EE 1066 Transmissão de Energia Elétrica (60 horas - 04 créditos)

EMENTA

Aspectos elétricos e mecânicos para a análise e projeto de linhas de transmissão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aspectos elétricos:
1. Introdução ao transporte de energia elétrica e linhas de transmissão;
2. Características físicas das linhas aéreas de transmissão: cabos condutores, isoladores
ferragens e estruturas;
3. Teoria simplificada da transmissão de energia elétrica: análise qualitativa (energização,
relações de energia, ondas viajantes);
4. Análise matemática (equações diferenciais, solução das equações no domínio da
frequência);
5. Modelos elétricos: a linha como uma quadripólo (linha curta e linha média);
6. Relações entre tensão e corrente, teoria da linha longa e relações de potência;
7. Operação das linhas em regime permanente: modo de operação das linhas de transmissão,
compensação das linhas de transmissão;
8.Equacionamento da transmissão em um sistema de potência: transporte de energia em
corredores de linha, adequação dos parâmetros elétricos às necessidades da transmissão, o
conceito de LPNE – Linha de Potência Natural Elevada;
9. O efeito Corona: o mecanismo do corona, o conceito de perdas por corona, o efeito da
superfície e das condições atmosféricas, rádio e TV interferência;
10. Equacionamento técnico-econômico da transmissão de energia: fatores que determinam o
custo de transporte, custo anual das perdas de transmissão, custo da instalação, dados para
estudos econômicos.

Aspectos mecânicos:
1. Comportamento mecânico dos condutores: comportamento dos cabos suspensos – vãos
isolados e vãos contínuos, efeito das mudanças de direção, influência de agentes externos;
2. Elementos básicos para projetos mecânicos das linhas aéreas de transmissão: escolha das
hipóteses de carga, hipóteses de cálculo, determinação dos elementos solicitantes,
característica mecânica dos cabos das linhas de transmissão, características elásticas dos
cabos; modelagem eletro-mecânica de uma linha de transmissão;
3. Considerações práticas sobre projetos e construção: projeto e locação das estruturas, forma
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das curvas dos cabos, montagem dos cabos, cálculo dos alongamentos;
4. Projeto mecânico dos condutores: cálculo das flechas para a locação das estruturas, método
de locação das estruturas, verificação do balanço das cadeias de isoladores, verificação das
condições de estabilidade das estruturas.
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