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Abstract— A localização de faltas em Linha de Transmissão 

(LT) é um importante problema em Sistemas Elétricos de 
Potência (SEPs), uma vez que identificando-se precisamente o 
ponto de ocorrência de uma falta em uma LT, é possível realizar 
uma restauração mais rápida da operação às condições normais 
desejadas. Neste trabalho utilizou-se uma Regressão por Vetor 
de Suporte com Mínimos Quadrados (LS-SVR, do inglês Least-
Squares Support Vector Regression) para localizar faltas em 
uma LT com entradas fornecidas pelos Coeficientes de 
Frequência Mel Cepstrais (MFCC, do inglês Mel Frequency 
Cepstrum Coefficients) obtidos dos sinais de tensão durante a 
falta. Utilizou-se uma linha modelada com base em parâmetros 
de uma linha real. Importa destacar que os MFCC são pouco 
utilizados em aplicações envolvendo o SEP, e, de acordo com a 
pesquisa bibliográfica realizada pela equipe até o momento, não 
foi detectada aplicação desta ferramenta de extração de 
características para o problema de localização de faltas em LT. 
A metodologia proposta foi capaz de fornecer com alta precisão 
a localização das faltas dos casos testados. 

Keywords—Localização falta; Linha de transmissão; LS-SVR; 

MFCC 

I. INTRODUÇÃO 

Os Sistemas Elétricos de Potência (SEPs) estão sujeitos a 
diversas situações que podem provocar a interrupção no 
fornecimento de energia. O reestabelecimento do sistema de 
energia deve ser realizado da forma mais rápida possível, a fim 
de diminuir os impactos e prejuízos provocados aos 
consumidores. As situações faltosas podem ocorrer nos diversos 
componentes de um SEP, dentre os quais destacam-se as Linhas 
de Transmissão (LT) como os elementos mais susceptíveis, 
principalmente por conta da sua extensão, como apontado por 
[1]. A correta localização de faltas em LT é uma importante 
tarefa a ser realizada, uma vez que o tempo de reparo destas, no 
caso de faltas permanentes, afeta consideravelmente a 
confiabilidade do SEP e acarreta aumento dos prejuízos 
causados pela parada de processos dos clientes, principalmente 
os industriais [2]. Identificando-se, o mais precisamente 
possível, o ponto de ocorrência de uma falta em uma LT, um 
menor tempo é demandado nos serviços de manutenção e 
reparo, o que permite uma restauração mais rápida da operação 
às condições normais desejadas.  

Várias abordagens já foram desenvolvidas e aplicadas ao 
problema da localização de faltas em LT. Estas abordagens 
podem ser divididas em três categorias: 1) métodos baseados em 
componentes de frequência fundamental; 2) métodos baseados 
em componentes de alta frequência 3) métodos baseados em 
Inteligência Computacional (IC). [1,3] 

Os métodos que utilizam componentes fundamentais, de 
forma geral, determinam a localização da falta estimando a 
impedância da linha entre o ponto de medição e o ponto de falta 
[4]. A estimação é realizada por meio do cálculo dos fasores, 
observando-se as variações de módulo e fase das tensões e/ou 
corrente durante falta [1]. A precisão destes métodos é afetada 
por diversos fatores, como: resistência de falta, contribuição de 
corrente do terminal remoto, carregamento da linha, e 
parâmetros da fonte [3]. Dentre os métodos de frequência 
fundamental é possível citar, entre outros: os baseados na teoria 
dos mínimos quadrados [5]; na Transformada de Fourier [6]; 
Transformada Wavelet [7,8] e alguns outras abordagens com 
filtros [9, 10, 11]. 

Por sua vez, os métodos baseados em componentes de alta 
frequência, se apoiam na teoria das ondas viajantes [1]. Tais 
métodos procuram determinar o intervalo de tempo de viagem, 
da onda de tensão ou corrente durante o curto-circuito, do ponto 
da falta ao terminal da linha onde está instalado o localizador, 
bem como determinar a velocidade de propagação desta onda na 
LT [1]. Dispondo das informações de tempo de viagem e da 
velocidade da onda, durante os transitórios provenientes do 
curto-circuito, é possível inferir qual a distância da falta, 
superando algumas das limitações dos métodos baseados em 
componentes de frequência fundamental [12]. Nestes métodos 
três aspectos são muito importantes: detectar com precisão o 
instante de incidência das ondas viajantes nos terminais da linha; 
extrair características relevantes do transitório dos distúrbios; e 
desenvolver expressões matemáticas que relacionem as 
características extraías com a distância da falta [1, 3]. Sendo 
assim, inúmeros trabalhos buscam encontrar soluções para a 
detecção rápida dos transitórios [8, 13-16]. Outros trabalhos 
fazem uso da extração de características do distúrbio por meio 
da análise espectral dos transitórios no período de falta ou logo 
após a sua isolação. [17-24]. A grande limitação relacionada 
com o método baseado em ondas viajantes, reside na 
necessidade de se trabalhar com altas taxas de amostragem [3], 
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contudo com o desenvolvimento tecnológico atual, esta barreira 
vem sendo superada.  

Com os conceitos associados à Redes Inteligentes (Smart 
Grids) atraindo uma crescente atenção dos pesquisadores ao 
longo dos últimos anos, várias propostas da literatura buscam 
construir um sistema inteligente de monitoramento e 
diagnóstico de faltas capaz, dentre outras tarefas, de localizar 
diferentes tipos de faltas em LT. Como exemplos de algoritmos 
que utilizam a IC, podem ser citados as Redes Neurais Artificiais 
[25, 26], os Algoritmos Genéticos [27, 28] e a Lógica Fuzzy 
[29]. Recentemente propostas baseadas em Máquinas de Vetor 
de Suporte (SVM, do inglês Support Vector Machine) também 
têm se destacado [2]. A SVM é uma excelente ferramenta para 
classificação e que pode ser utilizada para a tarefa de regressão, 
com algumas e, neste caso, podem também ser chamadas de 
Regressão por Vetor de Suporte (SVR, do inglês Support Vector 
Regression) [2]. As SVRs continuam mantendo as propriedades 
das SVM utilizadas para classificação, inclusive a boa 
capacidade de lidar com vetores de características de entrada 
com alta dimensionalidade. 

Neste trabalho utilizou-se uma extensão da teoria das SVM, 
que aplica o método dos mínimos quadrados, conhecida como 
Regressão por Vetor de Suporte com Mínimos Quadrados (LS-
SVR, do inglês Least-Squares Support Vector Regression) para 
localizar faltas em uma linha de transmissão. Os vetores de 
características de entradas para estimar a distância de falta são 
Coeficientes de Frequência Mel Cepstrais (MFCC, do inglês 
Mel Frequency Cepstrum Coefficients) obtidos dos sinais de 
tensão durante a falta. Utilizou-se uma linha modelada com base 
em parâmetros de uma linha real. Os resultados obtidos até o 
momento se mostraram promissores. O restante deste 
documento está organizado nas seguintes seções: II Ferramentas 
Utilizadas; III Sistema Elétrico Estudado e Metodologia 
proposta; IV Resultados; V Conclusões. 

II. FERRAMENTAS UTILIZADAS 

Esta seção tem por objetivo apresentar brevemente os 
conceitos básicos relacionados aos Coeficientes de Frequência 
Mel Cepstrais e à Regressão por Vetor de Suporte com Mínimos 
Quadrados . 

A. Fundamentos básicos sobre Coeficientes de Frequencia 

Mel Cepstrais 

Um dos primeiros passos ao se realizar o processo de 
predição ou classificação de um determinado sinal, é a extração 
de características, ou seja, identificar componentes que 
representem bem as características do sinal, descartando 
informações que não são úteis como o ruído presente na maioria 
dos sinais digitais. Nesse intuito várias ferramentas de 
processamento de sinais e extração de características vem sendo 
propostas ao longo dos anos. Em 1980, Davis e Mermelstein 
desenvolveram um novo tipo de representação da transformada 
de Fourier de tempo discreto (DTFT) do logaritmo da amplitude 
espectral de um sinal [30], conhecida como Coeficientes de 
Frequência Mel Cepstrais (MFCC, do inglês Mel Frequency 
Cepstrum Coefficients) e que é amplamente utilizada no 
processamento de sinais de voz [31]. Segundo [32], os MFCC 
têm sido amplamente utilizados no campo do reconhecimento 

de fala por conseguir lidar com suas características dinâmicas à 
medida que extraem propriedades lineares e não lineares do 
sinal. O MFCC é uma representação definida como o cepstrum 
real de um sinal definido por uma janela. A diferença do 
cepstrum real está na utilização de uma escala de frequência não 
linear, que se aproxima do comportamento do sistema auditivo 
[32]. A função desses filtros é calcular o espectro médio em 
torno de cada frequência central com larguras de banda 
crescentes. 

Assim, a ideia básica do MFCC é calcular uma análise de 
frequência baseada em um banco de filtros triangulares, também 
chamados de filtros triangulares mel, que possuem um 
espaçamento não linear, obedecendo a escala mel descrita pela 
equação (1):  

𝑚𝑒𝑙 = 2595 log10(1 +
𝑓(𝐻𝑧)

700
)     (1) 

A seguir, apresenta-se o procedimento para extrair os MFCC 
[31]: 

1. Divide-se o sinal em janelas pequenas ou toma-se o sinal 
inteiro como única janela. 

2. Para cada janela, aplica-se a DTFT para calcular o 
periodograma do espectro de potência.  

3. Aplica-se um banco de filtros (o padrão é 26 filtros) em 
escala mel e soma-se a energia em cada filtro. 

4. Aplica-se o logaritmo de todas as energias do banco de 
filtros. 

5. Aplica-se a Transformada Discreta de Cosseno (DCT) 
sobre o sinal de energia final. 

Importa ressaltar que os coeficientes mais altos representam 
mudanças rápidas nas energias do banco de filtros, trazendo 
informações relacionadas aos métodos baseados em 
componentes de alta frequência para localização de falta. Já os 
coeficientes mais baixos trazem informações relacionadas aos 
métodos de frequência fundamental. Uma das vantagens da 
representação MFCC é que as energias de filtro são mais 
robustas aos erros de estimativa de ruído e espectral [31], o que 
pode ser útil para a aplicação pretendida neste trabalho. 

B. Fundamentos teóricos das LS-SVR 

A Máquina de Vetor de Suporte, proposta por [33], além de 
reconhecimento de padrões, pode também ser empregada com 
sucesso para regressões e problemas de estimação de densidade 
[34]. Autores relatam que em várias situações os resultados 
apresentados por SVMs superam outros algoritmos de 
aprendizagem de máquina como se pode observar em [1, 2, 35-
37]. Segundo apontado em [37], a maioria das técnicas de 
aprendizado de máquina apresentam dificuldade no tratamento 
de dados de alta dimensionalidade, dentre outros motivos, pela 
possibilidade de cair em ótimos locais. A aplicação das SVMs 
leva à otimização de uma função quadrática, que possui apenas 
um mínimo. Esta é uma vantagem sobre outras abordagens, 
como as Redes Neurais, que podem apresentar vários mínimos 
locais. 

A principal característica do algoritmo SVM é a 
aprendizagem por meio de hiperplanos de separação, ou 
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hiperplano de margem máxima [33]. O hiperplano de margem 
máxima fornece a separação máxima entre as classes, e é gerado 
a partir dos vetores de suporte, que por sua vez são formados 
pelos registros que estão mais próximos do limite de separação. 
Para um caso que os dados são linearmente separáveis e 
considerando uma dimensionalidade dos dados de grau n, o 
hiperplano de margem máxima pode ser definido pela equação 
(2) a seguir: 

𝑦 =  𝑤0 + ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1    (2) 

na qual 𝑦  é a saída, 𝑥𝑖  é valor dos atributos, e 𝑤𝑖  são 

parâmetros a serem calculados pelo algoritmo que definem o 
hiperplano de margem máxima. A equação do hiperplano de 
separação máxima ainda pode ser definida em função dos 
vetores de suporte, como mostra a equação (3). 

𝑦 = 𝑏 + ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 𝒙(𝑖) ∙ 𝒙          (3) 

sendo que 𝑦𝑖 é o valor da classe usada em treinamento, 𝒙(𝑖) ∙
𝒙 , representa o produto interno entre os vetores de suporte e os 

registros de treinamento, 𝑏 e 𝛼 são parâmetros que determinam 

o hiperplano. Quando os dados são não linearmente separáveis, 
uma função núcleo ou kernel é utilizada a fim de modificar a 
dimensionalidade dos dados possibilitando a separação de forma 
linear. A equação (4) a seguir apresenta uma versão da equação 
(3) para o caso não linearmente separável, com a utilização de 
uma função de Kernel K () [33]. 

𝑦 = 𝑏 + ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝐾(𝒙(𝑖) , 𝒙)      (4) 

Diferentes funções núcleos podem ser utilizadas nas SVMs, 
dentre os mais utilizados têm-se: Linear, Polinomial, Gaussiano 
e Sigmoidal. A escolha adequada do núcleo e de seus respectivos 
parâmetros possui forte influência nos resultados obtidos por 
uma SVM. 

 Em 1999 Suykens e Vandewalle propuseram uma extensão 
da teoria das SVM utilizando o método dos mínimos quadrados 
para calibração multivariada para um conjunto de dados lineares 
e não lineares [38], que ficou conhecida como LS-SVM. A LS-
SVM formula o problema de classificação como um problema 
de minimização descrito pelas equações (5) e (6): 

min
𝑤,𝑏,𝑒

𝐽𝐿𝑆(𝒘, 𝑏, 𝑒) =
1

2
𝒘𝑇𝒘 + 𝐶

1

2
∑ 𝑒𝑘

2𝑁
𝑘=1      (5) 

Sujeito a: 

𝑑𝑘[𝑤𝑇𝜙(𝑥𝑘) + 𝑏] = 1 − 𝑒𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑁.     (6) 

 

 O algoritmo LS-SVM apresenta duas modificações 
importantes na formulação do problema primal de otimização 
em relação ao algoritmo SVM [39]. A primeira mudança está na 
restrição, a qual apresenta-se para o classificador LS-SVM como 
uma igualdade, enquanto no SVM é de desigualdade. A segunda 
mudança refere-se `a incorporação da soma das variáveis de 
folga, ek, ao quadrado na função-custo, ponderada por uma 
constante de regularização, C. Como consequência desta 
reformulação, o problema de otimização pode ser resolvido de 
uma maneira mais simples, a partir de um sistema de equações 

lineares, mais precisamente de um sistema Karush-Khun-Tucker 
(KKT) [39]. 

 As simplificações da LS-SVM em relação ao algoritmo da 
SVM, apesar de serem um ponto forte, acarretam algumas 
limitações. Uma delas refere-se `a perda da natureza esparsa na 
solução do problema, assim, os multiplicadores de Lagrange 
obtidos no processo de aprendizagem da LS-SVM são não-
nulos. Portanto, após o processo de aprendizagem, é necessário 
armazenar todos os padrões de treinamento, bem como os 
multiplicadores de Lagrange associados para fins de 
composição da função discriminante. 

Frequentemente, as LS-SVMs são empregadas como 
ferramentas de classificação binária, podendo ser facilmente 
adaptadas aos problemas de regressão multivariada [2, 37-39]. 
No caso de aplicação para regressão, com a modificação na 
função de saída, a ferramenta é conhecida como LS-SVR. 

III. SISTEMA ELETRICO ESTUDADO E METODOLOGIA PROPOSTA 

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se como 
referência um sistema de transmissão de alta tensão real (500kV) 
que interliga as subestações de Teresina II a Sobral III,  com 
linhas de transmissão possuindo uma extensão de 330km[40]. 

A linha de transmissão em análise é constituída por torres 
estaiadas do tipo VX, conforme estrutura ilustrada na Figura 1. 
Ela possui três fases, com quatro condutores cada e dois cabos 
guarda, uma disposição horizontal das fases espaçadas de 11 
metros e 4 sub-condutores 954 MCMRAIL. O raio externo dos 
condutores é de 14,795 mm, e raio interno 3,7 mm e resistência 
em corrente contínua é de 0.05995 ohm/km a uma altura de 41m 
e uma flecha média a meio vão de 13,43 m. 

Fig. 1. Modelo de linha com torre em V Feixe Expandido Simétrico (VX – 

Simétrico) de 500 kV. FONTE[41]. 

       
 

Modelou-se o sistema utilizando o software ATP 
(Electromagnetic Transients Program), através da interface do 
ATPDraw. Na Figura 2 pode-se observar o sistema modelado no 
ATPDraw. 
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Fig. 2. Sistema de Transmissão modelado no software ATPDraw. 

 

As simulações das faltas foram realizadas para diferentes 
distâncias variando resistência e ângulo de falta para faltas: 
monofásica-Terra (FT), bifásicas-Terra, (FFT) e trifásicas 
envolvendo a terra (FFFT). A taxa de amostragem utilizada para 
as simulações foi de 400 KHz. Nas simulações realizadas não se 
considerou a presença de ruído nos sinais de tensão ou corrente. 
Na Tabela 1 a seguir resume-se as características das faltas 
simuladas.  

TABLE I.  QUANTITATIVOS DE FLTAS SIMULADAS POR TIPO DE FALTA. 

Tipo de 

falta 

Resistência 

(Ohm) 

Ângulo 

(Graus) 

Distância 

(KM) 
Quantidade 

FT De 1 a 400 0; 45; 90 1 a 300 1725 

FFT De 1 a 400 0; 45; 90 1 a 300 1725 

FFFT De 1 a 400 0; 45; 90 1 a 300 1725 

Total de Faltas Simuladas 5175 

 

Do total de faltas simuladas, 4140 foram selecionadas 
aleatoriamente e destinadas ao treinamento e teste da LS-SVR. 
Os 1035 casos restantes foram reservados para validação da 
metodologia proposta. O treinamento foi realizado dispondo da 
técnica de validação cruzada, para a qual o conjunto foi dividido 
em 10 partes iguais. No processo de ajuste dos pesos 9 partes 
são usadas para treinamento e uma parte para teste, até que todas 
as 10 partes tenham sido utilizadas como dados de teste. Adotou-
se uma função gaussiana como kernel. 

As entradas para a LS-SVR foram obtidas a partir dos sinais 
de tensão das 3 fases, em cada um dos dois terminais, após a 
falta, totalizando 6 sinais de tensão. De cada sinal de tensão 
foram calculados os MFCC. Para o cálculo do MFCC em cada 
fase, utilizou-se apenas 1 ciclo do sinal logo após a inserção da 
falta, com uma única janela. Utilizou-se 40 filtros triangulares, 
e como entrada os primeiros 20 MFCC de cada fase, obtidos dos 
20 primeiros filtros triangulares, totalizando 120 entradas. 

Após a etapa de treinamento, a LS-SVR foi utilizada para 
estimar a distância de falta do conjunto de validação. A Fig. 3 
ilustra as etapas da metodologia proposta. 

 

 

 

Fig. 3. Fluxograma da metodologia proposta para localização de faltas em 

LT. 

 

IV. RESULTADOS 

Nesta seção concentra-se na apresentação e análise da 
aplicação da metodologia proposta aos 1035 casos do conjunto 
de validação. A metodologia proposta foi capaz de fornecer 
localização estimada de faltas com Erro Médio Absoluto de 0.3 
km e desvio padrão de 2,27 km. Já o Erro Médio Relativo 
(EMR) foi de 0,09% e desvio padrão de 0,69%. Os erros EMA 
e EMR foram calculados de acordo com as equações (7) e (8): 

𝐸𝑀𝐴 =
1

𝑁
∑ 𝐸𝑖

𝑁
𝑖=1                 (7) 

𝐸𝑀𝑅 =
1

𝑁
∑

𝐸𝑖

𝐿

𝑁
𝑖=1  x 100         (8) 

sendo 𝐸𝑖  o erro de localização de falta em km, dado pelo 

módulo da diferença, entre a distância real e a distância 
estimada, N a quantidade de faltas, e L o comprimento da linha 
em km. 

A proposta apresentada em [40], que utilizou a mesma linha 
modelada neste trabalho, apresentou um EMR de 0,12% quando 
aplicada em sinais de falta sem ruído, a mesma situação das 
faltas simuladas na abordagem proposta. A Tabela II a seguir 
ilustra a influência do tipo de falta no erro de localização. Pela 
tabela II percebe-se que as faltas FT apresentaram um maior 
EMR. 

TABLE II.  INFLUENCIA DO TIPO DE FALTA NA METODOLOGIA DE 

LOCALIZAÇÃO PROPOSTA 

Tipo de 

falta 

EMA 

(KM) 

Desvio Padrão 

( KM) 

EMR 

(%) 

Desvio 

Padrão (%) 

FT 0,.45 2,67 0.13 0.81 

FFT 0,14 0,54 0,04 0,16 

FFFT 0,30 2,84 0,09 0,86 
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O Angulo de inserção da falta também é um fator que pode 
influenciar na precisão da metodologia de localização proposta. 
Na Tabela III apresentam-se dados que mostram como a 
precisão da resposta varia conforme a variação do Ângulo de 
falta. Ë possível notar que as faltas que ocorrem a 90 possuem 
um maior erro de localização em relação às demais situações.  

TABLE III.  INFLUENCIA DO ALGULO DE FALTA NA METODOLOGIA DE 

LOCALIZAÇÃO PROPOSTA 

ângulo de 

falta (o) 

EMA 

(KM) 

Desvio Padrão 

( KM) 

EMR 

(%) 

Desvio 

Padrão (%) 

0 0,.25 1,48 0.07 0.45 

45 0,16 0,56 0,05 0,17 

90 0,49 3,60 0,15 1,09 

  

A Tabela IV apresenta as estatísticas da localização de falta 
para diferentes distâncias. Para as estatísticas da Tabela IV 
dividiu-se os dados em 3 grupos, sendo o primeiro para faltas de 
até 10 km, o segundo grupo para faltas de 20 a 100 km e o último 
grupo para faltas com distância superior a 100 km. Foi possível 
observar que a metodologia proposta apresentou erro um pouco 
maior para faltas localizadas mais distantes do terminal de 
referência. 

TABLE IV.  INFLUENCIA DA DISTÂNCIA DE  DE FALTA NA METODOLOGIA 

DE LOCALIZAÇÃO PROPOSTA 

Distância de 

falta (KM) 

EMA 

(KM) 

Desvio Padrão 

( KM) 

EMR 

(%) 

Desvio 

Padrão (%) 

1 a 10 0,19 2,19 0,06 0,66 

20 - 100 0,28 1,83 0,08 0,55 

110-300 0,63 3,19 0,19 0,98 

 

Também é importante analisar a influência da impedância de 
falta no desempenho da metodologia de localização de falta 
proposta. Para tanto, dividiu-se os dados em 2 grupos, sendo o 
primeiro para faltas com resistência de até 50 Ω, e o segundo 
grupo para faltas com resistências superiores a 50 Ω. Foi 
possível observar que a metodologia proposta apresentou erro 
um pouco maior para faltas consideradas de alta impedância. 

TABLE V.  INFLUENCIA DA RESISTÊNCIA DE FALTA NA METODOLOGIA DE 

LOCALIZAÇÃO PROPOSTA 

Resistência 

de falta (Ω) 

EMA 

(KM) 

Desvio Padrão 

( KM) 

EMR 

(%) 

Desvio 

Padrão (%) 

0-50 0,.27 2,43 0.08 0.74 

60-400 0,33 2,06 0,10 0,62 

 

Após a análise dos resultados apresentados, é possível 
concluir que, apesar de em algumas situações específicas a 
metodologia proposta apresentar um desempenho ligeiramente 
superior que em outras situações, de forma geral foi possível 
estimar com precisão bem alta as faltas na linha simulada.  

V. CONCLUSÕES 

A localização de faltas em linhas de transmissão é um 
problema de grande relevância para os SEP, uma vez que 
apontar o local correto de ocorrência dos curtos-circuitos 
permite adoção de medidas de forma mais eficiente para sanar 
estes problemas. No atual contexto das Smarts Grids, diversas 
abordagens utilizando técnicas modernas de processamento de 
sinais e ferramentas de IC vem sendo propostas na literatura 
correlata. A abordagem proposta neste trabalho utiliza uma LS-
SVR para estimar a distância de falta, recebendo como entradas 
um vetor de características compostos por 20 coeficientes 
obtidos pela aplicação da MFCC para cada sinal de tensão das 3 
fases para cada terminal de uma linha de dois terminais. A 
abordagem proposta mostrou-se promissora, apresentando erro 
médio de 0,09% do comprimento da linha e desvio padrão de 
0,69% do comprimento da linha. A utilização da MFCC foi 
capaz de fornecer informações adequadas para a LS-SVR, que 
por sua vez foi bastante precisa na localização da grande maioria 
das situações de falta simuladas. 

Como trabalho futuro pretende-se investigar o emprego dos 
dados obtidos em um único terminal para a localização de falta, 
seguindo a abordagem proposta. Pretende-se também investigar 
a aplicação da metodologia proposta utilizando taxas de 
amostragem menores que a empregada neste trabalho. Por fim, 
pretende-se propor um classificador de faltas LS-SVM com 
extração de características pela MFCC, para em seguida realizar 
localização de faltas com LS-SVR treinada especificamente 
para cada tipo de falta.  

AGRADECIMENTOS 

Os autores gostariam de agradecer ao CNPQ e à CAPES pelo 
apoio financeiro para realização desta pesquisa e à UFPI pela 
disponibilização de toda a infraestrutura necessária. 

REFERENCIAS 

[1] A.R. Almeida, O.M. Almeida, B.F.S. Junior, L.H.S.C. Barreto, A.K. 
Barros, “ICA feature extraction for location and classification of faults in 
high-voltage transmission lines.” Electric Power System Research, v.148, 
p.254-263, 2017. 

[2] K. Chen, C. Huang, J. He, “Fault detection, classification and location for 
transmission lines and distribution systems: a review on the methods”, 
High Volt, Vol. 1, Iss. 1, pp. 25–33, 2016. 

[3] SILVA, Murilo Da; OLESKOVICZ, Mário; COURY, Denis V. “Uma 
nova ferramenta baseada na transformada wavelet para localização digital 
de faltas”.Sba Controle & Automação, Campinas , v. 16,n. 3,p. 345-358, 
Sept. 2005 . 

[4] Oleskovicz, M.; Coury, D. V.; Aggarwal, R. K.. “O emprego de redes 
neurais artificiais na detecção, classificação e localização de faltas em 
linhas de transmissão”.Sba Controle & Automação, Campinas , v. 14,n. 
2,p. 138-150, June 2003 . 

[5] Ajaei, F. B.; Sanaye-Pasand, M. “Minimizing the impact of transients of 
capacitive voltage transformers on distance relay” Joint International 
Conference on Power System Technology and IEEE Power India 
Conference, 2008. 

[6] Phadke, A. G.; Thorp, J. S. Computer Relaying for Power Systems. New 
York, USA: John Wiley and Sons Inc, 2009. 

[7] Liang, F.; Jeyasurya, B. Transmission line distance protection using 
wavelet transform algorithm. IEEE Transactions on Power Delivery, v. 
19, n. 2, p. 545–553, April 2004. 

[8] Silva, M. Da; Coury, D. V.; Oleskovicz, M.; Segatto, E. C. “An alternative 
fault location algorithm based on wavelet transforms for three-terminal 



2019 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1 © 2019 BTSYM 

 

lines.” IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion 
and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century,  2008.  

[9] Lee, D.-G.; Kang, S.-H.; Nam, S.-R. “New modified fourier algorithm to 
eliminate the effect of the dc offset on phasor estimation using dft”. 
IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition,  
2008 

[10] Sidhu, T. S.; Zhang, X.; Albasri, F.; Sachdev, M. S. “Discrete-fourier-
transform-based technique for removal of decaying dc offset from phasor 
estimates.” IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, 
v. 150, n. 6, p. 745–752, Nov 2003. 

[11] Guo, Y.; Kezunovic, M.; Chen, D. “Simplified algorithms for removal of 
the effect of exponentially decaying dc-offset on the fourier algorithm”. 
IEEE Transactions on Power Delivery, v. 18, n. 3, p. 711–717, July 2003. 

[12] Bo, Z. Q., Jiang, Z. C., Chen, Z. X., Dong, Z., Weller, G. and Redfern, M. 
A., “Transients based Protection for Power Transmission Systems.” IEEE 
– Power Engineering Society Winter Meeting, Vol. 3, Jan, pp. 1832-1837. 

[13] Lin, D.; Jun, P.; Wenxia, S.; Jun, T.; Jun, Z., “Fault location for 
transmission line based on traveling waves using correlation analysis 
method.” International Conference on High Voltage Engineering and 
Application,  2008. 

[14] Costa, F. B. “Fault-induced transient detection based on real-time analysis 
of the wavelet coefficient energy”. IEEE Transactions on Power Delivery, 
v. 29, n. 1, p. 140–153, Feb 2014. 

[15] Lopes, F. V.; Fernandes, D.; Neves, W. L. A. “A traveling-wave detection 
method based on park’s transformation for fault locators. IEEE 
Transactions on Power Delivery, v. 28, n. 3, p. 1626–1634, July 2013.  

[16] Lopes, F. V.; Santos, W. C.; Fernandes, D.; Neves, W. L. A.; Souza, B. 
A. “An adaptive fault location method for smart distribution and 
transmission grids”. IEEE Pes Conference on Innovative Smart Grid 
Technologies Latin America (ISGT LA}, 2011. 

[17] Faybisovich, V.; Feiginov, M.; Khoroshev, M. I. “Investigation of 
frequency domain traveling wave fault location methods”,: IEEE PES T 
D, 2010. 

[18] Shi, Q.; Troeltzsch, U.; Kanoun, O. “Detection and localization of cable 
faults by time and frequency domain measurements.” 7th International 
Multi- Conference on Systems, Signals and Devices, 2010. 

[19] Iurinic, L., “Accurate fault location technique for power transmission 
lines.” International Conference on Power Systems Transients, July 2013. 

[20] M. S. Mamis , M. Arkan, C. Keles, “Transmission lines fault location 
using transient signal spectrum”, Electrical Power and Energy 
Systemsv.53, p. 714–718, 2013. 

[21] M. H. S. Alves, O. M. Almeida, A.e R. Almeida , J. G. S. Carvalho, B. F. 
S. Junior, F. C. M. Abreu, “Teoria das ondas viajantes e filtragem 
adaptativa de sinais para localização de faltas em linhas de transmissão.” 
Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional (CBIC-2015), 
Curitiba - PR. 

[22] S. C. A. De Souza, A. R. Almeida, A. P. S. Braga, O. M. Almeida, F. C. 
M. Abreu, J. S. A. Junior. “Localização de faltas em linhas de transmissão 
usando redes neurais artificiais e ondas viajantes”. Congresso Brasileiro 
de Automática (CBA 2014), Belo Horizonte - MG. 

[23] S. C. A. De Souza, A. R. Almeida, A. P. S. Braga, R. P. S. Leão, O. M. 
Almeida, F. C. M. Abreu, “Uso de Redes Neurais e Transformada de 
Stockwell na Localização de faltas em linha de transmissão.” Simpósio 
Brasileiro De Automação Inteligente - SBAI 2015, Natal - RN. 

[24] Ngu, E.E., Ramar K. “A combined impedance and traveling wave based 
fault location method for multi-terminal transmission lines”. Electrical 
Power and Energy Systems 33 1767–1775, 2011. 

[25] Chen, Z.; Maun, J. C. “Artificial neural network approach to single-ended 
fault locator for transmission lines.” IEEE Transactions on Power 
Systems, v. 15, n. 1, p. 370–375, Feb 2000. 

[26] Sadinezhad, I.; Agelidis, V. G. “An adaptive precise one-end power 
transmission line fault locating algorithm based on multilayer complex 
adaptive artificial neural networks”. IEEE International Conference on 
Industrial Technology,  2009. 

[27] Davoudi, M. G.; Sadeh, J.; Kamyab, K. “Time domain fault location on 
transmission lines using genetic algorithm.” 11th International 
Conference on Environment and Electrical Engineering., 2012. 

[28] El-Naggar, K. M. “A genetic based fault location algorithm for 
transmission lines.” 16th International Conference and Exhibition on 
Electricity Distribution, 2001. 

[29] Reddy, M. J. B.; Mohanta, D. K. “Performance evaluation of an adaptive-
network-based fuzzy inference system approach for location of faults on 
transmission lines using monte carlo simulation.” IEEE Transactions on 
Fuzzy Systems, v. 16, n. 4, p. 909–919, Aug 2008.  

[30] Furui, S. Digital speech processing: synthesis, and recognition. CRC 
Press, 2000. 

[31]  Peixoto, J. S. J. Métodos de extração de atributos para detecção de crises 
epiléticas: uma abordagem comparativa. Dissertação (Mestrado 
Acadêmico em Engenharia de Teleinformática) – Departamento de 
engenharia de Teleinformática, Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Fortaleza, 2019. 

[32] Nelwamondo, Fulufhelo V.; Marwala, Tshilidzi. “Faults detection using 
gaussian mixture models, mel-frequency cepstral coefficients and 
kurtosis”. IEEE International Conference on Systems, Man and 
Cybernetics. IEEE. p. 290-295, 2006. 

[33] CORTES, Corinna; VAPNIK, Vladimir. Support-vector networks. 
Machine learning, v. 20, n. 3, p. 273-297, 1995. 

[34] HAYKIN, Simon. Redes neurais: princípios e prática. Bookman Editora, 
2007. 

[35]  ZHANG, Quan-ming; LIU, Hui-jin. Application of LS-SVM in 
classification of power quality disturbances. Proceedings-Chinese Society 
Of Electrical Engineering, v. 28, n. 1, p. 106, 2008. 

[36]  KIM, Kyoung-jae. Financial time series forecasting using support vector 
machines. Neurocomputing, v. 55, n. 1-2, p. 307-319, 2003. 

[37] Ferrao, Marco F. et al . “LS-SVM: uma nova ferramenta quimiométrica 
para regressão multivariada. Comparação de modelos de regressão LS-
SVM e PLS na quantificação de adulterantes em leite em pó empregando 
NIR”. Quím. Nova,  São Paulo, v. 30, n. 4, p. 852-859, Aug. 2007. 

[38] Suykens, J. A. K. e Vandewalle, V. “Least-Squares Support Vector 
Machine Classifiers”. Neural Processing Letters, 9(3):293-300, 1999 

[39] A. R Rocha-Neto C. “MÁQUINAS DE VETORES-SUPORTE: UMA 
REVISÃO” Learning & Nonlinear Models, v. 15, n. 1, 2017. 

[40] Abreu, Francisco Carlos Moreira. Localização de faltas em linhas de 
transmissão utilizando ondas viajantes e transformada Wavelet sob 
influência de ruído branco (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, 
Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Fortaleza, 2015. 

[41] Machado, V. G.; Machado Júnior, C.; Fernandes, J. H. M.; Araújo, M. C. 
De; Takai, M. N.; Soares, F. G.; Silva, P. R. R. L. Da; Mello, R. C. De; 
Ferreira, S. J. “LT 500 Kv Interligação Norte / Sul III – Trecho 2 Solução 
Estrutural com Torre Estaiada Monomastro E Feixe Expandido.”,  
Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica , Rio 
de Janeiro, 2007. 

 

 


