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Resumo
Este trabalho apresenta uma metodologia para minimização de potência dissipada
em um supercondutor cerâmico de alta temperatura crítica (HTSC) HgRe-1223,
quando este está no estado condutor. A fim de reduzir a potência dissipada pelo
supercondutor, utiliza-se uma resistência como impedância shunt, inserida no
circuito em paralelo com a cerâmica HgRe-1223. É apresentado um método de
minimização de potência no supercondutor para o caso em que a mudança de fase
ocorra apenas por corrente, sem que a temperatura do supercondutor alcançe a
temperatura crítica. É proposto o dimensionamento da impedância shunt e da
resistência do supercondutor, e comparados os resultados com os obtidos a partir
de simulação computacional. As simulações contemplaram duas aplicações, uma
como limitador de corrente de falta e outra como limitador de corrente de partida de
motor de indução.

Abstract
This work presents a methodology for minimizing the dissipated power in a high
critical temperature superconductor (HTSC) HgRe-1223, when it is in the conducting
state, acting as a current limiter starting induction motor or a fault current limiter. In
order to reduce the dissipated power by the superconductor, a resistor is placed in
parallel with the HgRe-1223 ceramic, acting as a shunt impedance. It is presented a
method for minimizing superconductor power in case that loss of superconductivity is
due only to current intensity, without it reachs the critical temperature. The calculus
of shunt impedance and superconductor resistance are proposed, and analytical and
simulation results are compared. Simulations encompassed fault current limiter as
well as starting current limiter of induction motor.
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Capítulo 1: Introdução

1.1. O Supercondutor
O fenômeno da supercondutividade não perdeu seu fascínio desde sua
descoberta há mais de 100 anos. Diferente da maioria dos materiais, os
supercondutores não sofrem uma redução gradual da resistência quando resfriados,
ela torna-se zero quando submetidos à temperatura abaixo de sua temperatura
crítica.
Por muitos anos, a exigência de refrigeração a temperaturas extremamente
baixas encerrou a supercondutividade nos laboratórios de pesquisa, entretanto, a
descoberta de novas cerâmicas supercondutoras, com temperaturas de transição
superiores a 125K, aliada ao avanço das técnicas de criogenia, tornou possível
diversas aplicações e o uso desses dispositivos, mas ainda não em escala comercial
[1,2,3].

1.1.1. Histórico
Em 1908, Heike Kamerlingh Onnes obteve sua primeira cerâmica de hélio
liquefeito, o que lhe deu o conhecimento sobre a técnica de refrigeração, permitindolhe alcançar temperaturas da ordem de alguns Kelvins [4]. Em 1911, enquanto
realizava medidas da resistência elétrica do mercúrio em baixas temperaturas,
Onnes observou que abaixo de 4,15K a resistência do mercúrio subitamente
tornava-se nula e, a esse fenômeno, ele o chamou supercondutividade [5,6] e a
temperatura na qual o material transiciona do estado normal para o estado
supercondutor recebeu o nome de temperatura crítica. O comportamento da
resistência do mercúrio em função da temperatura é mostrado na Figura 1 [5].
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Figura 1: Comportamento da resistência de mercúrio versus a temperatura.

Em 1933, outra característica do supercondutor foi relatada por Walther
Meissner e Robert Ochsenfeld: o diamagnetismo perfeito. Esse aspecto distingue os
supercondutores

de

outros

condutores

normais,

que

também

apresentam

resistividade próxima de zero [7]. Meissner e Ochsenfeld descobriram que quando
uma esfera supercondutora é resfriada abaixo da temperatura crítica e um campo
magnético inferior a campo magnético crítico, é aplicado externamente a ela, o fluxo
magnético resultante no interior do supercondutor é nulo [6,8].

Esse efeito foi

chamado de Efeito Meissner. A Figura 2 [9] apresenta o efeito Meissner para
supercondutores do tipo I. Interno à esfera supercondutora, a densidade de campo
magnético é nula enquanto, externamente à esfera, o campo é repelido.
Em 1935, baseado no modelo de dois fluidos, Fritz e Heinz London
formularam o modelo para o efeito Meissner. Os irmãos London mostraram que o
campo magnético e a corrente dentro do material supercondutor decaem
exponencialmente a partir de sua superfície, com um comprimento característico,
chamado de comprimento de penetração de London [10].
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a)

b)

Figura 2: Efeito Meissner para supercondutores do tipo I. a) efeito do campo magnético aplicado
quando a temperatura é inferior à crítica. b) efeito do campo magnético aplicado quando a
temperatura é superior à crítica.

O próximo avanço teórico para descrever a supercondutividade veio com V.
L. Ginzburg e L. D. Landau, em 1950. Ginzburg e Landau descreveram a
supercondutividade em termos de ordens de parâmetros. O resultado da proposta foi
uma generalização da teoria de London para tratar casos no qual a densidade de
elétrons supercondutores varia no espaço e tratar respostas não lineares
decorrentes da aplicação de campos, fortes o suficiente, para alterar a densidade de
elétrons supercondutores. A teoria de Ginzburg e Landau introduz outro
comprimento característico dos supercondutores, chamado de comprimento de
coerência (λ), que caracteriza a escala na qual o parâmetro de ordem varia
espacialmente. A razão entre o comprimento de penetração de London e o
comprimento de coerência (κ) ficou conhecida como parâmetro de Ginzburg e
Landau [1,4]. Ainda em 1950, H. Fröhlich demonstrou teoricamente que a
temperatura de transição reduziria com o aumento da massa média isotópica. Tal
efeito, conhecido como Efeito Isotópico, foi observado experimentalmente por
Maxwell e Reynolds, no mesmo ano [8,11, 12].
Com base em alguns argumentos, a teoria dos irmãos London explicou
alguns aspectos dos supercondutores, entretanto, as propriedades destes materiais
permaneceram sem uma explicação microscópica satisfatória, ou seja, sem teoria
quântica até quase 50 anos depois de sua descoberta [10].
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Em 1957, John Bardeen, Leon Cooper e Robert Schrieffer propuseram uma
teoria microscópica para os supercondutores, denominada BCS, que é atualmente
aceita para explicar o fenômeno da supercondutividade. A teoria supracitada
assume a formação de pares de elétrons ligados, conhecidos como pares de
Cooper, que carregam a supercorrente e a existência de um gap de energia entre os
estados normal e supercondutor. Nessa teoria está embutido que, na fase
supercondutora, os elétrons não podem ser tratados como partículas independentes,
como se faz na descrição do estado metálico normal, assim, no estado
supercondutor, os elétrons de condução se organizam em pares que se encontram
íntima e intricadamente correlacionados. Esta interdependência se propaga por
distâncias grandes comparativamente ao tamanho atômico, o que torna possível
caracterizar a supercondutividade como um efeito quântico que se define em escalas
macroscópicas. Satisfatoriamente, as teorias de London (1933) e Ginzburg-Landau
(1950) foram reproduzidas pela teoria do BCS [8,14].
Concomitantemente ao desenvolvimento de teorias de explicação da
supercondutividade, eram estudados compostos na tentativa de obter elementos
com maior temperatura crítica. Ligas e compostos foram extensivamente estudados,
especialmente as chamadas ligas A-15, como Nb3Sn, Nb3Ga e Nb3Ge, este último
possuía a temperatura crítica mais elevada até 1986, 23,2K. Em 1986, um artigo
intitulado Possible High Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O, escrito por G.
Bednorz e K. A. Müller relata a descoberta de uma nova classe de supercondutor
chamada Supercondutor de Alta Temperatura (High Temperature Superconductor –
HTS). Bednorz e Muller relataram que o composto La2CuO4 alcançava temperatura
crítica de aproximadamente de 30K. Esse fato levou outros pesquisadores a
procurarem supercondutividade numa nova classe de materiais ainda inexplorada
[7,8,10,13].
No início de 1987, cientistas fabricaram um composto de lantânio com
temperatura crítica próxima de 40K à pressão atmosférica e superior a 52K quando
pressurizado. Logo depois, foi descoberto um material do tipo YBaCuO cuja
temperatura crítica era de 92K. Em 1988, alcançou- se a temperatura crítica de 110K
com a descoberta do composto BiSrCaCu, e para o composto TlBaCaCuO, intervalo
de temperaturas entre 120K a 125K [1,7,8].
Em 1993, Berkley et al. relatou a temperatura crítica de 131,8K para o
composto TI2Ba2Ca2CuO10-x, na pressão de 7GPa. Outros pesquisadores relataram
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temperatura crítica superior a 130K para o mercúrio na série HgBa2CanCun+1O2n+4
com n =1,2 e, em alguns casos, com dopagem do Hg por Pb [7,8]. A Tabela 1[8]
mostra a evolução da temperatura de crítica de alguns supercondutores através dos
anos.

Tabela 1 – Evolução da temperatura de crítica de alguns supercondutores ao longo dos anos.

Material

TC (K)

Ano

Hg

4,1

1911

Pb

7,2

1913

Nb

9,2

1930

NbN0,96

15,2

1950

Nb3Sn

18,1

1954

20-21

1966

Nb3Ga

20,3

1971

Nb3Ge

23,2

1973

30-35

1986

(La0,9Ba0,1)2CuO4-δ em 1 GPa

52

1986

YBa2Cu3O7-δ

92

1987

Bi2Sr2Ca2Cu3O10

110

1988

TI2Ba2Ca2Cu3O10

125

1988

TI2Ba2Ca2Cu3O10 em 7 GPa

131

1993

HgBa2Ca2Cu3O8+δ

133

1993

HgBa2Ca2Cu3O8+δ em 25 GPa

155

1993

Hg0,8Pb0,2Ba2Ca2Cu3Ox

133

1994

HgBa2Ca2Cu3O8+δ em 30 GPa

164

1994

Nb3(Al3/4Ge1/4)

BaxLa5-xCu5Oy

1.1.2. O Estado Supercondutor
A

premissa

básica

para

a

caracterização

de

um

material

como

supercondutor é a ausência de resistividade elétrica para a circulação de corrente,
quando este é resfriado abaixo da temperatura crítica (T C). Ademais, a existência de
um campo magnético crítico (HC) e uma densidade de corrente crítica (JC) são outros
dois

parâmetros

que

definem

a

superfície

crítica,

abaixo

da

qual

a

supercondutividade existe [15].
Para encontrar-se no estado supercondutor, três condições devem ser
satisfeitas, por um elemento, simples ou composto, com tal propriedade: o campo
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magnético (H), a densidade de corrente elétrica (J) e a temperatura (T) devem ser
menores que o campo magnético crítico, a temperatura crítica e a densidade de
corrente crítica, respectivamente.
As grandezas temperatura crítica TC, campo magnético crítico HC e
densidade de corrente crítica JC relacionam-se entre si através de uma superfície no
espaço, como uma função f(H,J,T), característica de cada material supercondutor.
Dentro do volume limitado pelos planos formados por cada par de eixos e a
superfície f(H,J,T) ocorre o fenômeno da supercondutividade, no qual a resistividade
elétrica do material é zero enquanto que fora deste volume prevalece o
comportamento condutor resistivo normal do material [13]. A superfície característica
que define uma região supercondutora está representada na Figura 3 [15].

Figura 3: Superfície típica para um estado supercondutor.

1.1.3. Supercondutores Tipo II e o Estado Misto
Dependendo

do

valor

do

parâmetro

de

Ginzburg

e

Landau,

os

supercondutores podem ser divididos em dois diferentes tipos: I e II. Materiais com
parâmetro de Ginzburg e Landau menor que

são conhecidos como

supercondutores do tipo I [4,9,12,16]. Estes materiais apresentam apenas o estado
normal e o estado de diamagnetismo perfeito [14]. Além disso, para supercondutores
do tipo I, a corrente crítica é uma consequência do campo magnético crítico (HC) e
como para estes supercondutores que HC é baixo, a densidade de corrente crítica
(JC) é igualmente baixa [1].
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de

outra

classe

de

supercondutores

com

diferentes

propriedades foi proposta por A. A. Abrikosov no mesmo ano em que a teoria do
BCS foi elaborada. Abrikosov investigou o efeito de um alto valor de κ na teoria de
Ginzburg e Landau, invertendo a desigualdade λ<ξ, típica de supercondutores do
tipo I. Ele encontrou um comportamento diferente para materiais com

,

nomeando-os supercondutores do tipo II [4,5,9,12].
Conforme Abrikosov, supercondutores do tipo II apresentam dois campos
magnéticos críticos, um inferior (HC1) e um superior (HC2) e, quando sob ação de um
campo magnético H menor HC1 exibe diamagnetismo perfeito, no entanto, para
valores de campo entre HC1 e HC2, há penetração parcial do campo magnético em
seu interior [1,9,12].
A região entre HC1 e HC2 é conhecida como estado misto. No estado misto, o
campo penetra gradualmente o interior do material na forma de linhas de fluxo
magnético e, devido às propriedades diamagnéticas ocorre a formação de um vórtice
de supercorrentes em torno de cada uma dessas linhas de campo, concentrando o
fluxo no seu interior e isolando-o do resto do material. À medida que o campo
magnético aumenta, a densidade de vórtices também aumenta até que os núcleo se
sobrepõem e a supercondutividade desaparece, no campo crítico superior HC2 [9]. A
Figura 4 [17] apresenta o diagrama de fase para um típico supercondutor do tipo II.

Figura 4: Diagrama de fase para supercondutor do tipo II.

Os vórtices podem ser caracterizados como cilindros orientados na direção
do campo aplicado e podem ser considerados como tendo um núcleo de raio ξ
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rodeado por um material supercondutor, com campo magnético constante no interior
do núcleo, decaindo, exponencialmente, na direção radial até se anular [1,4,5, 12,
16]. A Figura 5 [17] mostra a dependência radial do parâmetro de ordem,

,eo

campo microscópico local, h(r), para um vórtice isolado [16].

Figura 5: Representação esquemática da estrutura de um vórtice isolado em supercondutor do tipo II.

Os vórtices tendem a formar um arranjo coletivo, do tipo rede cristalina,
devido a interação repulsiva mútua, este arranjo periódico de vórtices é conhecido
como rede de Abrikosov [1,14].

1.2. Limitadores de Corrente Supercondutor
A descoberta, em 1987, do composto YBaCuO, com temperatura crítica de
92K é um marco, não somente pela temperatura alcançada, mas porque compostos
como este, classificados como HTS, podem ser resfriados com nitrogênio líquido
(77K), possibilitando o uso destes em diversas aplicações, dentre as quais destacase o limitador de corrente.
Um dispositivo limitador de corrente cumpre sua função quando restringe a
corrente elétrica a níveis compatíveis com os aspectos operacionais e térmicos do
sistema. As principais características desejáveis para esses dispositivos são:
impedância baixa, sob condição normal de operação, impedância alta sob condição
de falta, transição rápida do modo normal para o modo limitador, recuperação rápida
do modo normal depois da interrupção de uma falta.
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Para limitação de corrente de curto circuito, as soluções convencionais têm
sido a instalação dos chamados limitadores de corrente, que são reatores série ou
impedâncias de aterramento em instalações com elevada potência de curto circuito.
Entretanto, outras soluções, como dispositivos pirotécnicos podem ser utilizadas
[18,19].
Alternativamente, às soluções clássicas de limitação de corrente, tem-se
estudado o emprego de supercondutores nestes dispositivos. A utilização de
limitadores de correntes baseados em materiais supercondutores apresenta
desempenho teoricamente superior às soluções clássicas, pois apresenta eficácia e
rapidez de chaveamento e porque a impedância do circuito em que o limitador está
inserido não é significativamente afetada na operação em regime permanente do
sistema elétrico, quando o limitador se apresenta no estado supercondutor
[18,19,20,21,22,23].
O princípio básico de um limitador de corrente supercondutor resistivo
consiste na aplicação da propriedade de transição do estado supercondutor para o
estado normal de condução, pela ultrapassagem de pelo menos um dos três
parâmetros necessários para a manutenção de um limitador de corrente no estado
supercondutor: a corrente crítica, a temperatura crítica e o campo magnético crítico.
Neste trabalho, o enfoque dado é a ultrapassagem da corrente crítica. Sob
condições normais, a amplitude da corrente do circuito é inferior à corrente crítica do
elemento supercondutor e, portanto, sua resistência é zero. Durante a falta, a
corrente se torna elevada, superando a corrente crítica, conduzindo o supercondutor
ao estado condutor, inserindo uma resistência no circuito resultando na limitação da
corrente [19,20,21].

1.3. Perda de Potência no Supercondutor
Para que o limitador de corrente supercondutor possa operar de forma
satisfatória, há necessidade de um sistema de refrigeração de baixa temperatura a
fim de manter o material no estado supercondutor durante a operação normal do
dispositivo limitador de corrente [24].
Em seu estado supercondutor, a dissipação de potência pelo limitador é
zero, uma vez que a resistência é nula. Entretanto, quando a corrente que atravessa
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o supercondutor é superior à corrente crítica, o limitador dissipa potência, pois fora
do volume no qual a supercondutividade é verificada, prevalece o comportamento
condutor resistivo normal do material.
O calor gerado devido à dissipação de potência, ao ser transferido para o
fluido criogênico provoca a evaporação desse [23]. A evaporação do fluido
criogênico

pode

conduzir

o

elemento

a

operar

no

estado

condutor

permanentemente, isto porque, se a temperatura em que supercondutor for mantido
for superior à crítica, mesmo que a corrente seja reduzida a valores inferiores que a
corrente crítica, o supercondutor permaneceria, no estado normal, impondo uma
resistência no circuito.
Em [18] é feito um estudo das perdas que ocorrem no limitador de corrente
resistivo, composto por bobinas supercondutoras, quando submetido à campo
magnético variável no tempo. A estimativa da potência é feita considerando que a
bobina é constituída de fio supercondutor, que por sua vez é composto por certa
quantidade de subfios condutores. Em [24] foi proposto uma solução analítica da
dissipação de potência, em tubo supercondutor resistivo utilizando-se o modelo de
Bean. Em [25] é proposta a estimativa das perdas por histerese em supercondutores
do tipo II através da obtenção de laços de histereses de fios supercondutores
multifilamentares.
Para a cerâmica supercondutora resistiva utilizada neste trabalho, existe um
modelo matemático que descreve o comportamento de sua resistência em função da
corrente aplicada a ela [26]. Este modelo será utilizado na estimativa da potência
dissipada pelo limitador no estado condutor, e também, dada à importância de se
reduzir a potência dissipada pelo dispositivo, no estado condutor, quando uma
corrente alternada o atravessa, este trabalho propõe-se a discutir o efeito da
inserção de uma impedância shunt em paralelo com limitador.

1.4. Objetivos do Trabalho
O trabalho é apresentado da seguinte forma: no Capítulo 2 apresenta-se a
cerâmica supercondutora resistiva HgRe-1223 e sua aplicação na limitação de
corrente de falta e corrente de partida de motores de indução trifásico (MIT).
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O Capítulo 3 demonstra-se o estudo conceitual da minimização da
dissipação de potência no supercondutor, utilizando uma resistência shunt em
paralelo à cerâmica HgRe-1223.
O Capítulo 4 expõe os resultados de simulações, tanto na partida de um
MIT, quanto na ocorrência de uma falta em um sistema elétrico, utilizando o software
MATLAB/Simulink®. E por fim, discute-se no capítulo 5, as conclusões obtidas com
o trabalho e sugestões de continuidade.

Capítulo 2: O Supercondutor HgRe-1223 como
Limitador de Corrente

2.1. Apresentando o Supercondutor HgRe-1223
A Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, através do Laboratório de
Altas Pressões do Departamento de Física - PRESLAB vem fabricando cerâmicas
supercondutoras Hg0,82Re0,18Ba2Ca2Cu3O8+δ – HgRe-1223,

desde 1998, além de

outros compostos. Essa cerâmica possui a maior temperatura crítica conhecida até o
momento de TC = – 140ºC.
A partir da intenção de desenvolver aplicações para estas cerâmicas
manufaturadas na UFES, foi criado o grupo de Supercondutividade Aplicada SUPERA na Engenharia Elétrica da referida instituição, que trabalha em conjunto
com o PRESLAB e com o Laboratório de Eletrônica de Potência e Acionamento
Elétrico - LEPAC do Departamento de Engenharia Elétrica. O SUPERA objetiva a
aplicação de supercondutores de alta temperatura em sistemas de energia e áreas
correlatas. Os dispositivos limitadores de corrente que fazem uso do supercondutor
têm sido a principal investigação do grupo no tema [19, 20, 26, 27, 28].
A cerâmica HgRe-1223 é um supercondutor resistivo, cuja temperatura
crítica é de 132,4 K, e é fabricada no SUPERA. Para essa cerâmica, a temperatura
de operação é a de liquefação do nitrogênio a pressão de 1 atm, 77K, e a densidade
de corrente crítica é de 3,1885x105A/m2 [19,26]. As grandezas que o caracterizam
são apresentadas nas seções a seguir.
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2.1.1. Suscetibilidade Magnética
A análise da susceptibilidade é usada para determinar a temperatura crítica
do material supercondutor, TC, uma vez que a cerâmica supercondutora
apresentada, sendo do tipo II, é um diamagnético quase perfeito. No momento da
transição do estado normal para o estado supercondutor, o material deve apresentar
a propriedade diamagnética.
Da curva de susceptibilidade, obtém-se o valor de TC do material. Para o
caso da cerâmica supercondutora usada neste trabalho, o valor de TC é igual a
132,4 K conforme pode ser visto na Figura 6 [19]. Com esta temperatura, o material
pode ser resfriado empregando-se nitrogênio líquido na temperatura de 77 K, o que
contribui para tornar o sistema economicamente viável do ponto de vista da
refrigeração.

Figura 6: Susceptibilidade Magnética da cerâmica HgRe-1223.

2.1.2. Caracterização da Densidade de Corrente Crítica
A determinação da densidade de corrente crítica é uma das propriedades
elétricas mais investigadas, pois ela relaciona o tipo de supercondutor com a
aplicação tecnológica [26].
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A curva de densidade de corrente crítica, JC, é necessária para obter o valor
da densidade para qualquer temperatura à qual a cerâmica estará sujeita. A Figura 7
mostra um gráfico típico para cerâmica HgRe-1223, obtido a partir dos dados
resultantes do ensaio de medida da densidade de corrente crítica [19].
Conhecendo-se em qual temperatura a cerâmica estará submetida,
determina-se o valor da densidade de corrente crítica da cerâmica e, a partir do valor
da área desta, obtém-se qual a máxima corrente que ela suporta, sem apresentar
resistividade [26].

Figura 7: Densidade de corrente crítica para a cerâmica HgRe-1223.

2.2. Modelo de Resistência versus Corrente do
Supercondutor
Para se obter o modelo do supercondutor na aplicação como limitador, devese conhecer o comportamento da resistência em função da corrente aplicada a ele.
Sabe-se que, na presença de correntes de transporte em CA e/ou um campo
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magnético externo alternado, um material supercondutor apresenta perda de
energia, fazendo com que as aplicações com supercondutores possam ser divididas
em duas classes [29]. Uma, as aplicações em que o supercondutor vê um campo
magnético externo muito baixo ou nulo, tais como limitadores de corrente de falta.
Nesta situação são preponderantes as perdas CA por autoindução. Outra, aquelas
em que o supercondutor vê um campo CA externo significativo, tais como
transformadores, máquinas rotativas e outras com forte produção de campo
magnético. Adicionalmente, é largamente aceito que as perdas CA são de interesse
em HTSC para Isc,pk>IC, em que Isc,pk é a corrente de pico no supercondutor e IC é a
corrente crítica do supercondutor [30].
O modelo matemático empregado neste trabalho foi desenvolvido a partir da
análise do comportamento da resistência do supercondutor HgRe-1223 com a
corrente, sem que ocorra elevações significativas na temperatura do supercondutor
[26]. O modelo utilizado considera que:


Durante operação normal, ou seja, sem limitação de corrente no circuito, a
corrente de operação no elemento supercondutor (Isc,pk) é sempre menor que
0,6IC, ou seja, Isc,pk < 0,6IC;



O campo magnético externo é desprezível;



Durante uma falta, a corrente acima de IC é a principal fonte de perda de
potência;



Em 50Hz/60 Hz, a resistividade CA não diverge significativamente da
resistividade CC [31].

O comportamento estudado é para uma temperatura de 129K, podendo ser
visto na Figura 8 [26], que é resultado de ensaios de uma cerâmica HgRe-1223. As
medições foram realizadas até aproximadamente 0,03A e os restantes dos dados
foram obtidos por extrapolação. Observa-se na Figura 8 que a transição do
supercondutor não é abrupta, mas aproxima-se de uma exponencial, por isso tornase necessário caracterizar o comportamento do supercondutor na transição.
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Figura 8: Curva característica de resistência versus corrente para a cerâmica HgRe-1223 e T=129K.

Em [26] foi proposto um modelo matemático para aproximação do
comportamento do supercondutor na zona de transição utilizando-se três retas,
conforme pode ser visto na Figura 9 [26].

Figura 9: Modelo de supercondutor com transição representada por retas.
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O valor de IC é o valor da corrente em que o supercondutor muda de fase,
deixando o estado de resistência zero. A resistência RF é aquela que se deseja
inserir representando o supercondutor no estado de condução normal. A corrente
final IF é aquela em que a resistência alcança o valor de regime (RF) à temperatura
de operação do dispositivo. Assim, segundo este modelo, matematicamente, o
limitador de corrente pode ser representado como mostrado na Equação 2.1 [26],

(2.1)

Como a duração da transição em corrente do supercondutor ocorre em um
intervalo de corrente, ∆I, muito pequeno, a representação por reta é suficiente para
estudos em aplicações de Engenharia Elétrica. Para a cerâmica HgRe-1223, cujas
dimensões são conhecidas, a densidade de corrente final é dada pela Equação 2.2
[26]:
(2.2)
Em que JF e JC são, respectivamente, a densidade de corrente final e densidade de
corrente crítica do supercondutor. Reescrevendo a Equação 2.2 pode-se calcular a
corrente final do supercondutor segundo a Equação 2.3,
(2.3)
Em que SSC é a área da seção transversal do supercondutor.

2.3. Aplicação como Limitador de Corrente de Falta
Uma aplicação que se destaca no supercondutor em Engenharia Elétrica é o
limitador de corrente de falta. Utilizando o supercondutor, pode-se citar como
vantagens a redução do peso, tamanho e custo dos equipamentos elétricos do
sistema de potência, a possibilidade de uso de disjuntores com corrente de
interrupção menor, bem como a continuidade operacional [21]. Considere o sistema
elétrico apresentado pela Figura 10 abaixo:
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Figura 10: Circuito elétrico.

No caso de um curto circuito no ponto A, a corrente de curto circuito estaria
limitada apenas pela impedância dos cabos e a reatância interna do gerador, logo, o
valor de pico (I1cc) da corrente de curto circuito seria conforme a Equação 2.4.

(2.4)

em que: V1,pk: valor de pico da fonte de tensão;
rcabo: resistência do cabo elétrico;
xcabo: reatância do cabo elétrico;
xger: reatância interna do gerador.
Para limitar a corrente de curto circuito pode-se inserir um limitador de
supercondutor em série com a fonte. No instante do curto, a corrente ultrapassa o
valor de corrente crítica, o supercondutor insere uma resistência no circuito (Rlim),
conforme mostrado na Figura 11 e o valor de corrente de pico (I2cc) que é obtido com
o limitador supercondutor é conforme a Equação 2.5,
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Figura 11: Circuito elétrico com inserção de resistência limitadora.

(2.5)

Definindo KCC como fator de limitação de corrente, seu valor pode ser
calculado conforme a Equação 2.6:
(2.6)
Então, pode-se calcular a resistência que limita a corrente de curto circuito.
Combinando as Equações 2.4, 2.5 e 2.6, tem-se:

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)
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A Equação 2.10 estabelece um método de cálculo da resistência de
limitação do supercondutor. Conhecendo os dados do circuito e estabelecendo o
fator de limitação de corrente é possível determinar o valor da resistência que limita
à corrente de falta ao valor desejado.

2.4. Aplicação como limitação da corrente de partida de
MIT
Outra aplicação, recentemente estudada, é a utilização do limitador
supercondutor na partida de um MIT [27,32,33].
Na condição de partida de um MIT, o escorregamento é unitário, assim
sendo, ao se analisar o circuito equivalente do motor, verifica-se que a reatância de
magnetização que está em paralelo com a impedância do rotor é muito grande
quando comparada com esta e, portanto pode ser negligenciada [30]. Logo, na
partida pode-se reduzir o circuito equivalente por fase do motor à impedância do
estator em série com impedância do rotor, como mostrado na Figura 12 [26].

Figura 12: Circuito equivalente por fase do motor de indução trifásico na partida.

Assim a corrente de pico, I1P no instante da partida é determinada pela
Equação 2.11 [34],

(2.11)
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Em que r1 e x1 são, respectivamente, a resistência e reatância do estator e r2 e x2
são, respectivamente, a resistência e reatância do rotor, referidos ao enrolamento do
estator.
Em motores de indução, a limitação da corrente de partida pode ser feita
utilizando dispositivos como: chave estrela triângulo, chave compensadora, soft
starter, inversores de frequência, reostato e também os reatores série.
Para limitação da corrente do motor no instante da partida foi proposto à
inserção de um limitador supercondutor em série com o motor de indução trifásico.
No instante da partida, a corrente ultrapassa o valor de corrente crítica e o
supercondutor insere uma resistência no circuito (Rlim) conforme mostrado na Figura
13 [27].

Figura 13: Circuito equivalente por fase de um MIT no momento da partida com a inserção de
resistência limitadora.

A Equação 2.12 mostra o valor de corrente de pico, I1psc, que é obtido com o
limitador supercondutor,

(2.12)

Considerando que o supercondutor só introduz a resistência no circuito
enquanto a corrente instantânea é superior à corrente crítica, e também que o efeito
não ocorre ao mesmo tempo nas três fases, o sistema apresenta um comportamento
não linear. Com isso, o circuito equivalente por fase não é uma representação
totalmente verdadeira do comportamento elétrico, entretanto, seu uso permite o
projeto do limitador supercondutor com boa aproximação [27].
Definindo KMIT como o fator de redução de corrente desejado, tem-se que,
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(2.13)
Então, substituindo as Equações 2.11 e 2.12 na Equação 2.13, tem-se que,

(2.14)

(2.15)

(2.16)
Deste modo a resistência que limita a corrente de partida é calculada conforme a
Equação 2.17,
(2.17)
Deve-se considerar que o comportamento da resistência imposta pelo
limitador não é linear, ela alcança o valor final quando a corrente atinge o valor
denominado corrente final de transição (IF), que é função da cerâmica
supercondutora empregada.
Além da resistência final do supercondutor, deverá ser estabelecido o valor
da corrente crítica do supercondutor, pois esta define o instante em que o limitador
deixa o estado supercondutor. Como premissa, será adotado o valor de corrente de
crítica o dobro da corrente nominal de pico [27,32,33], ou seja,
(2.18)
Em que In é o valor eficaz da corrente nominal.
Uma vez determinada a resistência final do supercondutor, torna-se
necessário calcular a potência nos terminais do limitador, dado que, no estado
condutor este comporta-se como um resistor e dissipará potência sob forma de
calor.
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2.5. Perda de Potência no Supercondutor
O limitador supercondutor apresenta dois pontos de aquecimento: contatos
elétricos e o elemento supercondutor. Os contatos elétricos tipicamente apresentam
baixa resistência e serão, nesta análise, desprezadas. Já as perdas associadas ao
elemento supercondutor podem ser divididas em duas: perdas devido à histerese e
as perdas associadas quando a corrente que circula ultrapassa a corrente crítica, ou
seja, o limitador encontra-se no estado condutor e é um elemento resistivo.
No estado supercondutor, a maior componente de perdas é devido a
histerese e estas perdas, intrínseca ao supercondutor do tipo II, é causada pela
movimentação de fluxo magnético através do supercondutor, que induz um campo
elétrico e consequentemente as perdas em corrente alternada [25].
Esta movimentação do fluxo magnético ocorre no estado misto, pois, neste
estado, os vórtices interagem entre si. A interação entre dois vórtices resulta em uma
força de repulsão e, se, em adição às supercorrentes houver correntes de transição
atravessando o material resultando em uma densidade de corrente J s, a
generalização desta força de repulsão para todo material por unidade de volume
pode ser representada pela força de Lorentz agindo sobre toda a rede Abrikosov
fazendo com que esta se mova no sentido perpendicular à passagem de corrente.
Essa movimentação da rede de vórtices altera o fluxo magnético no material e pela
Lei de Faraday tem-se uma força eletromotriz induzida e, como existe corrente
elétrica e uma tensão a ela associada, existe dissipação de potência, e o material
tem comportamento dissipativo: na prática é como se existisse uma resistência
elétrica [14,35, 36].
O supercondutor, entretanto, não é perfeito e existem impurezas inerentes
ao material que ocasionam variações locais do comprimento de coerência, campo
magnético crítico e na profundidade de penetração. Assim, um fluxóide, em cujo
centro a supercondutividade é reprimida, tenderá a ficar aprisionado neste defeito.
Isto ocorre naturalmente, pois o vórtice aprisionado não necessita gastar a energia
caso estivesse forçando uma região anteriormente supercondutora a tornar-se
normal.
Como há uma interação entre os vórtices, o aprisionamento de um único
vórtice por uma imperfeição do material reflete no aprisionamento de vários vórtices
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dentro de uma região em torno desta imperfeição. Estas imperfeições no material
supercondutor resultarão em uma força contrária ao movimento dos vórtices. Se esta
força resistiva for maior que a força de Lorentz, o vórtice permanecerá aprisionado
[14,24, 35].
Embora não se trate de um processo resistivo resultante de um processo
microscópico, como num condutor normal, o efeito é o mesmo, pois a potência
transportada pela densidade de corrente é dissipada para movimentar lateralmente
os vórtices e aparece no supercondutor na forma de calor, acarretando num
aumento de temperatura do material podendo conduzir este a transitar do estado
supercondutor para o estado resistivo.
Contudo, quando a densidade de corrente atinge o valor crítico JC, na qual a
força de Lorentz se iguala à de resistência ao movimento, há o movimento dos
vórtices em velocidade constante [24]. Neste contexto, é importante notar que a
corrente crítica nos supercondutores do tipo II é determinada pelas forças de
aprisionamento, ou seja, a densidade de corrente crítica pode ser definida como a
máxima corrente que um supercondutor pode transportar sem que exista movimento
dos vórtices. Dessa maneira os limitadores de corrente supercondutores são
produzidos de maneira a suportar as correntes nominais do sistema elétrico, sem
que transitem para o estado normal, passando a apresentar resistência elétrica
apenas quando a corrente do sistema aumentar de forma significativa [9,14,35].
Uma vez ultrapassada a corrente crítica o supercondutor comportar-se-á
como uma resistência. Elementos resistivos, por sua natureza, são dispositivos que
dissipam potência quando uma corrente elétrica o atravessa. Por definição, a
potência instantânea em uma resistência elétrica é dada pelo produto da tensão
instantânea aplicada pela corrente instantânea que atravessa o resistor. Assim, a
potência instantânea dissipada, pelo supercondutor, no estado normal, pode ser
descrita pela Equação 2.19 [37]:
(2.19)
em que:
psc: é a potência instantânea que o limitador supercondutor trifásico dissipa
quando no estado condutor,
isc: corrente instantânea no limitador supercondutor,
vsc: tensão instantânea no limitador supercondutor.
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Assim, para determinar o valor da potência dissipada no supercondutor
torna-se necessário determinar o comportamento da tensão e corrente no limitador
no estado condutor. A Figura 14 mostra a tensão em um supercondutor, obtida por
simulação, na qual a tensão só é diferente de zero, enquanto a corrente for maior
que a corrente crítica.
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Figura 14: Tensão e corrente no HgRe-1223 no estado condutor (RF =10, IC=10A e IF=13,23A).

Antes de calcular o valor instantâneo da corrente e da tensão no
supercondutor, defini-se α como o ângulo associado ao instante em que a corrente
do supercondutor é igual o valor da corrente crítica. O ponto que define α na curva
de corrente do supercondutor pode ser visto na Figura 15.
O ângulo α é calculado conforme a Equação 2.20,

(2.20)
em que:
Ipk: é a corrente de pico do circuito se não houvesse a interferência do
supercondutor.
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Figura 15: Corrente no supercondutor – Indicação do ângulo α.
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Para simplificar, será assumido que no intervalo de α a π – α, o
supercondutor assume o valor de Rlim e a corrente no supercondutor obedece a uma
senóide de valor de pico Ilim,pk . O valor de Ilim,pk corresponde ao valor de corrente do
circuito que se deseja limitar, portanto, a corrente instantânea (isc) no limitador pode
ser descrita pela Equação 2.21,

(2.21)

Assim, pode-se definir a tensão instantânea (vsc) no supercondutor conforme a
Equação 2.22,

(2.22)

A potência instantânea (psc) será dada pela Equação 2.23,
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(2.23)

Sendo assim, a potência média (Psc) dissipada, no intervalo 0 a π, pelo limitador no
estado condutor, será dada pela Equação 2.24:

(2.24)

Desenvolvendo a Equação 2.24 tem-se:

(2.25)

(2.26)

(2.27)

(2.28)

(2.29)

Destarte, o cálculo da potência dissipada pelo limitador no estado não
condutor pode ser aproximado pela Equação 2.29.
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2.6. Conclusão
Nessa seção foi exposta uma metodologia para cálculo da resistência do
supercondutor para limitar o valor de corrente na ocorrência de uma falta trifásica e
durante a partida de um motor de indução trifásico. Foi demonstrado que este valor
de resistência é dependente dos parâmetros do circuito e do valor de corrente que
se deseja limitar.
Apresentou-se, também, um método para estimar a potência dissipada pelo
limitador no estado condutor. Esta é dependente do valor de pico corrente limitada,
da resistência final do supercondutor e do ângulo em que o limitador deixa o estado
supercondutor.
Ressalta-se que na construção do modelo matemático para descrever as
perdas por dissipações, assumiu-se como verdadeiro que nos instantes que o
limitador opera no estado condutor, a corrente que atravessa este elemento
comporta-se como uma senóide, o que insere um erro no cálculo da potência, uma
vez que, a região de transição, que no modelo apresentado na seção 2.2, é
aproximado por retas, aqui, foi assumido como sendo integrante da senóide.

Capítulo 3: Utilização de Resistência Shunt para
Redução de Aquecimento no Limitador
Supercondutor – Estudo Conceitual

3.1. Conceito e Uso de Impedância Shunt
A fim de minimizar a potência dissipada no limitador supercondutor, introduzse uma impedância shunt em paralelo com o limitador, conforme ilustrado na Figura
16. Com esta configuração, a corrente é dividida entre o limitador e a impedância
shunt e, por conseguinte, a potência dissipada no limitador é minimizada. Quando a
corrente que atravessa o limitador supercondutor for menor que a corrente crítica
(IC), o limitador retorna ao estado supercondutor zerando a resistência elétrica do
circuito e, por conseguinte, retirando a impedância shunt.

isc,sht
ilim

Figura 16: Conjunto supercondutor associado à impedância shunt.

Nesta proposta foi utilizada uma resistência como uma impedância shunt e a
resistência do metal colocado em paralelo deve ser tal que seja elevada quando
comparada a do supercondutor em seu estado de supercondutividade [18].
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3.2. Associando uma Resistência Shunt ao Elemento
Supercondutor
Nesta seção é apresentada uma metodologia de projeto dos valores da
resistência shunt de forma a minimizar as perdas ôhmicas no supercondutor.
Quando a corrente que atravessa o limitador supercondutor for superior à
corrente crítica, a resistência inserida no circuito para limitação da corrente (Rlim,sht)
será a associação do paralelo da resistência shunt (Rsht) com a resistência imposta
pelo elemento supercondutor (Rsc). A Equação 3.1 apresenta o resultado da
associação:
(3.1)
Ressalta-se que, não necessariamente, a resistência imposta pelo limitador
deve ser a resistência final do elemento supercondutor, portanto, é mister
dimensionar um valor para resistência shunt e também o valor da resistência
inserida pelo limitador que, devido à inserção da resistência shunt, pode ou não
atingir seu valor de resistência final, uma vez que este depende do valor de corrente
que atravessa o supercondutor.
É importante mencionar que na configuração limitador supercondutorresistência shunt deseja-se limitar a corrente ao mesmo valor de quando apenas o
limitador supercondutor é inserido no circuito, ou seja, a corrente que flui pelo
conjunto também deve ser Ilim e, por conseguinte deve-se ter:
(3.2)
Dado que a corrente que flui apenas pelo limitador supercondutor (isc,sht),
quando este estiver associado a uma resistência shunt, não é a mesma descrita pela
Equação 2.21, é necessário caracterizá-la. Tal como na seção 2.5, será assumido
que no intervalo de α a π–α, a corrente que flui pelo conjunto limitador
supercondutor-resistência shunt, obedece a uma senóide de valor de pico Ilim,pk.
Como este é um circuito divisor de corrente, a corrente instantânea que flui, apenas
pelo limitador, no estado condutor, pode ser descrita pela Equação 3.3:
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(3.3)
Assim, a corrente que flui pelo limitador supercondutor, para esta situação, pode ser
completamente caracterizada pela Equação 3.4,

(3.4)

3.2.1. Com inserção total da resistência final do supercondutor
Para que o limitador no estado não supercondutor imponha a resistência
final, a corrente que atravessa o supercondutor deve ser superior, não apenas à
corrente crítica, mas também à corrente final de transição (IF), ou seja,
(3.5)
Neste caso, a resistência imposta pelo supercondutor será a resistência
final. E, portanto, o valor da resistência limitadora será calculado pela Equação 3.6.
(3.6)

3.2.2. Com inserção parcial da resistência final do supercondutor
Para que o limitador, no estado condutor, opere na região de transição, a
corrente que o atravessa deve ser superior à corrente crítica e inferior à corrente
final de transição, ou seja,
(3.7)
Nesse caso, quando a corrente que atravessa o supercondutor atingir seu valor
máximo (Isc,sht,pk), este imporá ao circuito uma resistência máxima (Rsc,pk), mas que
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não é a sua resistência final. A resistência final do supercondutor pode ser calculada
rearranjando a Equação 2.1,
(3.8)

(3.9)

E, o valor da resistência limitadora será calculado pela Equação 3.10.

(3.10)

3.3. Dissipação de Potência no Supercondutor quando
Associado à Resistência Shunt
Com a inserção da resistência shunt, a tensão instantânea (vsc,sht) sobre o
supercondutor é dada pela Equação 3.11,

(3.11)

Recordando que da Equação 3.1,

A Equação 3.11 pode ser rearranjada de forma que a tensão seja dada pela
Equação 3.12,

(3.12)
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Portanto, a potência instantânea dissipada (psc,sht) pelo limitador, quando associado
com a resistência shunt, é dada pela Equação 3.13:
(3.13)
Desenvolvendo a Equação 3.13

(3.14)

(3.15)

Por sua vez, a potência média dissipada (Psc,sht) no intervalo 0 a π somente pelo
supercondutor, no estado condutor, será dada pela Equação 3.16:

(3.16)

Desenvolvendo a Equação 3.16 tem-se:

(3.17)

Combinando a Equação 3.1 e 3.17 tem-se que,

(3.18)

(3.19)
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(3.20)

(3.21)

(3.22)

Portanto, a potência dissipada pelo supercondutor, no estado condutor, quando
associado a uma resistência shunt será calculada pela Equação 3.22.

3.4. Minimização de Potência Dissipada no Supercondutor
com a Utilização de Resistência Shunt
Definindo n como o fator de redução da potência, pode-se determiná-lo pela
Equação 3.23,
(3.23)
Substituindo as equações 2.29 e 3.22 na Equação 3.23 tem-se que:

(3.24)

Deste modo a redução de potência pode ser calculada pela Equação 3.25:

(3.25)
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Como se deseja limitar a corrente ao mesmo valor quando apenas se utiliza o
limitador supercondutor a Equação 3.2 deve-se ser satisfeita,

Portanto, pode-se reescrever a Equação 3.26:
(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)

(3.30)
A Equação 3.30 demonstra que o fator de redução de potência é determinado tanto
pela resistência shunt quanto pela resistência imposta pelo limitador.
Definindo-se, um valor de redução de potência e de redução de corrente,
pode-se determinar o valor, tanto da resistência do limitador, como da resistência
shunt. Reescrevendo a Equação 3.30 tem-se uma relação para cálculo da
resistência shunt, dependente também da resistência do supercondutor, dada pela
Equação 3.31,
(3.31)
Embora a Equação 3.31 esteja em uma forma simples para calcular a
resistência shunt, não é possível determiná-la de forma imediata uma vez que a
resistência do limitador, também, não é conhecida. É desejável que a equação seja
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em função de parâmetros conhecidos do sistema, assim, substituindo Equação 3.31
na Equação 3.1 tem-se,

(3.32)

(3.33)
Portanto, a resistência do supercondutor pode ser calculada pela Equação 3.34:
(3.34)
E, substituindo a Equação 3.34 na Equação 3.31 a resistência shunt é dada pela
Equação 3.35,
(3.35)

3.5. Limite para Redução de Potência
É razoável desejar a maior redução de potência, no entanto, é importante
lembrar que há um compromisso entre as resistências e a corrente que atravessa o
limitador. Ou seja, se o fator de redução de potência for tão grande quanto se queira,
relembrando que este é sempre menor que 1, o valor da resistência shunt será
pequeno e da resistência do limitador supercondutor grande, o que pode fazer com
que a corrente que o atravesse seja pequena a ponto de impedir que o
supercondutor entre no estado condutor. Assim sendo, para que haja limitação de
corrente deve-se garantir que a corrente que atravessa o supercondutor seja maior
que a corrente crítica,
(3.36)
A corrente de pico no supercondutor, no estado normal, é dada pela Equação 3.37,
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(3.37)
Combinando as Equações 3.37 e 3.38 tem-se que,
(3.38)
Rearranjando,
(3.39)
Combinando a Equação 3.30 e 3.39 tem-se,
(3.40)

(3.41)

(3.42)

Observa-se pela Equação 3.42 que existe um limite para o qual pode haver
minimização da potência dissipada no limitador quando associado com resistência
shunt. O valor máximo de redução de potência (nmax) pode ser calculado pela
Equação 3.43.

(3.43)

Observa-se que a máxima redução de potência depende do valor de
corrente que se deseja limitar e do valor de corrente em que o limitador deixa o
estado supercondutor (corrente crítica).
Similarmente, existe um limite para a redução de potência (nreg) que
corresponde à condição do supercondutor impondo sua resistência final, isto é, o
valor nreg corresponde ao máximo valor de redução de potência em que o limitador,
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no estado condutor, ainda opera em seu estado normal; para que isso ocorra devese satisfazer a Equação 3.44,
(3.44)
Combinando as Equações 3.37 e 3.44 tem-se que,
(3.45)
Rearranjando,
(3.46)
Combinando as Equações 3.30 e 3.46 tem-se,
(3.47)

(3.48)

(3.49)

Portanto, o máximo valor de redução de potência (nreg) que faz com que o limitador,
no estado condutor, não opere na zona de transição, é calculado pela Equação 3.50.

(3.50)

3.6. Conclusão
Nesta seção foi apresentado o uso de resistência shunt para redução da
potência dissipada pelo limitador no estado condutor.
Similarmente à seção 2.5, foi apresentado um método de estimativa de
potência quando o supercondutor está associado à resistência shunt. No cálculo
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desta estimativa, assumiu-se como verdadeiro que nos instantes nos quais o
limitador opera no estado condutor, a corrente que atravessa este elemento
comporta-se como uma senóide.
Pontua-se que, uma vez definido o valor de resistência que limita a corrente
ao valor desejado e a redução de potência, a resistência do supercondutor e a
resistência shunt podem ser calculadas em função dessas variáveis pelas Equações
3.34 e 3.35, respectivamente.
Foi demonstrado que existe um limite para a redução de potência no
supercondutor, e que este depende do valor de corrente que se deseja limitar e da
corrente crítica do supercondutor. Este valor pode ser calculado pela Equação 3.43.
Outrossim, existe um valor máximo de redução de potência, em que o limitador
impõe sua resistência final ao circuito quando no estado condutor, que é dependente
da corrente final e da corrente de pico que se deseja limitar, este valor é calculado
pala Equação 3.50. Portanto, a seleção do fator de redução de potência é balizada
tanto pelas características do supercondutor quanto pela escolha que o usuário faz
de redução de corrente.

Capítulo 4: Resultados e Análise da Metodologia
Proposta

Nesta seção será avaliada a metodologia de minimização de potência
dissipada pelo limitador utilizando uma resistência shunt; dois casos serão
abordados: limitador de corrente de falta e limitador de corrente de partida de MIT.
Serão apresentados os dados obtidos por simulação. A análise será feita por
simulação utilizando uma plataforma desenvolvida no software MATLAB/Simulink®.
O modelo do limitador supercondutor utilizado e modelado neste software
será o mesmo proposto em [21]. A Figura 17 apresenta o bloco supercondutor
trifásico.

entrada1

saída1

entrada2

saída2

entrada3

saída3

supercondutor _3f

Figura 17: Bloco supercondutor trifásico.

O bloco supercondutor_3f representa o limitador de corrente supercondutor
inserido no circuito. A máscara do bloco está ilustrada na Figura 18. Para a
implementação do bloco supercondutor_3f é necessário que se insiram os
parâmetros o RF, IF e IC.

Figura 18: Máscara do bloco supercondutor para simulação.
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4.1. Metodologia de Cálculo da Resistência Final do
Limitador e da Resistência Shunt
Conforme as Equações 3.35 e 3.36, para calcular a resistência final do
supercondutor e a resistência shunt é necessário conhecer o fator de redução de
potência (n) e a resistência que limita a corrente ao valor desejado (Rlim), tais
valores, no entanto, dependem do fator de redução de corrente. Deste modo, esta
deve ser a primeira escolha do projetista.
Escolhido o fator de redução de corrente e conhecendo-se os parâmetros do
circuito determina-se, a resistência que limita a corrente ao valor desejado (Rlim), que
é calculada utilizando-se a Equação 2.10 ou a Equação 2.17. É mister, também,
estabelecer os valores de corrente crítica (IC) e corrente final (IF); enquanto na
primeira, a seleção ou cálculo é feita de acordo com dados do circuito ou do MIT, a
última é calculada conforme a Equação 2.3. Determinado os valores de IC e IF, a
etapa seguinte é o cálculo do limite de redução de potência (nmax) e a máxima
redução de potência para quando o limitador impuser sua resistência final (nreg); o
primeiro baliza a escolha do usuário enquanto que, o segundo permite estabelecer
em que região o supercondutor irá trabalhar.
Uma vez determinado Rlim e selecionado o fator de redução de potência,
calcula-se então, a resistência que o limitador deverá impor (Rsc) e a resistência
shunt (Rsht), com as Equações 3.34 e 3.35, respectivamente. Por fim, se o fator de
redução de potência escolhido for inferior a nreg a resistência final do supercondutor
assume o valor de Rsc, caso contrário deve-se utilizar a Equação 3.10 e calcular o
valor da resistência final. A Figura 19 apresenta o fluxograma para determinação das
resistências.
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Estabelecer o fator de redução de
corrente

Calcular Rlim
Calcular IF
Determinar os limites de redução de
potência (nmax e nreg)

Escolher um fator de redução de
potência (n)

n>nreg

n<nreg

Calcular Rsc e Rsht

Calcular Rsc e Rsht

Calcular RF

Fazer RF=Rsc

Figura 19: Fluxograma para cálculo da resistência final do limitador e a resistência shunt.

4.2. Limitador de Corrente de Falta - Supercondutor
Associado à Resistência Shunt
A validação desta metodologia será feita tendo como caso base um Centro
de Controle de Motores (CCM) de 480V de uma Unidade de Processamento de Gás
Natural (UPGN). Em CCM’s de 480V, o nível máximo de curto circuito para projeto,
desejado, é de 18kA rms, dada a capacidade de curto do painel. A Figura 20
apresenta o esquema no Simulink do CCM simulado.
Para o CCM apresentado, o equivalente de Thévenin no painel
PN-PGN-480C é representado por uma fonte de tensão trifásica de 480V,
impedância de sequência positiva de

e a corrente de curto

circuito trifásico simétrica sem qualquer tipo de limitador é de 47,473kA (valor de
pico de 67,98 kA). Os dados das cargas são apresentados na Tabela 2.
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Figura 20: CCM de estudo.

Tabela 2 – Cargas no painel PN-PGN-480C.

Carga

Tag

Potência

MIT
MIT
MIT
MIT
Carga térmica

AC-160 A
P-243 A
AC-346-EQV-1
AC-440-EQV-1
Load Heater-PGN

22kW
33kW
60kW
220 kW
124,4 kW

Fator de
Potência
0,8
0,8
0,82
0,84
0,8

Rendimento
91%
88%
91%
93%
-

Escolhendo 9kA como corrente simétrica de falta que se deseja limitar, o
fator de limitação de corrente de falta (KCC) calculado é conforme a Equação 2.6
deve ser:
(4.1)
E, utilizando a Equação 2.10 determina-se a Rlim,
(4.2)
Para que o conjunto limitador supercondutor com resistência shunt limite a
corrente de falta em 9kA, a resistência do conjunto, Rlim,sht, deve ser igual a Rlim,
calculada sem a resistência shunt, ou seja,
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(4.3)
Em condições nominais a corrente do alimentador é de aproximadamente
800A e para que o limitador não atue quando os motores partirem será escolhida
como corrente crítica o valor de 4000A. Sabendo que a densidade de corrente crítica
é de 3,1885X105A/m2, a área da seção transversal do supercondutor é,
(4.4)
e conforme a Equação 2.3 a corrente final do limitador é,
(4.5)
Com os valores de corrente crítica e de resistência de limitação escolhidos,
determina-se o máximo valor do fator de redução de potência dissipada no limitador
supercondutor para o CCM em questão. Assim, aplicando a Equação 3.44, obtémse,
(4.6)
isto significa que a máxima redução de potência dissipada no supercondutor durante
um curto circuito será de 68,57%. Com a Equação 3.51 calcula-se o máximo valor de
redução de potência para não operar na região de transição,
(4.7)
ou seja, o supercondutor impõem sua resistência final, no estado condutor, se a
redução de potência escolhida for inferior a 58,43%.
A
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Tabela 3 mostra as combinações de resistência que devem ser feitas para
se obter a limitação de corrente de partida em um fator KCC=5,275, e a redução de
potência dissipada esperada.
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Tabela 3 – Combinação de resistências para Rlim,sht=29,51mΩ.

n Rsc (mΩ) Rsht(mΩ)
2%
30,11
1475,48
4%
30,74
737,74
6%
31,39
491,83
8%
32,08
368,87
10% 32,79
295,10
12% 33,53
245,91
14% 34,31
210,78
16% 35,13
184,44
18% 35,99
163,94
20% 36,89
147,55
22% 37,83
134,13
24% 38,83
122,96
26% 39,88
113,50
28% 40,99
105,39
30% 42,16
98,37
32% 43,40
92,22
34% 44,71
86,79
36% 46,11
81,97
38% 47,60
77,66
40% 49,18
73,77
42% 50,88
70,26
44% 52,70
67,07
46% 54,65
64,15
48% 56,75
61,48
50% 59,02
59,02
52% 61,48
56,75
54% 64,15
54,65
56% 67,07
52,70
58% 70,26
50,88
60% 73,77
49,18
62% 77,66
47,60
64% 81,97
46,11
66% 86,79
44,71
68% 92,22
43,40

RF (mΩ)
30,11
30,74
31,39
32,08
32,79
33,53
34,31
35,13
35,99
36,89
37,83
38,83
39,88
40,99
42,16
43,40
44,71
46,11
47,60
49,18
50,88
52,70
54,65
56,75
59,02
61,48
64,15
67,07
70,26
87,32
119,88
181,89
342,28
1632,97

Observa-se que quando n=60%, a resistência imposta pelo limitador não é
mais a resistência final, ou seja, o limitador opera na região de transição. Note
também, que quando o limitador opera na região de transição e, à medida que o
fator de redução de potência cresce, a resistência final pode se tornar muito grande
quando comparada com aquela que o limitador efetivamente impõe ao circuito, o
que pode aumentar o comprimento da cerâmica.
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Para fins de comparação de potência dissipada será feito um curto circuito
na barra PN-PGN-480C, do circuito apresentado na Figura 20, no intervalo de 3,5s a
4s e, em seguida o circuito será aberto. Serão apresentadas duas simulações: o
limitador impondo sua resistência final e o segundo para o limitador operando na
região de transição.

4.2.1. Redução de Potência Dissipada em 50%
Para estudo de redução de potência dissipada a primeira escolha feita é
uma redução de 50%, condição na qual o supercondutor opera na região normal de
condução, assim tem-se:

Na Figura 21 é apresentada a corrente de curto circuito do sistema sem
qualquer limitador, seu valor de pico é de 67,47kA.
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Figura 21: Corrente de curto circuito trifásica sem o limitador de corrente.

A Figura 22 apresenta a corrente de curto circuito quando o circuito está
associado ao limitador supercondutor. O valor de pico desta corrente é de 11,07KA.
Calculando o fator de redução de corrente tem-se KCC=5,79, o que confirma que se
alcançou a redução de corrente para abaixo do desejado.
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Figura 22: Corrente de curto circuito trifásica com limitador supercondutor.

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta a corrente de falta quando o
circuito está associado ao limitador supercondutor em paralelo com a resistência
shunt. O valor de pico desta corrente é de 11,77kA. Calculando-se o fator de
redução de corrente tem-se KCC=5,73, o que evidencia que também, nesta
configuração, se alcançou a limitação de corrente desejada.
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Figura 23: Corrente de curto circuito trifásica com conjunto limitador supercondutor e resistência shunt
(n=50%).
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A Figura 24 apresenta a corrente no limitador quando associado à
resistência shunt. A corrente de pico no limitador durante o curto é 5860A, superior à
corrente final de transição projetada (IF = 5291,52A), o que demonstra que o
limitador impõe sua resistência final ao circuito durante a falta.
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Figura 24: Corrente no limitador supercondutor quando associado com resistência shunt (n=50%).

A Figura 26 apresenta a energia dissipada durante o curto circuito. Note que
a energia total dissipada pelo limitador é 3022 kW.s, enquanto que, quando o
supercondutor está associado, em paralelo, com a resistência shunt é igual a
1683kW.s, isto implica em dizer que houve uma redução de 44,31% na potência
dissipada.
A Figura 25 apresenta o detalhe da corrente no supercondutor e na
resistência shunt durante o curto circuito. Observe que a corrente é dividida entre o
supercondutor e o resistor shunt quando a corrente instantânea de falta é superior à
corrente crítica, mas no intervalo no qual o módulo da corrente de falta é inferior à
crítica a corrente que atravessa o resistor shunt é igual a zero, como esperado.
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Figura 25: Detalhe da corrente no supercondutor e na resistência shunt durante o curto circuito
(n=50%).
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Figura 26: Energia dissipada no limitador supercondutor (n=50%).
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4.2.2. Redução de Potência Dissipada em 64%
A próxima análise será feita para uma redução de potência de 64%. Para
esta condição o limitador supercondutor opera na região de transição, assim tem-se:

Para o circuito sem qualquer tipo de limitação a forma de onda de corrente
de curto circuito é a mesma da Figura 21. Do mesmo modo, se um limitador de
corrente supercondutor fosse inserido no circuito a forma de onda de corrente
limitada é mesma da Figura 22.
A Figura 27 apresenta a corrente de curto circuito com a inserção do
limitador supercondutor em paralelo com a resistência shunt. O valor de pico desta
corrente é de 12,11kA e calculando-se o fator de redução de corrente tem-se
KCC=5,56, o que ratifica que se alcançou o valor de corrente desejado.
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Figura 27: Corrente de curto circuito trifásico com conjunto limitador supercondutor e resistência shunt
(n=64%).

A Figura 28 apresenta a corrente no supercondutor quando este está
associado com a resistência shunt. O valor da corrente de pico no supercondutor
durante o curto é 4540A que é inferior a corrente final de transição projetada
(IF=5291,52A), que confirma que o limitador opera na região de transição.
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Figura 28: Corrente no limitador supercondutor (n=64%).

A Figura 29 apresenta o detalhe da corrente no supercondutor e na
resistência shunt durante o curto circuito. Como no caso anterior, durante a falta
quando a corrente é superior à corrente crítica, parte da corrente de curto circuito é
desviada pela resistência shunt. Note também, que como a redução de potência
projetada é superior à 50%, o valor de pico da corrente que atravessa a resistência
shunt é superior ao valor de pico da corrente no supercondutor durante a falta.
A Figura 30 apresenta a energia dissipada durante o curto circuito. Note que
a energia total dissipada pelo limitador é 3021 kW.s, enquanto que, quando o
supercondutor está associado, em paralelo, com a resistência shunt é igual a
1404kW.s, isto implica em dizer que houve uma redução de 53,53% na potência
dissipada.
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Figura 29: Detalhe da corrente no supercondutor e na resistência shunt durante o curto circuito
(n=64%).
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Figura 30: Energia Dissipada – Limitador de corrente de falta (n=64%).
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4.3. Limitador de Corrente de Partida de um MIT Supercondutor Associado à Resistência Shunt
Nesta seção será analisada a redução potência para o supercondutor como
limitador de corrente de partida de um MIT. Para a simulação-validação utilizar-se-ão
os mesmos dados do MIT e o mesmo fator de redução de corrente de partida
proposto em [22,26]. Foi considerado um motor de indução trifásico tipo gaiola de
esquilo com potência de 3 hp, 220 volts, 8,43A, 60 Hz, 4 pólos e 1710 rpm. Os
parâmetros do MIT são apresentados na Figura 31. As simulações foram todas
implementadas em ambiente do software Matlab - Simulink® utilizando-se o modelo
de motor disponível na biblioteca do software.

Figura 31: Dados do motor.

Na Figura 32 apresenta-se o diagrama de blocos utilizado para simular a
partida de três MITs a vazio, idênticos ao da Figura 31, para que os resultados sejam
comparados. O motor 1 (MIT 1) utiliza partida direta, o motor 2 (MIT 2) utiliza partida
com limitador supercondutor e o motor 3 (MIT 3) utiliza partida com o conjunto
limitador supercondutor e resistência shunt.
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Figura 32: Diagrama de blocos para a simulação das partidas direta (MIT 1), com limitação
supercondutora (MIT 2) e com limitação supercondutora em paralelo com a resistência shunt (MIT 3).

A fim de não reduzir drasticamente o torque de partida, foi proposta uma
limitação da corrente de partida de um fator máximo de redução de KMIT =2
[22,26,27]. Substituindo os valores dos parâmetros do motor na Equação 2.17 temse,
(4.10)
(4.11)
Calculando pela Equação 2.12 a corrente de partida limitada tem-se

(4.12)

(4.13)
A corrente nominal (Inom) vale 8,43A e conforme a Equação 2.18,
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(4.14)
Sabendo que a densidade de corrente crítica é de 3,1885X105A/m2, a área da seção
transversal do supercondutor é,
(4.15)
E conforme a Equação 2.3 a corrente final do limitador é,
(4.16)
A resistência equivalente (Rlim,sht), resultante da associação em paralelo do
limitador supercondutor com a resistência shunt, deve ter o mesmo valor de quando
apenas é utilizado o limitador supercondutor para que a limitação de corrente seja a
mesma, ou seja,
(4.17)
Para balizar a escolha do fator de redução de potência determina-se o
máximo valor do fator de redução de potência dissipada no limitador supercondutor
para o motor em questão. Assim aplicando a Equação 3.44 obtém,
(4.18)
Isto significa que a máxima redução potência dissipada no supercondutor durante a
partida, para este motor será de 31,35%. Utilizando-se agora a Equação 3.51,
calcula-se o máximo valor de redução de potência para que no estado condutor, o
limitador não opere na região de transição:
(4.19)
Deste modo, para que o limitador não opere na região de transição a máxima
redução de potência será de 9,2%.
A Tabela 4 mostra as combinações de resistência que devem ser feitas para
se obter a limitação de corrente de partida em um fator KMIT=2, e a redução de
potência dissipada esperada. Observa-se por esta tabela que quando n=10% a
resistência imposta pelo limitador não é mais a resistência final, ou seja, o limitador
opera na região de transição.
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Tabela 4 – Valores de resistência para Rlim,sht = 3,4Ω.

n
Rsc (Ω)
1%
3,43
2%
3,47
3%
3,51
4%
3,54
5%
3,58
6%
3,62
7%
3,66
8%
3,70
9%
3,74
10% 3,78
11% 3,82
12% 3,86
13% 3,91
14% 3,95
15% 4,00
16% 4,05
17% 4,10
18% 4,15
19% 4,20
20% 4,25
21% 4,30
22% 4,36
23% 4,42
24% 4,47
25% 4,53
26% 4,59
27% 4,66
28% 4,72
29% 4,79
30% 4,86
31% 4,93

Rsht(Ω) Rf (Ω)
340,00 3,43
170,00 3,47
113,33 3,51
3,54
85,00
3,58
68,00
3,62
56,67
3,66
48,57
3,70
42,50
3,74
37,78
3,92
34,00
4,16
30,91
4,43
28,33
4,72
26,15
5,05
24,29
5,42
22,67
5,84
21,25
6,33
20,00
6,88
18,89
7,53
17,89
8,30
17,00
9,22
16,19
15,45 10,33
14,78 11,72
14,17 13,49
13,60 15,83
13,08 19,04
12,59 23,73
12,14 31,25
11,72 45,18
11,33 79,77
10,97 312,39

4.3.1. Redução de Potência Dissipada em 8%
Para estudo de redução de potência dissipada, a primeira análise feita é
para uma redução de 8%, com o limitador operando fora da região de transição
região normal de condução, assim tem-se:
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supercondutora e com o conjunto limitador supercondutor-resistência shunt são
apresentados na Figura 33. Comparando as correntes apresentadas nota-se que,
com o conjunto limitador supercondutor – resistência shunt a corrente de pico na
partida do MIT foi reduzida de 86,63A para 41,23A.
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Figura 33: Corrente de estator (n=8%).

A Figura 34 apresenta a corrente no limitador supercondutor. Note que o
pico da corrente (Isc,pk=37,93A) é superior a corrente de regime projetada
(IF=31,54A). Portanto, pode-se afirmar que o limitador não opera na região de
transição, ou seja, a resistência imposta por ele nesta configuração é a resistência
final.
A Figura 35 mostra o detalhe da corrente no supercondutor e no resistor
shunt durante a partida do MIT. Observe que a corrente é dividida entre o
supercondutor e a resistência shunt quando o módulo da corrente instantânea de
partida é maior que a corrente crítica, entretanto, quando aquela torna-se menor que
a corrente crítica, a cerâmica retorna ao estado supercondutor zerando sua
resistência elétrica e, por conseguinte, a corrente que atravessa a resistência shunt,
neste intervalo, é igual a zero.
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Figura 34: Corrente no limitador Supercondutor - Limitador de corrente de Partida de MIT (n=8%).
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Figura 35: Detalhe da corrente no supercondutor e na resistência shunt durante a partida do motor
(n=8%).

Na Figura 36 é apresentada a velocidade do MIT, tanto para partida com
limitação supercondutora, quanto para a partida com o conjunto limitador
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supercondutor-resistência shunt. O motor alcança a velocidade de regime
permanente em cerca de 1,5s.
A Figura 37 mostra o torque eletromagnético e como era esperado, o torque
de partida foi reduzido de, aproximadamente, 23,44% em relação à partida direta.
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Figura 36: Velocidade do MIT (n=8%).
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Figura 37: Torque Eletromagnético (n=8%).
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A Figura 38Figura 38 mostra a energia dissipada no limitador supercondutor.
Observe que na partida do MIT a energia total dissipada pelo limitador é 5057 W.s,
enquanto que com a resistência shunt é igual a 4589W.s, isto implica em dizer que
houve uma redução de 9,26% na potência dissipada.
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Figura 38: Energia Dissipada no limitador supercondutor - Limitador de corrente de partida de MIT
(n=8%).

4.3.2. Redução de Potência Dissipada em 25%
Uma segunda análise será feita, agora para uma redução de potência
dissipada de 25%. Para simulação, as mesmas considerações de operação do motor
de indução descritas no item 4.2.1 serão empregadas. Os valores da resistência são
apresentados abaixo.

A Figura 39 mostra a corrente de estator para partida direta, partida com
limitação supercondutora e com o conjunto limitador supercondutor-resistência
shunt. Note que a corrente de pico de estator é reduzida de 86,63A para 38,9A.
A Figura 40 apresenta a corrente no limitador supercondutor. Note que o
pico da corrente (Isc,pk=26,82A) é inferior a corrente de final do supercondutor
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projetada (IF=31,54A), portanto, pode-se a afirmar que o limitador opera na região de
transição.
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Figura 39: Corrente de estator (n=25%).
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Figura 40: Corrente no limitador supercondutor - Limitador de corrente de Partida de MIT (n=25%).
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A Figura 41 mostra o detalhe da corrente no supercondutor e no resistor
shunt durante a partida do motor. Tal como no caso anterior, a corrente no resistor
shunt é diferente de zero apenas no intervalo no qual o módulo da corrente
instantânea de partida é superior à corrente crítica.
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Figura 41: Detalhe da corrente no supercondutor e no resistor shunt durante a partida (n=25%).

O comportamento da velocidade do motor é apresentado na Erro! Fonte de
referência não encontrada.. Observa-se que o motor alcança a velocidade de regime
permanente em cerca de 1,5s, tanto para partida com limitação supercondutora,
quanto para a partida com o conjunto limitador supercondutor-resistência shunt.
A Figura 43 apresenta o torque eletromagnético, como era esperado o torque
de partida foi reduzido a aproximadamente, 21,1% em relação à partida direta.
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Figura 42: Velocidade do MIT (n=25%).
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Figura 43: Torque eletromagnético (n=25%).

A Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra a energia dissipada no
limitador supercondutor. Observe que na partida a energia dissipada pelo limitador é
5056W.s, enquanto que, com a resistência shunt é igual a 4131W.s, isto implica em
dizer que houve uma redução de 20,27% na potência dissipada.
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Figura 44: Energia Dissipada no limitador supercondutor - Limitador de corrente de partida de MIT
(n=25%).

4.4. Comparação de resultados
Para o sistema elétrico proposto e para o supercondutor analisado atuando
como limitador de corrente de falta, a máxima redução de potência que se pode
alcançar é de 68,57% e a máxima redução de potência, para que o limitador não
opere na região de transição é de 58,43%. Neste modo de operação foram então
simulados dois casos: o primeiro para uma redução de potência de 50%, com o
limitador operando fora da região de transição, e o segundo para uma redução de
potência de 64%, com o limitador operando na região de transição.
Para n=50%, o fator de limitação de corrente foi de 5,68. Confirmou-se que o
limitador, no estado condutor, não opera na região de transição, dado que a corrente
de pico que o atravessa (Isc,pk = 5900A) foi superior à corrente final (IF = 5291,62A).
Para esta condição de operação a redução de potência obtida por simulação foi de
44,18%. Para n=64%, o fator de limitação de corrente foi de 5,55. Ratificou-se que
para esta condição, o limitador, no estado condutor, opera na região de transição,
dado que a corrente de pico que o atravessa (Isc,pk = 4540A) foi inferior a corrente
final (IF = 5291,62A). Para esta situação a redução de potência alcançada por
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simulação foi de 53,8%. A Tabela 5 oferece um comparativo dos resultados quando
o supercondutor atua como limitador de corrente de falta.

Tabela 5 – Comparativo dos resultados de simulação para o supercondutor como limitador de
corrente de falta.

Fator de redução de corrente projetado

5,275

5,275

Fator de redução de potência projetado

50%

64%

Zona de
regime

Zona de
Transição

Corrente de pico do supercondutor (A)

5923

4540

Resistência final do supercondutor (mΩ)

59,02

181,89

Resistência shunt (mΩ)

59,02

46,11

Fator de redução de corrente obtido por simulação

5,73

5,56

Fator de redução de potência obtido por simulação

44,31%

53,8%

Erro

5,69%

10,2%

Zona de operação do supercondutor

Com o mesmo supercondutor agora atuando como limitador de corrente de
partida, a máxima redução de potência que se pode alcançar é de 31,35% e a
máxima redução de potência, para que o limitador não opere na região de transição
foi de 9,2%, para o MIT analisado. Igualmente, ao caso do sistema elétrico, foram
analisadas duas situações: quando n=8% e o limitador deve impor sua resistência
final ao circuito, indicando que não opera na região de transição, e quando n=25% e
o limitador deve operar na região de transição.
Para n=8%, o fator de limitação de corrente foi de 2,07. Também foi
confirmado que o limitador, no estado condutor, não opera na região de transição,
dado que a corrente de pico que o atravessa (Isc,pk = 37,93A) foi superior à corrente
final de transição (IF = 31,54A). Para esta situação, a redução de potência obtida por
simulação foi de 9,26%. Neste caso, observou-se que o torque de partida foi
reduzido a 23,44% do torque de partida quando há limitação de corrente e também,
verificou-se que a velocidade alcançou o regime permanente cerca de 0,7s após à
condição de partida direta.
Para n=25% também se obteve êxito na limitação de corrente; o fator de
redução de corrente simulado foi de 2,22. A simulação proporcionou, também, a
confirmação de que o limitador opera na região de transição, dado que a corrente de
pico que o atravessa (Isc,pk=26,82A) foi inferior à corrente final de transição (IF =
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31,54A). Para esta situação a redução de potência obtida por simulação foi de
20,27%. Nesta configuração, constatou-se que o torque de partida foi reduzido a
21,1% do torque de partida para quando não há limitação de corrente. Também se
verificou que a velocidade alcançou o regime permanente, aproximadamente, no
mesmo instante que no caso em que n=8%, entretanto, em um tempo maior na
partida direta, cerca de 0,7s depois. A
Tabela 6 apresenta a comparação dos resultados quando o supercondutor
atua como limitador de corrente de partida.
Tabela 6 – Comparativo dos resultados de simulação para o supercondutor como limitador de
corrente de falta.

Fator de redução de corrente projetado

2

2

Fator de redução de potência projetado

8%

25%

Zona de
regime

Zona de
Transição

Corrente de pico do supercondutor (A)

37,93

26,82

Resistência final do supercondutor (Ω)

3,7

15,83

Resistência shunt (Ω)

42,5

13,6

Fator de redução de corrente obtido por simulação

2,07

2,22

Fator de redução de potência obtido por simulação

9,26%

20,27%

Erro

-1,26%

4,73%

Zona de operação do supercondutor

Em todos os casos simulados a limitação de corrente foi aceitável. Verificouse também que ocorre um maior alívio da potência dissipada pelo supercondutor
quando o mesmo opera na região de transição, não alcançando seu valor final (RF).
Embora esta seja uma situação desejável, apresenta a preocupação de que se deve
garantir que o supercondutor especificado entre no estado condutor sem atingir sua
resistência final correspondente à IF. Esta condição de funcionamento pode ser
crítica, pois qualquer variação no circuito que alimenta a carga em análise, seja um
MIT ou um CCM, modificará a corrente de curto podendo levar o limitador a operar
fora do ponto projetado ou ainda pode fazer o supercondutor sair do estado
condutor. Portanto, recomenda-se que, no estado condutor, o limitador seja
projetado de tal forma que sempre trabalhe impondo sua resistência final ao circuito.
Com os casos simulados constatou-se que se a corrente crítica for próxima
do valor de corrente que se deseja limitar, a máxima redução de potência para o
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limitador ainda impor sua resistência final pode não ser tão significativa. Ocorreu no
caso do supercondutor como limitador de corrente de partida do MIT analisado, em
que esse valor ficou em torno de 9%. Já para o caso em que o limitador atuava
como limitador de corrente de falta e o valor final da corrente era cerca de metade da
corrente que se desejava limitar este valor foi de 58,43%. Conclui-se que o efeito
desejado é tanto melhor quanto maior a diferença entre o valor da corrente final de
transição do supercondutor e o valor de limitação desejado.
De forma geral, tanto no caso em que o supercondutor atuando como
limitador de corrente de falta quanto atuando como limitador de corrente de partida
de MIT observou-se que para qualquer redução de potência houve elevação no valor
da resistência do supercondutor em relação à situação em que se considera apenas
o limitador em série com o MIT ou com sistema elétrico. Isto pode ser ratificado
examinando-se a

Capítulo 4: Resultados e Análise da Metodologia Proposta

84

Tabela 3 e a Tabela 4.
O aumento da resistência do supercondutor traz consigo um inconveniente
que é o incremento do comprimento da cerâmica. Como mencionado, o modelo do
supercondutor é para temperatura constante, consequentemente, o valor de
densidade de corrente crítica também será constante (JC), dado que este é definido
através da curva de densidade crítica versus temperatura do material para a
temperatura em que a cerâmica se encontra; como a corrente crítica é a mesma, a
área do material permanece a mesma. Dado que a resistência do material é
proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção
transversal do material, portanto, o aumento da resistência verificado implicará em
um aumento no comprimento da cerâmica.

Capítulo 5: Conclusões e Sugestões de
Continuidade

5.1. Conclusões
Este trabalho apresentou um estudo sobre a minimização de potência
dissipada por limitador supercondutor do tipo resistivo durante a partida de um motor
de indução trifásico e durante um curto circuito trifásico. Apresentou-se um método
para estimar a potência dissipada pelo limitador, no estado condutor, que é função
da corrente que se deseja limitar, da resistência final do supercondutor e do ângulo
em que o limitador deixa o estado supercondutor. Salienta-se que na construção do
modelo matemático para descrever as perdas por dissipações, assumiu-se como
verdadeiro que nos instantes que o limitador opera no estado condutor, a corrente
que atravessa este elemento comporta-se como uma senóide, o que insere um erro
no cálculo da potência, uma vez que no modelo, a região de transição é aproximada
por retas.
Mesmo com a corrente limitada, as perdas por dissipação podem ser
elevadas, por isso, a fim de minimizar a potência dissipada no supercondutor
introduziu-se no circuito uma impedância shunt em paralelo com o supercondutor,
deste modo, a corrente é dividida entre o supercondutor e a impedância shunt e a
potência dissipada no supercondutor é minimizada. Quando a corrente torna-se
abaixo da corrente crítica (IC), o limitador retorna ao estado supercondutor zerando a
sua resistência elétrica no circuito e, retirando a impedância shunt. Neste trabalho
utilizou-se um resistor como impedância shunt.
Ao associar um resistor shunt ao limitador observou-se que o valor de
resistência que o limitador alcança, após a corrente que o atravessa ultrapassar a
corrente crítica, não é necessariamente a resistência final, ou seja, o limitador pode
operar na região transição, entre a corrente crítica e a corrente final. Isto se deve ao
fato que esta corrente, mesmo sendo superior à crítica, pode não superar a corrente
final do supercondutor. Assim sendo deve-se dimensionar adequadamente, para fins
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de redução de potência, a resistência shunt, a resistência final do supercondutor e a
resistência que este efetivamente insere no circuito, que pode ser, ou não, sua
resistência final.
Para projeto da resistência shunt e da resistência inserida pelo limitador no
circuito foi demonstrado que estas são dependentes do fator redução de potência
dissipada (n) e da resistência que limita a corrente ao valor desejado (Rlim). Posto
isto, salienta-se que as resistências impostas ao circuito dependerão de escolhas
feitas pelo usuário na fase do projeto, tanto da limitação de corrente, quanto da
redução de potência.
O fator de redução de potência, embora, seja uma escolha do usuário, não
pode ser selecionado aleatoriamente, pois, existe um valor máximo para cada
circuito e para cada supercondutor. Este limite é influenciado pela corrente crítica e o
valor de pico da corrente limitada. Similarmente, foi demonstrado que há um máximo
fator de redução de corrente para o limitador operar em sua condição de regime, que
está condicionado ao valor de corrente final e ao valor de pico da corrente limitada.
Feita as considerações conceituais, para verificação da metodologia
proposta simulou-se uma falta trifásica em um painel e a partida de um motor de
indução trifásico, tanto para o limitador operando na região de transição quanto na
região de regime. Constatou-se que, tanto para o limitador de corrente de falta,
quanto para o limitador de corrente de partida, o aumento no fator de redução de
potência implicava num aumento da resistência do supercondutor e em um menor
valor da resistência shunt.
Em suma, a inserção de uma resistência em paralelo com o limitador
supercondutor mostrou-se eficiente na minimização de potência dissipada por este e
em não afetar a limitação de corrente, se adequadamente dimensionada. Destacase que, elevadas reduções de potência amplificarão o erro ocasionado pelas
considerações adotadas na metodologia além de poderem conduzir o limitador a
operar na região de transição. É importante ressaltar que não é desejável que o
limitador opere na região de transição devido ao fato desta região ser de grande
instabilidade, ou seja, uma variação de corrente acarretará uma variação na
resistência imposta, levando a resultados indesejados.
Como o modelo considerado admite apenas a transição por corrente
baseado no modelo de aproximação por retas, sem levar em consideração a
transição por temperatura, os valores de redução de potência dissipada no

Capítulo 5: Conclusões e Sugestão de Continuidade

87

supercondutor podem estar subestimados. Isto ocorre porque existe a preocupação
em manter o supercondutor na região normal com uma corrente superior a IF. Com a
melhoria do modelo matemático, que incorpore a elevação de temperatura, será
possível admitir uma transição por temperatura (quench) ocorrendo durante o
processo da limitação. Neste caso, o shunt poderá ser dimensionado com um valor
menor que a resistência do supercondutor para conduzindo a maior parte da
corrente e melhorando o tempo de recuperação do supercondutor. Naturalmente, um
valor menor de resistência shunt promoverá uma maior redução na potência
dissipada na cerâmica.

5.2. Sugestões de continuidade
Para continuidade, sugere-se verificar experimentalmente o efeito de
redução de dissipação de potência quando o limitador supercondutor está associado
a uma resistência shunt.
Recomenda-se, também, estender a análise de minimização de potência
quando o elemento em paralelo com o limitador é um indutor e comparar com os
resultados obtidos com resistor.
É interessante também estabelecer uma relação entre o comprimento da
cerâmica e o fator de redução de potência, realizar a quantificação do calor que o
limitador produzirá a fim de dimensionar o equipamento criogênico, a resistência
shunt e o supercondutor. Além destes, sugere-se incorporar ao modelo as elevações
de

temperatura

que

ocorrem

durante

a

limitação

da

corrente.
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