medindo os fasores gerados por um 
RPV311 (entrada SV) e um DR60 (entrada analógica). 
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Figura 22 – Montagem utilizada para o teste de resposta por longo tempo 
 
Verificaram-se variações da ordem de 5%. Foi sugerido a repetição deste ensaio para verificar a fonte da 
variação. Pelo comportamento da forma de onda “CMO + XMU” suspeitamos ser alguma interferência da 
rede, em 60hz, acoplando em algum ponto analógico. 
 
No entanto queríamos mencionar que o equipamento utilizado é um LPIT de demonstração que já 
percorreu várias conferências e ensaios de demonstração com cliente e que sua fabricação e calibração 
foram efetuadas há mais de 5 anos. Também, o sistema de comunicação por fibra óptica entre o CMO e a 
MU não é o ideal, pois as fibras não estão acondicionadas convenientemente. 
 

 
 

Figura 23 – Resultado do ensaio de resposta por longo tempo   
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5.0 - CONCLUSÃO 
 
Deve-se observar que todos os procedimentos e testes apresentados são relevantes e apresentam-se 
para qualquer nova solução ou tecnologia. O mecanismo para superar esses problemas é 
tradicionalmente baseado em uma transição gradual de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para 
implementações únicas em instalações de baixa prioridade e após estender a aplicações mais amplas na 
indústria. 
 
Entretanto, cada passo seguinte deve ser seguido de um período suficiente para a recolha e análise dos 
resultados obtidos, nomeadamente modificação de design, assistência técnica, formação de pessoal e 
posterior organização do ambiente de produção nos fornecedores de equipamentos. 
 
É claro que o desejo de expandir o escopo de LPIT’s requer o desenvolvimento de vários documentos 
técnicos nas áreas de proteção e automação de relés, metrologia, contabilidade etc. e nos nossos dias a 
implementação de LPIT’s resolve problemas que não são prioritários aos olhos dos nossos gestores, pois 
a maioria das subestações possui equipamentos mais desgastados do que os TC’s, e sendo assim os 
investimentos são direcionados de uma forma mais eficiente do que implementar LPIT’s. 
 
Os equipamentos NCIT oferecem múltiplos benefícios para as subestações digitais ou baias digitalizadas. 
Sem risco de explosão, linear em todo o campo de operação, imune aos efeitos eletromagnéticos, sem 
manutenção e fácil de gerir do ponto de vista operacional, é de extrema importância adotar procedimentos 
de ensaios corretos por forma a verificar as várias funcionalidades e facilitar a aceitação desta nova 
tecnologia e início da sua aplicação de uma forma generalizada, pois devido às suas características 
diferenciadas, não é possível a utilização dos processos existentes para os testes dos transformadores de 
medida convencionais. 
 
Acreditamos que no momento estamos ainda numa fase muito embrionária na utilização desta tecnologia, 
pois existem apenas alguns projetos piloto nas nossas concessionarias, mas esperamos que este 
documento possa antecipar algumas das fases seguintes e trazer mais confiança à sua utilização e 
implementação mais abrangente na nossa rede de energia. 
 
 

6.0 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
(1) COSI & CMO - https://www.gegridsolutions.com/hvmv_equipment/catalog/digital-instrument-
transformers.htm 

(2) GE Network Protection & Automation guide – NPRAG – Edition May 2011 
 

(3) Norma IEC 61869-9: Digital Interface for Instrument Transformers, Ed. 1 – 2016 

 
 

7.0 - DADOS BIOGRÁFICOS 
 

João Carlos Vieira de Jesus 
Nascido em Lisboa, Portugal em 4 de Agosto de 1972 
Graduado em Engenharia de Eletrônica Industrial 
Gerente de Produto na GE – 2000 a 2021 


	1.0 -  introdução
	2.0 -  Ensaios
	2.1 - Ensaios Funcionais Segundo a Norma IEC61869
	2.2 - Ensaios Funcionais Em Laboratório
	3.0 -  TESTES com o Transformador de potencial
	3.1 – Teste de Linearidade 1
	3.2 – Teste de Linearidade 2
	3.3 – Teste de Resposta em Frequencia 1
	3.4 – Teste de Resposta em Frequencia 2
	4.0 -  TESTES com o Transformador de CORRENTE
	4.1 – Teste de Linearidade
	4.2 – Teste de Resposta em Frequencia
	4.3 – Teste de Resposta por longo tempo (fasores)
	5.0 -  CONCLUSÃO
	6.0 -  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	7.0 -  DADOS BIOGRÁFICOS

