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Resumo 

 
 
 
 

 

 A estimação correta de frequência é essencial para a operação de diversos 

equipamentos de proteção, regulação e controle, os quais são necessários para operação 

adequada do Sistema Interligado Nacional A tecnologia de Sistemas de Medição 

Fasorial Sincronizada (Synchronized Phasor Measurement Systems - SPMS), baseia-se 

em uma rede de Unidades de Medição Fasorial (Phase Measurement Unit - PMU). Duas 

grandezas importantes medidas pela PMUs são a frequência e a taxa de variação da 

frequência. Este trabalho apresenta o resultado de estudo comparativo de algoritmos de 

estimação de frequência no âmbito de medição fasorial sincronizada. Foram avaliados 

os modelos propostos originalmente pela Norma IEEE C37.118, por seu documento de 

alteração ( IEEE Std. C37.118.1a-2014 Amendment), alem de três diferentes tipos de 

algoritmos baseados em PLLs (Phasor Locked Loop). As avaliações foram executadas 

com base nos testes descritos na Norma IEEE C37.118 e seus respectivos requisitos de 

conformidade. Verificou-se que as modificações apresentadas pelo documento 

Amendment foram necessárias para que o modelo de PMU proposto atendesse os 

requisto para todos os testes. Em relação aos modelos de PLL, verificou-se que uma 

versão do algoritmo (chamada aqui de PLL de Classe III) foi bem superior às demais e 

também melhor que o algoritmo sugerido pelo Amendment no que se refere ao teste de 

derivada da frequência e de modulação de fase. 

 

 

Palavras-chaves: Malha de Sincronismo de Fase (PLL), Unidade de Medição Fasorial, 

Filtros Digitais. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Abstract 

 
 
 
 

 

 An accurate frequency estimation is essential for the operation of Electric Power 

System regarding protection and control. Synchronized Phasor Measurement Systems - 

SPMS are based on a network composed by Phasor Measurement Units (Phase 

Measurement Unit - PMU). Two important parameters measured by the PMUs are the 

frequency and the frequency rate of change. This paper presents the results of a 

comparative study of frequency estimation algorithms within synchronized phasor 

measurement context. The reference model proposed in by IEEE C37.118 standard was 

compared with three different algorithms based on PLLs (Phasor Locked Loop). The 

evaluations were performed based on the compliance requirements described in IEEE 

C37.118. It was also found that the PLLs models have superior performance than model 

reference for P PMU suggested by Standard.  Regarding the reference model for PMU 

M, there is a need to implement anti-aliasing filters for the standard inter-harmonics 

tests. After that, it was observed that the dynamic  performances of PLLs studied at 

work are compatible with the algorithms suggested by the standard for the PMU M. 

 

Keywords: Phase-locked loop, Phasor Measurement Unit, Digital filters. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

 

 O Sistema Interligado Nacional (SIN) é constituído por quatro grandes subsistemas 

brasileiros de linhas de alta tensão, Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. O seu 

monitoramento é essencial para garantir a sua correta operação e controle, dentre outros 

parâmetros, do fluxo de potência entre áreas, dos níveis de tensão, da frequência e 

estabilidade.  

 A operação do Sistema de Potência depende de diversos fatores dos quais devem ser 

constantemente regulados sobre os limites pré-estabelecidos para que o mesmo não venha a 

colocar o sistema sobre uma situação de risco, podendo assim ocasionar oscilações de grande 

amplitude, queima de grandes equipamentos e até o colapso. Deste modo, o sistema é 

suscetível a condições adversa tais como a perda de uma linha de transmissão, afundamento 

de tensão e perda de sincronismo entre áreas, dentre outras. Para evitar ou pelo menos 

minimizar a maior parte dessas ocorrências, é necessário garantir um gerenciamento 

adequado, onde as medidas de diferentes pontos do sistema possam ser avaliadas. Isto é 

realizado através dos sistemas de supervisão e controle contínuos denominados SCADA/EMS 

(Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Management Systems). 

 Estes sistemas supervisionam e gerenciam os processos de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. O uso destes recursos computacionais permite às 

concessionárias coletar, armazenar e analisar dados de centenas de milhares de pontos de 

medição em redes regionais ou nacionais, manter um modelo da rede, simular a operação do 

sistema, apontar faltas e antecipar possíveis distúrbios. 

 No Brasil, o ONS (Operador Nacional do Sistema) é responsável pelo gerenciamento e 

controle do SIN e possui centros de controle com sistema SCADA em atuação. Os sistemas 

do tipo SCADA fornecem as informações sobre o estado do sistema com uma taxa de emissão 
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de 2s a 10s. Normalmente, o sincronismo das informações está limitado a esta taxa de tempo. 

Neste contexto, a tecnologia de Sistemas de Medição Fasorial Sincronizada (Synchronized 

Phasor Measurement Systems – SPMS) mostra-se promissora. Constituída a partir de uma 

rede de Unidades de Medição Fasorial (Phase Measurement Unit - PMU), permite que o 

monitoramento do sistema seja efetuado com sincronismo da ordem de microssegundos e, 

assim, proporcionando uma melhoria na sua qualidade e segurança [1] [2].  

 O sistema SPMS baseia-se no princípio de medição de sincrofasores que consiste em 

estimar o módulo e fase das tensões e correntes trifásicas de diferentes partes do sistema 

elétrico bem como a frequência do sistema. Estes dados se apresentam sincronizados a partir 

de um mesmo referencial de tempo obtido através do sistema de posicionamento global GPS 

(Global Position System). O GPS opera através de satélites, emitindo o sinal de referência de 

tempo regulado por relógios atômicos. 

 No cenário atual, existe um grande interesse por parte das Concessionárias no 

monitoramento da frequência ao longo do Sistema de Potência. A estimação correta de 

frequência é essencial para a operação de diversos equipamentos de proteção, regulação e 

controle, os quais são necessários para a operação adequada do Sistema de Potência. Foram 

desenvolvidos ao longo do tempo diversos métodos de estimação da frequência [3]. 

 No âmbito de medição fasorial sincronizada, as PMUs devem ser capazes de medir a 

frequência e a variação de frequência do local da rede à qual foi instalada. Como os dados de 

frequência são sincronizados, estes podem então ser correlacionados por meio dos 

Concentradores de Dados Fasoriais - PDC (Phasor Data Concentrator), tornando possíveis 

algumas aplicações de monitoramento e análise pós-eventos do Sistema Elétrico de Potência 

[2]. Uma aplicação é o monitoramento da frequência para o controle da estabilidade do 

sistema. Neste caso, por exemplo, podem ser utilizadas PMUs em baixa tensão conforme o 

projeto Medfasee. 

 A Norma IEEE C37.118-2011 [4] foi desenvolvida com o intuito de definir padrões de 

desempenhos para as PMUs comerciais. Para isso, foram estipulados testes para avaliar o 

desempenho das PMUs. Em seu apêndice C, são sugeridos algoritmos para estimação da 

frequência (Reference signal processing models), baseados na própria medição de 

sincrofasores da PMU. O cálculo da frequência baseia-se na derivada do fasor calculado. Por 

sua vez, o cálculo da taxa de variação da frequência, ROCOF, baseia-se na derivada da 

frequência. Publicou-se ainda um documento Amendment à Norma em 2014 [5], onde foram 

sugeridas alterações dos parâmetros de desempenhos dos testes aplicados as PMUs, além de 

um modelo de algoritmo de estimação de frequência aprimorado.   
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1.1 Motivação  

 

O uso de PMUs no sistema de monitoramento de grandes áreas do sistema elétrico é 

relativamente recente, sendo que, por este motivo ainda estão sendo consolidadas normas de 

desempenho destes equipamentos. No Brasil, os estudos sobre a aplicação de PMUs tiveram 

seu foco voltado para o monitoramento da frequência ao logo da rede, podendo-se citar a 

contribuição dos trabalhos desenvolvidos por Ildemar C. Decker e Aguinaldo S. e Silva, [1], 

[2] e [6], da Universidade Federal de Santa Catarina. Nestes trabalhos foram utilizados dados 

obtidos a partir das PMUs que compõem o projeto Medfasee, onde resultados obtidos foram 

validados a partir da plataforma de simulação eletromecânica ANATEM [7]. Por meio destes 

estudos, pode-se avaliar o desempenho dos algoritmos destinados ao amortecimento das 

oscilações eletromecânicas do SIN. Desta forma, deve-se destacar a importância destes 

algoritmos visando aplicações de PMUs. Estes algoritmos devem ser avaliados de forma a 

verificar a sua adequabilidade com relação às aplicações previstas com base na medição de 

frequência de PMUs. 

 Na Norma IEEE são apresentados os requisitos mínimos que os algoritmos de 

estimação de frequência devem apresentar. Na literatura há relatos de avaliação dos 

algoritmos de estimação de frequência de PMUs [8], mas não se conhece a comparação entre 

estes algoritmos de estimação de frequência com algoritmos baseados em PLLs (Phase-

Locked Loop). Na dissertação apresentada em [9] sugere-se algoritmo de PLL para estimação 

de frequência visando PMUs. Contudo, o algoritmo apresentado não foi comparado com os 

sugeridos pela Norma ou outros tipos de PLLs. Desta forma, necessita-se de um trabalho mais 

profundo nesta direção. 

 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

 

 Este trabalho tem como meta, no âmbito de estimação de frequência, efetuar a análise 

de desempenho de estimação de frequência dos algoritmos propostos pelo IEEE [4] [5]. Alem 

disso, pretende-se avaliar o desempenho dos algoritmos de PLL propostos como uma 

alternativa para a estimação de frequência em um Sistema de Medição Fasorial. 

 Os resultados obtidos para todos os algoritmos de estimação de frequência, 

mencionados acima, foram validados considerando como parâmetros os limites de erro da 
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frequência e de erro de variação de frequência propostas pela Norma IEEE C37.118. Por fim, 

foi efetuada uma comparação entre os desempenhos dos modelos de PMUs e dos algoritmos 

de PLL sugeridos. 

 

 

1.3 Metodologia 

 

 Neste Trabalho foram analisados cinco algoritmos de estimação de frequência segundo 

as especificações da Norma C37.118, sendo dois deles referentes aos algoritmos de PMUs 

propostos pela Norma. Os demais algoritmos em estudo tratam-se de modelos de PLLs 

aplicados para a estimação de frequência.  

 Os resultados obtidos para avaliar os cinco algoritmos estudados, foram realizadas 

com auxílio da plataforma Matlab [10] junto ao ambiente de simulação Simulink. Os 

algoritmos apresentados pela norma de PMUs foram implementados na forma de código de 

programação estruturado na sintaxe do Matlab, apresentado no Apêndice B. A execução do 

código foi efetuado através da ferramenta S-Function. Já os algoritmos de PLL foram 

executados no domínio continuo. No entanto, a aquisição dos dados referente ao sinal de 

frequência estimada foi efetuada na forma discreta.  

 A taxa de amostragem utilizada por todos os modelos de PMUs e PLLs foi de 16 

amostras por ciclo, enquanto que o envio dos dados de frequência estimada foi executado a 

uma taxa de 60Hz. Os erros referentes a cada um dos testes foram calculados a partir da 

diferença entre o sinal de referência de frequência, obtido a cada simulação, e o valor de 

frequência estimada por cada um dos algoritmos. Em relação ao erro de variação de 

frequência, o sinal de referência é obtido a partir da derivada da referência de frequência. Os 

resultados dos testes foram avaliados considerando o maior erro obtido ao longo do teste 

aplicado. Deste modo, caso o modelo analisado apresente pelo menos um resultado acima da 

tolerância imposta pela Norma, o modelo em questão é considerado reprovado naquele teste. 

O tempo de duração de cada teste foi de 2 segundos, com exceção do teste de rampa de 

frequência, cujo tempo de simulação depende do tipo de PMU avaliada.  
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 

 Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro constituído desta 

introdução. 

 O segundo Capítulo apresenta a definição teórica da medição fasorial sincronizada, 

descrevendo seus principais parâmetros tais como a Taxa de Reportagem de sinal e a Etiqueta 

de Tempo. Em seguida, é feita a descrição de PMUs, sendo dissertado sobre seus principais 

componentes e o histórico de desenvolvimento normativo. Ao final deste capítulo é 

apresentada uma breve descrição do desenvolvimento do projeto Medfasee. 

 No terceiro Capítulo são descritos os algoritmos de estimação de frequência aplicados 

as PMUs e dos modelos de PLLs analisados neste trabalho. Em meio à descrição de cada 

método são apresentadas suas respectivas bases teóricas para o processo de estimação da 

frequência. 

 O quarto Capítulo apresentas as características de cada dos testes propostas pela 

Norma IEEE C37.118. Em seguida, são apresentados os resultados obtidos por meio de 

simulação dos algoritmos de PMUs e PLLs em Matlab [10]. 

 Por fim no quinto Capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho, comparação 

de resultados e a avalição do desempenho de cada modelo, bem como sugestões de trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 

 

Fundamentos de Medição Fasorial 

 

 

 A utilização de fasores no estudo Sistema Elétrico foi inicialmente proposta pelo 

matemático germano-americano Charles Proteus Steinmetz [11] que teve como propósito 

transformar as equações diferenciais dos modelos de circuitos elétricos em equações 

algébricas. A relação entre a forma no domínio do tempo e a forma fasorial do sinal de tensão 

da rede é ilustrada na Figura 2.1: 

 

Figura 2.1 - Relação entre a Forma de Onda e seu respectivo Fasor no Plano Complexo 

 A forma genérica do sinal de tensão da rede no domínio do tempo v(t) é apresentada 

através da seguinte equação: 

 

𝑣(𝑡) = 𝑉 ∙ cos(𝑤𝑡 +  𝜃), (2.1) 
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onde V é o valor pico onda senoidal, w é frequência da rede em rad/s e θ é o ângulo de 

defasagem do sinal em relação à referência. Esta equação pode ser reescrita na forma 

exponencial de Euler como: 

𝑣(𝑡) =
𝑉

2
(𝑒𝑗(𝑤𝑡+𝜃) + 𝑒−𝑗(𝑤𝑡+𝜃)) 

(2.2) 

 

 Com o auxilio do valor RMS (Root Mean Square) ao longo de um ciclo, define-se o 

fasor de tensão na forma complexa, como: 

�̂� =
𝑉

√2
𝑒𝑗𝜃 

 

(2.3) 

 Deste modo, o fasor tensão pode ser representado como um vetor solidário com um 

um referencial girante cuja frequência é igual à da rede, onde os ângulos positivos são 

tomados no sentido anti-horário. Esta representação só é valida para condições de frequência 

constante uma vez que a equação anterior não evidencia relação com a frequência. O ângulo 

de fase θ representa a defasagem do sinal medido em relação com o sinal de tensão da rede 

com frequência constante. 

 Para o Sistema de Potência, a relação de módulo e fase entre fasores de diferentes 

regiões da rede definem, respectivamente, as condições de estabilidade e fluxo de potência 

das linhas de transmissão. No entanto, devido a grande distância entre os pontos de 

interligação do sistema, estas medidas podem acarretar erros devido ao atraso de informações. 

Deste modo, para que a medição fasorial seja efetuada de maneira correta é necessário que 

haja um referencial único de tempo no qual as medidas sejam rotuladas. A este princípio é 

dado o nome de Sincrofasor. 

 

 

2.1 Conceito de Sincrofasores 

 

 O conceito de Sincrofasor ou Fasor Sincronizado é definido pela Norma C37.118 [4] 

como sendo uma extensão do princípio de fasor o qual utiliza uma base de tempo única para a 

referência angular. A base de tempo toma como referência a relação do fuso horário da região 

a partir do padrão de Tempo Universal Coordenado (UTC). O sinal de referência angular é 

definido como uma função cosseno cuja frequência é igual à fundamental do sistema 

sincronizado com o UTC. Neste contexto, a referência angular é tomada no instante da 
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passagem por segundo (PPS). São então definidos, em meio aos intervalos de PPS, um 

número de fasores na qual a PMU deve emitir. A essa taxa de emissão é dado o nome de 

frequência de reportagem ou frequência de emissão de sinal (fs). A Figura 2.2 ilustra a relação 

entre o tempo e o ângulo de fase UTC para um sinal cosseno e seno:  

 

 

Figura 2.2 - Relação entre o Tempo e o Ângulo de fase UTC para um Sinal Cosseno e Seno 

Fonte: [4] 

 A relação de referência por PPS garante não só a exatidão dos instantes de tempo em 

que os dados são enviados, mas também, como será descrito mais a diante, a correção da 

referência do relógio interno de cada unidade de medição fasorial. 

 Até este ponto a frequência foi analisada como uma função constante, porém, para o 

sistema real seu comportamento se apresenta como uma função variante no tempo. Deste 

modo, a frequência da rede f(t) em um determinado instante poderá apresentar uma diferença 

em relação à frequência fundamental f0, denominada de Δf, a qual também é uma função no 

tempo. Deste modo, o sincrofasor (sf) é representado da seguinte forma: 

�̂�𝑠𝑓 =
𝑉

√2
𝑒𝑗(2𝜋Δ𝑓𝑡+𝜃) 

 

(2.4) 

 Sendo assim, o fasor projetado no plano complexo apresenta uma rotação a uma taxa 

uniforme de Δf Hz, ou seja, com frequência igual à diferença entre as frequências nominal e 

real da rede. Este conceito é melhor ilustrado pelo exemplo da Figura 2.3, onde é apresentado 

um sinal senoidal fora da frequência nominal do sistema com suas correspondentes 

representações fasoriais a cada instante T0: 
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Figura 2.3 - Exemplo de Forma de Onda com Frequência menor que a fundamental  observada intervalos de T0 

Fonte: [4] 

 Neste caso, o ângulo do fasor estimado aumenta continuamente a cada ciclo até 

alcançar o valor de 180°. Neste momento o fasor passa a avançar para o semicirculo negativo 

do plano complexo onde a fase toma um valor entre -180° e 0°. Desde modo os sincrofasores 

são reportados com ângulos compreendidos ente -180° a 180° em vez de 0° a 360°. A Figura 

2.4 ilustra a relação entre o ângulo da fase e o fasor reportado para um sinal com frequência 

maior que a fundamental: 

 

Figura 2.4 - Diagrama de Amostra para um Sinal com Frequência Diferente da Nominal 

Fonte: [4] 

 Todas as medidas são referidas a uma base de tempo comum utilizando uma única 

frequência de reportagem para então garantir que as medidas de ângulo de fase de diferentes 
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regiões possam ser comparadas. Os sincrofasores são funções do tempo às quais também 

sofrem influência dos efeitos de oscilações e balanços de frequências na rede. Deste modo a 

referência de tempo deve ser precisa para que se obtenha a relação correta entre os ângulos 

estimados de regiões diferentes. 

 

 

2.2 Sincronização via GPS 

 

 O sistema GPS (Global Positioning System) consiste em um sistema eletrônico baseado 

em uma constelação de satélites que fornece informações precisas de tempo e posição via 

coordenadas de latitude e longitude para receptores situados em toda superfície terrestre de 

forma continua, sob quaisquer condições climáticas. 

 O sistema está dividido em três partes: espacial, de controle e de uso. O segmento 

espacial é composto pela constelação de satélites que varia de 24 a 32 satélites. O segmento 

de controle é formado pelas estações terrestres espalhadas pelo mundo ao longo da Zona 

Equatorial, responsáveis pela monitoração das órbitas dos satélites, sincronização de seus 

relógios atômicos de bordo e atualização dos dados transmitidos. O segmento de uso consiste 

num receptor que capta os sinais emitidos por múltiplos satélites para então calcular a posição 

com base nas distâncias. 

 A determinação da localização é feita por triangulação, tal como ilustrado na Figura 

2.5, deste modo o receptor deve receber sinais de pelo menos três satélites: 

 

Figura 2.5 – Triangulação de Satélites do Sistema GPS 
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 De acordo com os princípios trigonométricos, para que não haja ambiguidade seriam 

necessários quatro satélites, porém, os algoritmos eliminam as soluções consideradas 

inconsistentes. A partir disto, a referência de tempo transmitida pelos satélites se dá a partir do 

relógio atômico interno. Trata-se de uma medida de tempo altamente precisa, com resolução 

de 1μs ou até maior, sendo assim, com relação à frequência de 60Hz, uma precisão de fase de 

0,0216º. Essa característica é bastante explorada pela comunidade científica em geral e atende 

bem nas aplicações em PMUs. 

 Os dados dos sincrofasores estimados devem possuir uma etiqueta de tempo (Time-

stamp) a eles associados, a qual correspondente ao instante de tempo UTC em que a medida 

foi efetuada. A norma C37.118 estabelece que as etiquetas de tempo devem coincidir com o 

instante de termino de cada período da frequência nominal na base de tempo UTC. Deste 

modo, para uma frequência de 60Hz, são especificadas 60 etiquetas de tempo, ao longo de um 

segundo. 

 A etiqueta de tempo é composta por três números: a contagem do segundo do século 

(Second Of Century – SOC), correspondente ao número de segundos desde a meia noite do 

dia 01 de janeiro de 1970, a contagem da fração de segundo (Fraction Of Second – FRASEC), 

um indicador de status do tempo. O instante de tempo da medida é dado pela expressão a 

seguir, onde TIME_BASE é o número inteiro de subdivisões do segundo: 

 

𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑆𝑂𝐶 +
𝐹𝑅𝐴𝑆𝐸𝐶

𝑇𝐼𝑀𝐸_𝐵𝐴𝑆𝐸 
 

(2.5) 

 

 A partir da definição de etiquetagem de tempo da Norma é possível inferir que o 

padrão assumido pelos instantes nos quais a etiquetagem de tempo é associada se distingue do 

instante ao qual o sinal é reportado. Deste modo, o cálculo de fasor referente a um 

determinado instante de tempo pode ser efetuado com atraso desde que sua etiqueta de tempo 

esteja referida ao instante correto de medida. A Figura 2.6 ilustra um exemplo de aplicação da 

etiqueta de tempo sobre as respectivas medidas de fasor: 
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Figura 2.6 - Diagrama de Alocação das Etiquetas de Tempo 

 

 É possível verificar que o instante de saída do fasor da PMU pode assumir valor 

diferente da etiqueta de tempo a qual ele é referido. Este recurso garante a integridade do 

referencial de tempo, possibilitando a comparação de dados de PMUs distintas, mesmo que 

estas reportem seus fasores medidos em instantes diferentes. 

 Outra característica importante no projeto de PMUs está relacionada ao tamanho da 

janela de amostras utilizada pela DFT para efetuar o cálculo do fasor, sendo também um fator 

importante na exatidão da medida, além de definir o modo com o qual a etiqueta de tempo é 

atribuída. Sendo assim, a etiquetagem do tempo pode vir a tomar diferentes instantes ao longo 

da janela amostrada, ficando assim a cargo dos fabricantes defini-la. No entanto, a Norma 

IEEE apresenta, em seus algoritmos, um exemplo de janela simétrica, a qual não infere no 

atraso quanto à fase medida, onde a etiqueta de tempo é associada ao meio da janela de 

amostras. 

 

2.3 PDC - Phasor Data Concentrator 

 

 O PDC possui diversas funções em um SPMS, dentre as quais se destacam a recepção 

dos fasores enviados de forma continuada pelas PMUs, o armazenamento dos fasores em uma 

base de dados própria, a correção de eventuais erros de transmissão e o suporte para 

aplicações on-line e off-line de monitoração e controle em tempo real. Todas as funções 

associadas ao PDC (formatação, sincronização e transmissão de dados) podem ser realizadas 
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por meio da implementação de rotinas computacionais, executadas com o uso de programas 

que operam em tempo real. 

 O hardware dos PDC deve apresentar capacidade suficiente para realizar o tratamento 

dos dados em tempo real. A memória para armazenamento de dados deve ser preservada caso 

ocorra uma eventual suspenção de sua operação. Deve apresentar um número de entradas 

seriais para a recepção das medidas fasoriais condizente com a aplicação além de terminais de 

saída para envio de dados para outros processadores. 

 

2.4 Contextualização de PMUs  

 

 A PMU (Phasor Measurement Unit) é definida como um equipamento responsável 

pela medição e envio dos dados de módulo, fase, frequência e variação da frequência de um 

determinado ponto da rede a partir da estimação de sincrofasores referentes os sinais de 

sequência positiva tensão e corrente. Em relação à rede, as PMUs são posicionadas em pontos 

separados por grandes distâncias, sendo então sincronizadas a partir do sistema GPS para 

então garantir um monitoramento dinâmico do sistema a partir de um referencial único de 

tempo. 

 O desenvolvimento da tecnologia das PMUs se deu bem antes do inicio de sua 

aplicação. Conforme os estudos de suas aplicações aumentavam, o interesse no investimento 

comercial cresciam juntamente com o desenvolvimento de normas reguladoras para os 

equipamentos de medição fasorial. 

2.4.1 Histórico do Desenvolvimento das PMUs 

 

 Os primeiros estudos acerca das PMUs resultaram das pesquisas na década de 70 para 

desenvolvimento de um relé de distância por componentes simétricos realizados nos Estados 

Unidos [12], em particular na Virginia Tech University [13]. Uma das contribuições deste 

desenvolvimento foi o algoritmo para o cálculo das componentes simétricas das tensões e 

correntes, denominado Symmetrical Component Distance Relay [13]. Este algoritmo tornou 

possível a estimação de forma precisa dos valores de sequência positiva a cada clico do sinal 

da rede e, deste modo, gerando grande interesse devido à diversidade de aplicações 

apresentadas por esta técnica. 

 Em 1989 foi concebido o projeto do sistema de medidas de grandes áreas (Wide Area 

Measurement System - WAMS) pelo Western Electricity Coordinating Council (WECC), o 
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qual foi feito a pedido do Departamento de Energia dos E.U.A (U.S. Department of Energy – 

DOE) para reforçar a confiabilidade do sistema de potência por meio do uso de medições 

sincronizadas por GPS [14]. No entanto, a instalação em campo das primeiras unidades só 

veio a ocorrer em 1993 sendo aplicada como um sistema de medição suporte. 

 Mais tarde, devido ao advento de blecautes, estudos foram feitos acerca da aplicação 

das PMUs na prevenção destes eventos. A partir deste diagnóstico, aumentou-se o 

investimento no desenvolvimento da tecnologia de medição de fasores sincronizada. Em 

2007, o DOE e a North American Electric Reliability Corporation (NERC) criaram o projeto 

denominado North American Synchrophasor Iniciative (NASPI). No âmbito de PMUs, o 

NASPI teve como objetivo melhorar a confiabilidade e a visibilidade do sistema através a 

definição de normas e procedimentos para sua melhor seu desempenho. Em paralelo a isto a 

IEEE estabelece em 2005 seu primeiro documento normativo em relação à PMUs, definido 

conceitos básicos de medição fasorial e alguns testes para avaliar o desempenho da mesma. 

 

 

2.4.2 Descrição e Desenvolvimento da Norma IEEE  

 

 O desenvolvimento das normas referentes à PMU se deu em paralelo com o processo 

de desenvolvimento dos equipamentos medição fasorial. O primeiro documento desenvolvido 

para a regularização destes equipamentos feito pela IEEE foi Std 1344-1995 [15]. O intuito 

desta Norma era definir protocolos para sincronização de dados de entrada e saída, sem 

especificar critérios para avaliação de desempenho. 

 A partir de 2005, outra versão da Norma IEEE foi emitida, Std C37.118-2005 [16], 

sendo nela definidos os conceitos de sincrofasor bem como o conceito de erro total de vetor 

(TVE), utilizado como parâmetro de avaliação para as PMUs a partir de testes de 

conformidade. Os formatos de emissão de dados foram atualizados a partir Std 1344-1995 a 

fim de melhorar o intercâmbio de informações com diferentes equipamentos. 

 Devido à necessidade da aplicação de medições fasoriais em condições de distúrbio na 

rede, o IEEE lançou em 2011 uma nova versão revisada da Norma, a C37.118-2011 [4]. Um 

dos principais acréscimos proporcionados por esta versão foi especificação dos requisitos de 

estimação fasorial para ensaios dinâmicos. As taxas de envio de sinal para as frequências de 

50 e 60Hz são definidas de forma a esclarecer ambiguidades presentes na versão anterior. 

Outra grande adição foi a definição dos requisitos estimados de frequência e da taxa de 
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variação de frequência. São ainda definidas as classificações das PMU segundo dois grandes 

grupos, as do tipo M para Medição e as do tipo P para Proteção. A principal diferença entre os 

dois tipos está na estrutura do filtro utilizado, onde uma  PMU do tipo M apresenta o de maior 

ordem. Por fim, são sugeridos exemplos de algoritmos de estimação fasorial para cada um dos 

tipos de PMUs, sendo descritos as características das janelas utilizadas, a frequência de corte 

para o filtro, o método de estimação de frequência, latência do tempo de resposta, etc. 

 A elaboração do Guia IEEE Std C37.244-2013 [17] foi motivada pela expansão das 

funcionalidades dos PDC, de forma a incluir maior tratamento, processamento e 

armazenamento dos dados. O Guia trata dos requisitos de performance, funcionalidades e 

comunicação de PDC a serem empregados no Sistema de Potência. Em particular inclui 

requisitos de sincronização, processamento dos dados e acesso em tempo real. Provê 

definições da terminologia, descrições funcionais e o que deve ser esperado de um PDC. 

 O Guia apresenta informações para sincronização, calibração, teste e instalação de 

PMU, a serem empregadas no Sistema de Potência. São apresentados diversos exemplos de 

erro caracterizados pela instalação inadequada das PMUs, demonstrando a relação da 

instrumentação como uma parcela importante para uma medição fasorial adequada. Cabe 

destacar que além das normas internacionais os diferentes sistemas elétricos dos diversos 

países podem demandar normas e ou procedimentos próprios para SPMS, de acordo com as 

suas características [14]. 

 Apesar de possuir uma elaboração mais detalha dos aspectos de PMU, a Norma IEEE 

Std C37.118.1-2011 apresentou alguns problemas os quais viriam a ser corrigidos a partir do 

documento Amendment - 2014 [5]. O primeiro problema relatado esteve relacionado à 

descrição para a medição da latência, a qual não se apresentou consistente com o teste 

proposto. A segunda questão se referiu ao intervalo de exclusão do teste de rampa o qual não 

apresentava tempo suficiente para que os filtros M-classe fossem capazes de atingir os 

resultados desejados. O terceiro problema se referiu à dificuldade que os fabricantes 

encontraram para atender os requisitos em relação à estimação da frequência e taxa de 

variação da frequência (ROCOF). 

 A partir disso, a IEEE decidiu que a melhor abordagem seria optar por atenuar as 

exigências em relação aos requisitos de frequência e ROCOF e, fazendo assim uma 

reavaliação dos testes propostos a fim de certificar-se de que o modelo PMU proposto seria 

capaz de satisfazer todas as exigências propostas. Na análise de cada teste, verificou-se que os 

erros de estimação dos fasores, de frequência e ROCOF são afetados de forma mútua. A partir 

disso, foi efetuada a correção dos requisitos para garantir a consistência dos testes. O 
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documento Amendment [5] ainda apresenta algumas correções quanto aos modelos de filtro 

proposto para PMU tipo M além de modificar o algoritmo de estimação de frequência e 

ROCOF. Estas alterações tiveram o propósito de garantir os resultados exigidos pelos testes 

propostos. Neste sentido, os algoritmos propostos pela Norma e pelo Amendment para 

estimação da frequência e também da taxa de variação da frequência serão avaliados nesta 

dissertação. 

 

 

2.5 O projeto Medfasee  

 

 O projeto Medfasee é constituído por um protótipo de SPMS instalado em diversos 

pontos do SIN. Suas primeiras aplicações em sistemas reais aconteceram em 2001 por meio 

de um convenio ente UFSC e a Reason Tecnologia S.A.. A partir de 2003, com o 

financiamento oferecido pela FINEP, o projeto foi finalmente consolidado. Todas as PMUs 

posicionadas ao longo do SIN enviaram continuamente os dados estimados para um PDC, 

através de um sistema de transmissão de dados. O PDC é responsável pela aquisição, 

etiquetagem do tempo e o armazenamento dos dados estimados por cada PMUs instaladas no 

sistema, e então disponibiliza-las de forma concentrada. 

 O processo de amadurecimento ao longo do tempo do projeto Medfasee pode ser 

dividido ao longo de três fases constituídas por sua expansão ao longo do sistema. A primeira 

fase constitui o desenvolvimento do primeiro protótipo composto por três PMU em conjunto 

com um PDC, sendo concluído ao final de 2004. As unidades foram instaladas em três 

universidades no Sul do Brasil com a função de efetuar medidas sobre as tensões de saída 

trifásicas de baixa tensão. Os fasores medidos eram enviados para o PDC com capacidade de 

sete dias de armazenamento de dados, o qual foi instalado na UFSC em Florianópolis. Neste 

momento, já havia alternativas comerciais, porém, os protótipos PMU e o PDC 

implementados foram desenvolvidos exclusivamente para Medfasee [18]. Os protótipos 

desenvolvidos tinham como base os parâmetros estipulados pela Norma IEEE Std. 1344/95 

[15]. 

 No final do ano de 2007 teve início um projeto paralelo ao SPMS, o Medfasee 

Eletrosul, o qual tinha como objetivo a implementação de um protótipo de SPMS exclusivo 

para o sistema de transmissão sob o gerenciamento da Eletrosul. Foram instaladas quatro 

PMU em subestações, onde foram monitoradas as grandezas de oito terminais do sistema de 
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alta tensão de 525kV, ilustrado na Figura 2.7. Foi desenvolvido também um PDC dedicado a 

este projeto localizado na sede Elerosul em Florianópolis além de aplicações para análise off-

line junto com os estudos do desempenho do sistema responsável pela Eletrosul [5]. 

 

Figura2.7 – Diagrama de Alta Tensão Eletrosul 

Fonte: [6] 

 A segunda fase do projeto, ocorrida em 2008, se deu com a instalação de novas PMUs 

em mais nove universidades ao longo do território nacional. O sistema de armazenamento de 

dados do PDC passa a armazenar um histórico de 30 dias de amostras. A expansão da área de 

monitoramento do projeto garantiu a cobertura dos quatro subsistemas que compõe o SIN.  

 Em 2010 ocorre à terceira etapa de expansão do projeto, com a implementação de mais 

14 unidades de medição fasorial, sendo cinco delas incorporada à baixa tensão, a fim de 

melhor a capacidade de observação do SIN. O armazenamento de dados torna-se permanente 

a partir de 10/07/2010, o qual é disponibilizado como banco de dados para a ONS. Além 

disso, foi desenvolvida uma interface aberta para internet, ilustrado na Figura 2.8, onde são 

exibidos em tempo real os fasores medidos pelas PMUs que compõem o projeto Medfasee. 
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Figura 2.8 - SPMS MedFasee Baixa Tensão 

Fonte: [18] 

 Apesar do PDC desenvolvido para o projeto ter sido mantido, outra arquitetura foi 

desenvolvida visando uma aplicação para as Concessionárias Brasileiras, o OpenPDC. 

Fornecido de maneira gratuita pela Tennessee Valley Authority (TVA), o OpenPDC está 

integrado ao protótipo SPMS brasileiro operando em paralelo com PDC do projeto Medfasee, 

sendo o seu desempenho testado e comparado com o proposto pelo projeto. O interesse das 

Concessionárias sobre o projeto tem como principal foco o monitoramento de frequência 

aplicado às subestações abaixadoras, responsáveis por alimentar o sistema de baixa tensão. 

 

 

2.6 Contexto Brasileiro Atual 

 

 Até a escrita desta Norma, os seguintes fatos podem ser relatados a respeito da 

implantação de PMUs no SIN, motivados pelo ONS (Operador Nacional do Sistema). Através 

de financiamento do Banco Mundial junto ao Ministério de Minas e Energia, o ONS está 

promovendo a aquisição de unidades de PDC e também aplicativos para serem 

implementados em seus Centros de Controle [19]. Em paralelo a isso, a ANEEL está 

promovendo audiências públicas para a adição de um submódulo 11.8, sobre PMUs, aos 

Procedimentos de Rede do ONS [20]. 

http://www.medfasee.ufsc.br/


3  

Capítulo 3 

 

Algoritmos de Estimação de Frequência 

aplicados as PMUs 

 

 

 O monitoramento da frequência do Sistema de Potência iniciou-se através do processo 

de verificação da velocidade de rotação dos geradores, o qual está diretamente relacionado 

com a frequência do sinal de tensão gerado. No entanto, esta medida só está disponível nas 

estações geradoras, havendo necessidade de medir a frequência do sistema de potência em 

pontos distantes das fontes, situados ao longo das linhas de transmissão. 

 Para atender esta questão, foram utilizados a princípio dispositivos mecânicos nos 

quais se empregava um método a partir de ressonadores, semelhantes a um diapasão, 

sintonizados para uma faixa de frequência em torno da frequência nominal da rede. Mais 

tarde, passou-se a utilizar um sistema de circuitos ressonantes com transformadores, 

sintonizados para diferentes faixas de frequência aplicados ao lado secundário da tensão. A 

frequência medida era então obtida a partir de um sinal emitido pelos circuitos quando estes 

se encontram em ressonância com a frequência da rede. 

 Com desenvolvimentos das áreas computacionais e de eletrônica de potência, diversos 

métodos baseados em modelos matemáticos passaram então a ser utilizados para a medição de 

frequência. Um dos primeiros algoritmos aplicados neste âmbito foi o algoritmo por passagem 

por zero, o qual se baseia no cálculo do intervalo de tempo entre duas passagens consecutivas 

de um sinal por zero, onde a frequência é obtida através do inverso do período calculado. 

Apesar da sua fácil implementação, o método não apresenta resultados satisfatórios para 

condições de oscilação de frequência e harmônicos. 

 Mais adiante, outros métodos foram desenvolvidos com base no estudo do espectro de 

frequência do sinal da rede, obtido através da Transformada Discreta de Fourier (DFT). 
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Dentre estes métodos, podem-se citar os apresentados por Lobos [21], Quinn [22] e Jacobsen 

[23]. Estes métodos utilizam a técnica de janela retangular deslizante (Sliding Window) [24], 

permitindo o cálculo de estimação da frequência a cada intervalo de amostra. Estes métodos 

apresentam resultados aferidos, porém, possuem um grande esforço computacional tendo em 

vista que fazem uso do algoritmo de DFT a cada ciclo de operação. 

 Com o advento da Medição Fasorial Sincronizada, foram desenvolvidos métodos de 

estimação de frequência a partir do cálculo dos fasores. Apresenta-se na Figura 3.1 o 

diagrama de blocos genérico dos algoritmos internos de PMUs, segundo a proposição da 

Norma IEEE. 

 

 

Figura 3.1 - Diagrama de Blocos do Algoritmo Interno a PMU 

Fonte: [4] 

 

 Primeiramente, a sequência positiva normal é calculada usando a transformação de 

componentes simétricas (ver Apêndice A). Segundo o modelo proposto pela Norma, a 

frequência é calculada a partir da taxa de variação dos ângulos de fase obtidos através do 

fasor estimado, enquanto que o cálculo da derivada da frequência é efetuado a partir taxa de 

variação da frequência estimada. 

 Sugere-se, ainda neste trabalho, uma abordagem de estimação de frequência por meio 

do uso de PLLs. O modelo alternativo proposto é apresentado no diagrama de blocos ilustrado 

na Figura 3.2. Neste caso, verifica-se que o algoritmo de estimação de frequência executado 

pelo PLL não depende do cálculo dos sincrofasores. 
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Figura 3.2 - Diagrama de Blocos de um modelo de PMU com um módulo de PLL integrado 

 

 Uma vez que o cálculo da frequência dos modelos sugeridos pela Norma está baseado 

nos sincrofasores, serão primeiramente descritos os algoritmos de estimação fasorial. Em 

seguida, serão apresentados os algoritmos de estimação de frequência sugeridos pela Norma 

e, finalmente, os algoritmos de PLLs. 

 

 

3.1 Descrição do Algoritmos de Cálculo de Sincrofasores sugerido pela Norma de 

PMUs 

 

 O cálculo do fasor de um sinal pode ser executado a partir de diversos métodos, no 

entanto, para sistemas no domínio discreto é preferível o uso de métodos baseados na 

transformada de Fourier devido a sua praticidade e à exatidão dos resultados para sinais de 

caráter senoidal. Neste tipo de abordagem, a transformada de Fourier é aplicada sobre a 

componente fundamental do sinal analisado, onde uma amostra x(i) é obtida em meio a cada 

intervalo Δt, sendo totalizadas n amostras ao longo de um ciclo da frequência de emissão fs, 

ou seja, fs = 1/(n Δt). A partir disto obtêm-se o fasor na forma de um número complexo X(i). 
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 O modelo proposto pela Norma IEEE baseia-se em um demodulador complexo, que 

inclui um filtro passa baixa, cujas componentes são normalizadas ao longo da janela de 

amostras [4]. A equação do modelo proposto pela Norma para o cálculo do fasor é 

apresentada da seguinte forma: 

 

𝑋(𝑖) =
√2

𝐺𝑎𝑖𝑛
∑ 𝑥(𝑖 + 𝑘) ∙ 𝑊(𝑘) ∙ 𝑒−𝑗 2𝜋∙

(𝑖+𝑘)
𝑛

𝑁/2

𝑘=−𝑁/2

 

 

(3.1) 

onde: 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = ∑ 𝑊(𝑘)

𝑁/2

𝑘=−𝑁/2

, 

 

(3.2) 

onde i é o índice do espectro de frequência analisado e k é o índice de posição das amostras ao 

longo dos coeficientes da função de filtragem W(k) de dimensão n = N + 1. 

 Como a PMU opera apenas para o espectro do harmônico de primeira ordem, se 

considera que o coeficiente i é igual a 1. O filtro W(k) presente nas equações opera sobre uma 

janela com um número ímpar de amostras, o qual proporciona uma simetria em relação ao 

ponto k = 0 localizado na posição central do vetor de amostras. Esta estrutura garante que não 

ocorra atraso de fase em relação ao fasor referenciado (etiqueta de tempo). As descrições bem 

como as funções destes filtros serão descritas de forma mais detalhada a seguir. 

 Os algoritmos de PMU apresentados pela Norma fazem uso de janelas de amostras 

constituídas por um número par de períodos do sinal analisado. Logo, para que haja uma 

concordância na relação entra a janela amostrada (par) e a janela de operação (ímpar), foi 

então removida uma das amostras dos extremos da janela utilizada. 

 A escolha da amostra a ser removida depende da maneira com que o processo de 

amostragem é executado, sendo ele anteposto ou posposto. A amostragem anteposta é aquela 

em que a primeira amostra ocorre imediatamente ao inicio do ciclo, já na amostragem 

posposta a primeira amostra do período ocorre com um atraso de um intervalo de amostra. 

Para este trabalho foi utilizada a amostragem posposto. 
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3.1.1 Modelo de Filtro para PMU Tipo P 

 

 A Norma IEEE C37.118 – 2011 [4] propõe um modelo de filtro para PMU tipo P o 

qual faz uso de uma janela triangular simétrica aplicada ao longo de dois períodos amostras. 

Deste modo, a etiqueta de tempo é associada ao instante de passagem entre o primeiro e o 

segundo períodos englobados pela janela. Como mencionado anteriormente, esta configuração 

faz com que a fase estimada não necessite de correção, mantendo um referencial correto. As 

PMUs do tipo P utilizam um tamanho de janela pequeno em relação às do Tipo M devido às 

características de sua aplicação, onde é priorizado um tempo de resposta mais rápido ao invés 

da precisão do valor estimado. A equação na qual se descrevem os ganhos da janela para 

PMU tipo P é apresentada da seguinte forma: 

 

𝑊(𝑘) = (1 −
2

𝑁 + 2
∙ |𝑘|), 

 

(3.3) 

 

onde k é o índice das amostras normalizado em relação ao centro da janela (k = - N/2 : N/2). O 

exemplo apresentado pela Norma faz uso de uma taxa de 15 amostras por ciclo, onde a 

disposição dos ganhos da janela triangular são ilustrados na Figura 3.3: 

 

 

 
Figura 3.3 - Diagrama dos Coeficientes do filtro aplicado para aPMU do Tipo P 

Fonte: [4] 

  



24 

 

3.1.2 Modelo de Filtro para PMU tipo M 

 

 Para o modelo tipo M de PMUs houve uma preocupação em relação aos erros 

causados pelo fenômeno Aliasing, o qual se dá pela influência sinais ruidosos com frequência 

não múltipla da frequência fundamental, denominados de inter-harmônicos. Os inter-

harmônicos de maior influência do efeito Aliasing se dão em torno da metade da frequência 

de reportagem do sinal (frequência de Nyquist). Este erro prejudica a correta estimação do 

fasor e, consequentemente, a estimação de frequência. Neste âmbito, a Norma estipula um 

modelo de filtro digital Anti-Aliasing para esta classe de PMUs, onde são definidas as 

características de atenuação do espectro de frequência em trono da frequência fundamental. 

 O filtro é implementado a partir do método de Janelas, onde são atribuídos pesos aos 

coeficientes W(k) da equação (3.1), para então atenuar a influência dos espectros de 

frequência que se encontram fora da faixa de resolução das PMUs. Para ambos os modelos 

propostos, Standard e Amendment, a filtragem é efetuada a partir do produto de uma janela 

Sinc, Wsinc(k), e uma janela Hamming, WH(k): 

 

 

𝑊𝑆𝑖𝑛𝑐(𝑘) =
sin (2𝜋

2 × 𝐹𝑓𝑟

𝐹𝑆
∙ 𝑘)

2𝜋
2 × 𝐹𝑓𝑟

𝐹𝑆
∙ 𝑘

 

 

(3.4) 

𝑊𝐻(𝑘) = 0,54 + 0,46 ∙ cos(2𝜋 ∙ 𝐹𝑆 ∙ 𝑘), (3.5) 

 

onde FS é a frequência de amostragem da PMU e Ffr é a frequência de corte determinada pela 

Norma IEEE. Para a amostra k = 0, WSinc tem a o valor de 1. 

 A janela Sinc tem como função regular a faixa de passagem do filtro, apresentando 

uma acentuada redução do ganho do sinal sobre a frequência de corte, enquanto que a janela 

Hamming reduz o efeito de Vazamento (Leakage) gerado quando a frequência da rede é 

diferente da nominal. O diagrama dos coeficientes do filtro formado por estas janelas, 

ilustrado na Figura 3.4, é aplicado ao longo de múltiplos períodos amostrados com o 

propósito de reduzir o erro gerado, ao mesmo tempo em que mantêm-se suas características 

de corte de frequência. 
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Figura 3.4 - Diagrama dos Coeficientes do filtro aplicado as PMUs do Tipo M segundo o Documento Amendment 

Fonte: [4] 

 

3.1.3 Modelo de algoritmo de PMU Standard 

 

 Como exemplo de modelo de PMU, a norma IEEE apresenta um algoritmo para 

estimação implementado sobre uma frequência de amostragem de 960Hz, ou seja, 16 

amostras por ciclo para uma frequência de emissão de sinal de 60Hz. Neste âmbito, o filtro é 

empregado sobre seis ciclos de amostras, N = 96, onde o fasor medido ao final do sexto 

período é referido ao instante da amostra k = 0, ou seja, no instante de passagem do terceiro 

ao quarto período. A cada novo ciclo de amostragem, o ciclo mais antigo é descartado e o 

presente é acrescentado. Deste modo, a partir do instante que a PMU completa o numero de 

amostras necessárias para a operação do filtro, a mesma passa a enviar o sinal medido a cada 

ciclo consecutivo. 

 Em relação à frequência de corte Ffr, a Norma IEEE define um valor de 10,32Hz para 

o modelo de PMU Standard sob as condições de taxa de amostragem e frequência de emissão 

estipuladas. Deste modo, segundo a Norma IEEE o filtro implementado deve atenuar em 20db 

o ganho do sinal de frequência nas faixas 30Hz e 90Hz. O diagrama Brick Wall, para o filtro 

proposto pela norma para o modelo Standard é ilustrado na Figura 3.5: 
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Figura 3.5 - Diagrama Brick Wall do Filtro proposto pela Norma IEEE 

Fonte: [4] 

 A partir deste padrão de filtragem proposto pretendia-se garantir uma estimação 

aferida dos fasores e da frequência da rede sob as condições estipuladas pelos testes 

apresentados pela Norma. No entanto, este modelo foi muito discutido devido à dificuldade 

dos fabricantes de alcançar os requisitos mínimos impostos. Deste modo, o IEEE publicou o 

documento Amendment [6] no qual define um novo modelo de filtro a fim de garantir os 

resultados estipulados pelos testes de desempenho. 

 

3.1.4 Modelo de PMU Amendment 

 

 As alterações propostas pelo Amendment em relação à estrutura do filtro da PMU se 

deram com o intuito de garantir a atenuação da frequência de Nyquist de forma a manter a 

qualidade de resposta da PMU. As principais modificações introduzidas foram: o tamanho da 

janela utilizada, tomado um total de 10 ciclos de amostragem, a frequência de corte como 

sendo 8,2Hz e, consequentemente, o diagrama Brik Wall do espectro de frequência, ilustrado 

na Figura 3.6, onde é definida uma atenuação de 20dB/década a partir dos espectros com 

metade da frequências de amostragem: 

 

Figura 3.6 - Diagrama Brick Wall do Filtro proposto pelo documento Amendment 

Fonte: [4]  
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3.2 Descrição do Algoritmos de Estimação de Frequência sugerido pela Norma de 

PMUs 

 

 A Norma IEEE [5, 6] sugeriu um algoritmo de estimação de frequência para PMU 

com base na variação do ângulo do fasor medido. A partir do ano de 2014, a IEEE introduziu 

o documento Amendment à Norma, efetuando alterações em relação aos parâmetros de 

desempenho e também dos modelos de referência.  

 A partir deste ponto, para que se possa haver uma distinção de nomenclatura entre os 

dois algoritmos propostos ao longo do desenvolvimento da norma IEEE até o momento, 

foram adotados para este trabalho os nomes de Standard, para o algoritmo sugerido em [4], e 

Amendment, para o modelo apresentado em [5]. Nesta sessão, serão descritos os principais 

conceitos nos quais ambos os algoritmos foram baseados e, em seguida, dissertar de forma 

individual sobre as características de cada modelo de estimação de frequência. 

 O desenvolvimento dos algoritmos apresentados pela norma parte do princípio de que 

a frequência da rede f(t) é definida como sendo igual à derivada fase como função do tempo 

ψ(t): 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋

𝑑𝜓(𝑡)

𝑑𝑡
 

(3.6) 

 Neste contexto, o cálculo dos sincrofasores é sempre referido à frequência nominal da 

rede. Deste modo, a estimação do ângulo do fasor referente ao sistema possui seu referencial 

também definido em relação à frequência nominal f0. Com isso a função da fase do sistema é 

definida da seguinte forma: 

𝜓(t) = w0t + 𝜃(t), (3.7) 

 

onde w0 é frequência nominal em radianos e, θ(t) é função da fase no tempo. Substituindo, 

então a equação (3.7) sobre a equação (3.6), obtém-se: 

𝑓(𝑡) = 𝑓0 + 
1

2𝜋

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
 

(3.8) 

 

 Verifica-se então que o cálculo da frequência f(t) é obtido a partir da variação gerada 

pela derivada da função de fase não linear θ(t) em torno da frequência nominal f0. Esta 

variação é então definida como Δf(t), e a equação (3.8) pode ser expressa por: 

 

𝑓(𝑡) = 𝑓0 + ∆𝑓(𝑡) (3.9) 
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 O ângulo é estimado por meio da equação (3.1) aplicada sobre as janelas sugeridas 

pela Norma [5, 6]. A frequência Δf(t) é então calculada a partir da taxa de variação do ângulo 

de fase obtida a partir de das duas ultimas fases estimadas, uma vez que o ângulo de fase 

altera com uma relação da diferença entre a frequência real. 

 O algoritmo proposto pela Norma para o cálculo da variação da frequência no domínio 

discreto é apresentado a seguir: 

 

∆𝑓(𝑖) =
[𝜃(𝑖) − 𝜃(𝑖 − 1)]

2𝜋
∙ 𝑓0, 

(3.10) 

 

onde θ(i) é ângulo o ângulo estimado no instante i. 

 A taxa de variação de frequência, ROCOF, é então calculada a partir da variação entre 

dois valores consecutivos de Δf estimados: 

 

𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹 = [∆𝑓(𝑖) − ∆𝑓(𝑖 − 1)] ∙ 𝑓0 

 

(3.11) 

 

 Uma proposta que se apresenta mais adequada para o cálculo da variação de 

frequência em função da fase do sincrofasor é apresentada da seguinte equação:  

 

∆𝑓(𝑖) =
[𝜃(𝑖) − 𝜃(𝑖 − 1)]

2𝜋 + [𝜃(𝑖) − 𝜃(𝑖 − 1)]
∙ 𝑓0 

(3.12) 

 

 Considerando-se que o termo (θ(i) – θ(i-1)), para pequenas variações, apresenta-se 

muito menor que 2π, então, a expressão (3.12) pode ser aproximada pela equação (3.10). 

 

 

3.2.1 Algoritmo de Estimação de Frequência Standard 

 

 Este algoritmo calcula Δf a partir da utilização de uma média ponderada aplicada 

sobre as variações entre os ângulos corespondentes aos quatro últimos fasores estimados, 

onde o peso maior é aplicado sobre a diferença dos ângulos mais recentes. Este algoritmo tem 

como objetivo suavizar a estimativa, em particular para o caso da resolução limitada, 
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encontrado em casos reais de aplicação de uma PMU. A equação do modelo Standard 

proposta pela Norma é apresentada a seguir: 

 

∆𝑓(𝑖) =
6 ∙ [𝜃(𝑖) − 𝜃(𝑖 − 1)] + 3 ∙ [𝜃(𝑖 − 1) − 𝜃(𝑖 − 2)] + [𝜃(𝑖 − 2) − 𝜃(𝑖 − 3)]

20𝜋
∙ 𝑓0, 

 (3.13) 

 

 O cálculo do ROCOF para o modelo de PMU Standard é obtido a partir da 

combinação das equações (3.11) e (3.13), sendo assim apresentada da seguinte forma: 

 

𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹(𝑖) =
6 ∙ 𝜃(𝑖) − 9 ∙ 𝜃(𝑖 − 1) + 𝜃(𝑖 − 2) + 𝜃(𝑖 − 3) + 𝜃(𝑖 − 4)

20𝜋
∙ 𝑓

0
2 

 (3.14) 

 

 

3.2.2 Algoritmo de Estimação de Frequência Amendment 

 

 As equações propostas pelo documento Amendment para o cálculo da frequência 

estimada (3.16) e de ROCOF (3.17) implicam na utilização de três valores consecutivos dos 

ângulos de fase dos fasores estimados. A Norma IEEE Amendment apresenta estas expressões 

fazendo uso de uma parcela não causal referente aos ângulos dos fasores estimados. Esta 

sintaxe foi adotada meramente para ilustrar a relação do instante ao qual Δf deve ser 

referenciado em relação aos fasores utilizados em seu cálculo. Deste modo, a equação da 

variação da frequência proposta para o modelo Amendment é apresentada pela Norma da 

seguinte maneira: 

∆𝑓(𝑖) =
[𝜃(𝑖 + 1) − 𝜃(𝑖 − 1)]

4𝜋
∙ 𝑓0, 

(3.15) 

 

 Na prática, o cálculo da frequência é efetuado a partir dos ângulos referentes ao fasor 

mais antigo θ(i – 2) e mais recente θ(i), onde o resultado Δf é referido ao instante (i – 1). A 

partir da substituição da equação (3.15) na equação (3.11), o ROCOF fica como: 

 

𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹(𝑖) =
[𝜃(𝑖 + 1) + 𝜃(𝑖 − 1) − 2 ∙ 𝜃(𝑖)]

2𝜋
∙ 𝑓0

2 

 

(3.16) 
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 Novamente a Norma apresenta uma equação com uma parcela não causal a qual é 

justificada pela mesma razão da equação (3.15). Em ambos os modelos, o uso dos ângulos de 

períodos anteriores faz com que a estimação de frequência fique atrasada em relação ao fasor 

estimado. É possível efetuar o alinhamento no tempo de ambas as medidas, fasores e 

frequências estimadas, a partir do atraso de um período do instante ao qual a etiqueta de 

tempo do fasor foi referenciada. Deste modo, será utilizado o ângulo obtido em relação ao 

fasor do período seguinte e, em seguida, computa-se a frequência utilizando o ângulo sucessor 

e o antecessor do angulo fasorial atual. Se a taxa de amostragem de cada fasor for muito 

superior a um ciclo (16 amostras por ciclo, por exemplo), este atraso praticamente não tem 

impacto sobre a latência. 

 

 

3.3 Método PLL (Phase lock loop) 

 

 A base do funcionamento do algoritmo de um PLL consiste na comparação do sinal de 

entrada com um sinal portador com frequência igual ou múltipla do sinal analisado. O PLL 

clássico, tal como ilustrado na Figura 3.7 [25], possui sua estrutura dividida em três 

componentes básicos: o comparador de fase (PD), um filtro passa-baixa (LF) e um oscilador 

controlado por tensão (VCO) [26]. 

 

Figura 3.7 - Diagrama dos componentes Básicos de um PLL  

Fonte: [25] 

 

 Neste diagrama, o sinal de enteada vi do PLL é comparado com o sinal de 

realimentação v0 estimado pelo VCO. O sinal de saída ve do comparador é proporcional à 

diferença de fases de ambos os sinais conectados às entradas do PLL. Este sinal apresenta 

componentes harmônicas de alta frequência, incluindo àquelas provenientes de ruídos da rede. 

Em seguida, este sinal passa por um filtro passa baixa que gera um sinal contínuo vf. Este 

sinal ativa um VCO, cuja função é gerar uma forma de onda com frequência idêntica ao do 
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sinal de entrada. Para qualquer sinal de entrada ao VCO, diferente de zero, este passa a alterar 

a frequência do sinal v0. Em meio a este processo, a fase do sinal analisado é obtida através da 

integral do sinal de frequência estimado pelo VCO. 

 Apesar de ser prático, o esquema de PLL apresentado possui algumas limitações. Uma 

delas se dá pela restrição da capacidade de rastreio do sinal gerado para com o sinal de 

entrada chamada de lock [25]. Este fenômeno ocorre quando a frequência do sistema passa 

por variações muito mais rápidas do que aquelas que o PLL pode responder. Por este motivo o 

PLL é indicado para sistemas com pequenas variações ou de dinâmica lenta. 

 As características dinâmicas são definidas a partir da função de transferência do 

sistema de controle, o qual deve ser dimensionado de tal forma que seu atraso interfira o 

menos possível dentro dos parâmetros dos quais se pretende aplicar o PLL. Porém, outros 

fatores, tais como o dimensionamento do filtro deve ser levado em conta. 

 A título de exemplo, ao analisar um sinal com um comportamento de variação linear 

da frequência, verificou-se a presença de um erro de regime durante o evento. Para atenuar o 

erro presente é preciso que se faça uso de algoritmos de controle mais robustos, o que implica 

em um maior atraso da resposta do PLL. Desta forma, deve-se fazer um estudo para que o 

PLL seja implementado como estimador de frequência de forma adequada quanto a sua 

exatidão e sua velocidade de resposta [26]. 

 Para adaptar o PLL clássico (monofásico) para um modelo trifásico deve-se 

implementar um sistema de comparação de fase por meio de um sinal de referência. O método 

mais comum para gerar um sinal de comparação se dá pela utilização da transformada de 

Clarke, descrita no Apêndice A, onde o sistema trifásico é referido sobre um referencial (α-β) 

e estacionário. Com isso, o sistema é convertido para um sistema bifásico composto por dois 

sinais em quadratura as quais podem ser interpretadas como coordenadas de um vetor que gira 

ao longo do tempo [27]. Deste modo, o sinal bifásico obtido através da transformada é então 

comparado por dois sinais portadores, também em quadratura, gerados a partir da fase 

estimada pelo controlador do PLL. 

 Os controladores dos PLLs operam a partir de um sinal de erro unidimensional obtido 

por meio da comparação entre dois pares de sinais citados. A comparação dos sinais se dá a 

cada ciclo de amostragem do PLL onde os valores dos sinais em quadratura, portadores e da 

rede, são processados a partir de um produto vetorial [27], e assim gerando o sinal do erro 

para o controlador. Esta aproximação é valida para pequenas variações de fase entre os 

vetores comparados. 
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3.3.1 Modelos de PLL 

 

 A maioria dos esquemas de PLL trifásicos possui seu sistema de comparação de fase 

baseados na transformação de coordenadas em quadratura. Dos sistemas dos quais utilizam 

este método podem ser destacados: o dqPLL e o pPLL [25]. Ambos possuem desempenho 

semelhante, porém apresentam algumas particularidades. Serão apresentados ainda, outros 

modelos mais complexos de PLLs com o intuito de comparar suas características com o 

modelo de PLL escolhido para o estudo deste trabalho. 

 

 

3.3.2 Modelo dqPLL 

 

 O modelo dqPLL é desenvolvido a partir da transformação Clarke-Park aplicada sobre 

as tensões trifásicas, onde estas são referidas aos eixos estacionários α-β, que por sua vez, 

gera ao longo do tempo duas fases em quadratura, Vα e Vβ, na frequência fundamental [28]. A 

partir disso a fase estimada é usada como ângulo de referência na transformação dq0, gerando 

assim as componentes girantes Vd e Vq. Caso a componente Vq esteja em fase com VA, isto é, o 

vetor estimado encontra-se em fase com o vetor real, a componente Vd será zero. Neste 

cenário, verifica-se que Vd comporta-se como um parâmetro para estimar o erro entre a fase 

real do sistema e a fase estimada.  

 O diagrama de blocos do modelo dqPLL é ilustrado a partir da Figura 3.8:

 

Figura 3.8 - Diagrama de Blocos do Modelo dqPLL  

Fonte: [28] 
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 A relação entre o sinal Vd e o ângulo θ obtido através do sinal trifásico da rede é 

apresentada a partir das equações: 

𝑉𝑑 = 𝑉𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑉𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑉𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

𝑉𝑑 = − 𝑉 sin (𝜃 − 𝜃) 

 

(3.17) 

 

(3.18) 

 

(3.19) 

 

 Para pequenas variações do ângulo da rede, o sinal de Vd obtido por meio da equação 

(3.19) pode ser aproxima do através da diferença entre os ângulos 𝜃 e 𝜃. 

 

 

3.3.3 Modelo pPLL 

 

 O modelo pPLL parte da analogia de uma potência instantânea de uma carga indutiva, 

onde a variável de controle p, a qual representa a potência ativa fictícia do sistema, deve se 

anular quando o erro da fase estimada for zero. Logo, aplicando-se a teoria da potência 

instantânea [28] tem-se:  

𝑝 = 𝑣𝑎𝑖𝑎 + 𝑣𝑏𝑖𝑏 + 𝑣𝑐𝑖𝑐 , (3.20) 

 

onde va, vb e vc são as tensões do sistema e, ia, ib e ic são correntes unitárias, geradas a partir da 

fase estimada. Tomando como premissa a condição de equilíbrio destas correntes, a equação 

anterior pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

𝑝 = (𝑣𝑎 − 𝑣𝑏)𝑖𝑎 + (𝑣𝑐 − 𝑣𝑏)𝑖𝑐 (3.21) 

 

𝑝 = 𝑣𝑎𝑏𝑖𝑎 + 𝑣𝑐𝑏𝑖𝑐 (3.22) 

 

  Para que a potência p seja zero, é preciso que as correntes unitárias geradas estejam 

defasadas de 90° respectivamente de cada uma das tensões de linha. Desta forma a variação 

da potência p para pequenas variações é proporcional ao erro da fase estimada. O diagrama de 

blocos do modelo pPLL é ilustrado na Figura3.9: 
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Figura 3.9 - Diagrama de Blocos do Modelo pPLL 

Fonte: [28] 

 

3.3.4 Modelos Alternativos de PLL 

 

 Ao longo do tempo, surgiram outros modelos de PLL cujos desenvolvimentos 

partiram de diferentes abordagens. A principal motivação dos estudos gerados acerca dos PLL 

teve como base o desenvolvimento de um modelo robusto a harmônicos e perturbações na 

rede. 

 Entre os modelos alternativos, pode-se citar o RPLL (Robust PLL) [25], ilustrado na 

Figura 3.10. Seu algoritmo baseia-se em um sistema de malha aberta no qual a estimação da 

fase é feita a partir das coordenadas do vetor obtido da transformação α-β. Para isso, é 

utilizada uma função arco-tangente aplicado sobre as componentes α-β para estimar o ângulo 

do vetor gerado. A partir disso, a frequência pode ser estimada por meio da derivada do sinal 

de saída deste modelo. Com o intuito de melhorar a estimação de frequência, algumas 

configurações desta modelo utilizam um bloco de controle para estimar a frequência a partir 

do sinal da fase estimada. Assim, esta proposta se reduz a um estimador de fase em malha 

aberta.  
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Figura 3.10 Modelo RPLL  

Fonte: [25] 

 

 Outro modelo alternativo bastante utilizado é o EPLL (Enhanced PLL), ilustrado na 

Figura 3.11, o qual utiliza uma abordagem genérica de Comparador de fase [25]. Ao invés de 

utilizar uma transformação de coordenadas, o sistema opera apenas uma das fases onde o sinal 

de erro é obtido a partir do produto do sinal de entrada e um sinal ortogonal gerado por um 

VCO. Neste modelo o sinal de entrada é pré-condicionado por meio de uma malha controlada 

pela amplitude do sinal. Este ajuste é feito com o intuito de reduzir o erro gerado pelo PLL 

para condições de baixa amplitude do sinal de entrada. 

 

Figura 3.11 - Modelo EPLL 

Fonte: [25] 

 

 Modelos mais robustos são baseados na combinação de diversos modelos de PLL a 

fim de se extrair as vantagens de cada estrutura e contornar suas limitações. A Figura 3.12 

ilustra o modelo FFdPLL (FeedForward dPLL) [25], o qual faz uso de um laço duplo 

constituído de um RPLL e dpPLL. O objetivo desta configuração é garantir a convergência 

para condições de baixa tensão e tornar o modelo robusto a distorções da rede.  
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Figura 3.12 - Modelo FFdPLL  

Fonte: [25] 

 Os modelos compostos podem apresentar resultados mais aferidos e, em geral, 

apresentam um grau de robustez frente a distúrbios da rede, porém, possuem um tempo de 

operação mais prolongado e, assim, implicando em um esforço computacional maior. Além 

disso, os modelos mais robustos possuem restrições onde às faixas de estabilidade devem ser 

projetadas para uma aplicação especifica [25]. 

 A partir desta analise, verifica-se o modelo dqPLL se adequa melhor para ao perfil 

exigido no âmbito de medição fasorial sincronizada, pois apresenta um algoritmo de 

processamento rápido com um gral razoável de robustez contra ruído. 

3.3.5 Projeto do Controlador do PLL 

 

 Nesta sessão serão analisados os diferentes controladores aplicados ao modelo dqPLL. 

O dimensionamento adequado do controlador do PLL é uma etapa importante em seu projeto, 

uma vez que este é responsável pela exatidão e da dinâmica de resposta do algoritmo. Na 

literatura, os PLL possuem uma classificação segundo o tipo de controlador a ser utilizado, 

denotada por classes [25]. As classes variam de acordo com a ordem da função de 

transferência de malha abeta dos controladores. Serão apresentados neste trabalho, os 

controladores de primeira a terceira ordem. 

 Para inicializar o desenvolvimento de um controlador de PLL deve-se primeiramente 

modelar o sistema a ser controlado. Como já foi apresentado nos itens anteriores, o PLL opera 

a partir da comparação da fase real e a fase estimada, onde o erro desta comparação é 

processado pelo controlador para obter a variação de frequência Δw, a qual é utilizada para 

obter a fase estimada do sistema como ilustrado na Figura 3.13. O controlador desejado deve 
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ser capaz de anular o erro de regime permanente frente às variações lineares de frequência da 

rede, ou seja, do tipo rampa de frequência. 

 

Figura 3.13 - Diagrama de Blocos de um controlador de PLL 

Fonte: [25] 

 

 A partir deste modelo simplificado serão efetuadas as análises do lugar das raízes para 

os diferentes tipos de controladores C(s), tomando como premissas um erro de fase θe igual a 

zero, em regime permanente, após uma variação de frequência em rampa. A partir da Figura 

3.13, a função de transferência que relaciona a saída 𝜃(s) com a sua referência θ(s) é dada por:  

𝜃(𝑠)

𝜃(𝑠)
=

𝑉 ∙ 𝐶(𝑠) ∙
1
𝑠

1 + 𝑉 ∙ 𝐶(𝑠) ∙
1
𝑠

 

(3.23) 

 

de onde o erro gerado θe é dado por: 

𝜃𝑒(𝑠) =
𝜃(𝑠)

1 + 𝑉 ∙ 𝐶(𝑠) ∙
1
𝑠

 , 
(3.24) 

onde V é a tensão eficaz de fase da rede. Note-se que, na Equação (3.23), a tensão V se 

comporta como um ganho para o qual, dependendo do controlador utilizado, este pode 

influenciar na estabilidade do sistema.  

 

3.3.5.1 Controlador proporcional (Classe I) 

 

 Para empregar um controlador proporcional basta utilizar um ganho em Kp na saída do 

comparador. Deste modo, a função de transferência de malha fechada para o sistema em 

estudo apresenta-se da seguinte forma: 

𝜃(𝑠)

𝜃(𝑠)
= 𝑉 ∙

𝐾𝑝

(𝑠 + 𝑉𝐾𝑝)
 

(3.25) 
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 A Figura 3.14 ilustra o lugar das raízes do sistema em malha fechada com o 

controlador de Classe I: 

 

 

Figura 3.14 - Lugar das Raízes de um PLL de Classe I 

 A partir da análise do lugar das raízes do controlador em questão verifica-se que o 

mesmo se apresenta estável para qualquer ganho que se empregue. Contudo, outro critério de 

desempenho que deve ser analisado é o do erro estacionário sobre uma entrada de rampa de 

frequência. Para isso é utilizado o teorema do valor final que se baseia na seguinte relação: 

 

lim
𝑡→∞

𝑓(𝑡) = lim
𝑠→0

𝑠 ∙ 𝐹(𝑠) , (3.26) 

 

onde F(s) é a transformada de Laplace da função f(t). Aplicando este teorema a função do erro 

no domínio do tempo, tem-se: 

lim
𝑠→0

𝑠 ∙ 𝜃𝑒(𝑠) = lim
𝑠→0

𝑠 ∙
𝜃(𝑠)

1 + 𝑉 ∙
𝐾𝑝

𝑠 ∙
1
𝑠

 
(3.27) 

 

 Neste caso, a função de entrada θ(s) que se deve considerar é resultante de uma rampa 

de frequência, cuja transformada de Laplace é proporcional a 1/s². Logo, a transformada de 
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Laplace do ângulo apresenta-se proporcional a 1/s³. Deste modo, considerando a constante de 

proporcionalidade igual a um, o limite da equação (3.27) pode ser expressa da seguinte forma: 

lim
𝑠→0

𝑠 ∙

1
𝑠3

1 + 𝑉 ∙ 𝐾𝑝 ∙
1
𝑠

= lim
𝑠→0

1

𝑠2 + 𝑠 ∙ 𝑉 ∙ 𝐾𝑝
= ∞ 

 

 

(3.28) 

 Com isso, verifica-se que o controlador de Classe I para o PLL não satisfaz a condição 

do erro de regime nulo. 

 

3.3.5.2 Controlador Proporcional-Integrador (Classe II) 

 

 O controlador Proporcional-Integrador (PI) possui dois ganhos distintos, Kp e Ki, 

relacionados respectivamente a cada uma das suas parcelas, Proporcional e Integral. A função 

de malha fechada para o PLL utilizando este tipo de controlador fica então da seguinte forma: 

 

𝜃(𝑠)

𝜃(𝑠)
= 𝑉 ∙

𝐾𝑝(𝑠 +
𝐾𝑖
𝐾𝑝

)

𝑠2 + 𝑉𝐾𝑝(𝑠 +
𝐾𝑖
𝐾𝑝

)
 

 

(3.29) 

 

 Neste modelo de controlador a relação entre os ganhos escolhidos acaba por definir 

um zero no lugar das raízes e, consequentemente, influenciando o comportamento da resposta 

do sistema. Verifica-se que o conjunto, planta e controlador, possui um zero em -Ki/Kp e dois 

polos na origem. Analisando o lugar das raízes, ilustrado na Figura 3.15, observa-se que para 

qualquer ganho proporcional, o sistema em malha fechada será estável: 
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Figura 3.15 - Lugar das Raízes de um PLL Classe II 

 

 Como no caso anterior, o erro de regime estacionário é obtido aplicando o teorema do 

valor final onde a função do erro se apresenta como: 

 

𝜃𝑒(𝑠) =
𝜃(𝑠)

1 + 𝑉 ∙
𝐾𝑝 ∙ (𝑠 +

𝐾𝑖
𝐾𝑝

)

𝑠 ∙
1
𝑠

  
(3.30) 

 

 Logo, considerando a mesma entrada utilizada na equação (3.28), o limite do erro 

quando o tempo tende para infinito fica como: 

 

lim
𝑠→0

 𝑠 ∙

1
𝑠3

1 + 𝑉 ∙
𝐾𝑝 ∙ (𝑠 +

𝐾𝑖
𝐾𝑝

)

𝑠2

= lim
𝑠→0

 
1

𝑠2 + (𝑉 ∙ 𝐾𝑝)𝑠 + 𝑉 ∙ 𝐾𝑖
=

1

𝑉 ∙ 𝐾𝑖
 

 

 

(3.31) 

 Neste caso se observa que o erro estacionário é diferente de zero e, portanto, também 

não atende o requisito proposto. 
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3.3.6 Controlador com dois Polos e dois Zeros (Classe III) 

 

 O ultimo modelo proposto trata-se de um controlador constituído por dois zeros 

idênticos (-z) e dois polos na origem. A partir disto, a função de transferência de malha aberta 

para o PLL que utiliza o controlador de Classe III apresenta a seguinte forma: 

  

𝜃(𝑠)

𝜃𝑒(𝑠)
= 𝑉 ∙

(𝑠 + 𝑧)2

𝑠3
.  

(3.32) 

 

 A Figura 3.16 ilustra o lugar das raízes do sistema com um controlador de Classe III, 

onde z = 100: 

 

 

Figura 3.16 - Lugar das Raízes de um PLL Classe III 

 Neste caso se verifica que para ganhos pequenos o sistema é instável, o que também 

pode ocorrer em casos de tensões baixas. Por esta razão deve-se prestar atenção à faixa de 

tensão na qual o PLL deve operar. 

 O erro de regime do sistema frente a uma rampa de frequência é apresentado a seguir: 

𝜃𝑒(𝑠) =
𝜃(𝑠)

1 + 𝑉 ∙
(𝑠 + 𝑧)2

𝑠2 ∙
1
𝑠

 , 
 

(3.33) 
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 Desta forma, aplicando o teorema do valor final o erro remanente do sistema sobre a 

entrada em questão é apresentada como: 

lim
𝑠→0

 𝑠  

1
𝑠3

1 + 𝑉 ∙
(𝑠 + 𝑧)2

𝑠3

 

lim
𝑠→0

 
𝑠

𝑠3 + 𝑉 ∙ (𝑠 + 𝑧)2
= 0 

 

(3.34) 

 

(3.35) 

 

 Logo, o sistema com o controlador Classe III atende aos requisitos propostos. A 

Figura 3.17 ilustra o comportamento do erro da frequência estimada a partir dos algoritmos de 

PLL que utilizam controladores de Classe II e III durante uma mudança de frequência de tipo 

rampa: 

 

Figura 3.17 – a) Frequência em função do tempo, b) erro da frequência estimada pelos PLL com 

controladores da Classe II e III. 

 Como previsto, da Figura 3.17 verifica-se que o algoritmo de PLL que utiliza o 

controlador de Classe III apresenta um erro de regime nulo, diferente do caso em que se 

utilize um controlador de Classe II. 

  



4  
Capítulo 4 

 

Resultados dos testes de Desempenho para 

os Algoritmos de Estimação de 

Frequência 

 

 

 Segundo a norma IEEE [4] [5], a PMU deve realizar além da função dedicada ao 

cálculo dos sincrofasores, a função de estimação da frequência e da taxa de variação da 

frequência. O desempenho das PMUs para estas funções é avaliado por meio de requisitos 

estipulados pela Norma. Os testes podem ser divididos em dois subgrupos: os testes de regime 

permanente, onde os sinais de tensão e de corrente enviados à PMU não sofrem variações ao 

longo do teste, e os testes dinâmicos, onde há alteração de pelo menos um dos parâmetros do 

sinal avaliado (fase, amplitude ou frequência) ao longo do teste. 

 Os requisitos de cada teste são definidos segundo ao tipo da PMU avaliada, tipo P 

(Protection) ou tipo M (Measurement), e sua taxa de exportação de fasores. Neste trabalho, 

apresentar-se-ão resultados para a frequência de exportação de 60 fasores por segundo, 

sugerida na audiência pública da ANEEL [19]. A execução dos testes será realizada no 

ambiente Simulink da plataforma Matlab
 
[10], onde a arquitetura do programa utilizado é 

apresentada no Apêndice B.  
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4.1 Parâmetros de Desempenho Aplicados aos Algoritmos de PMUs 

 

 Os parâmetros de desempenho apresentados pela Norma têm como objetivo avaliar o 

erro da frequência e da variação da frequência (Rate of Change of Frequency – ROCOF) 

estimados pela PMU. 

 O primeiro parâmetro desempenho definido pela Norma, no âmbito de estimação de 

frequência, é o Erro de Frequência FE (Frequence Error). Este parâmetro delimita o erro 

máximo permitido entre o valor estimado de frequência, óbito por cada molde através da 

equação (3.14) ou (3.16), e seu valor de referência [4], obtido em meio à simulação: 

 

𝐹𝐸 = |𝑓𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜| (4.1) 

 

 O outro parâmetro de desempenho que será abordado no estudo efetuado por este 

trabalho é o erro de variação de frequência (RFE). Este parâmetro é calculado a partir da 

diferença entre o ROCOF de referência e o ROCOF estimado por cada um dos algoritmos 

apresentados a partir das equações (3.15) e (3.17): 

 

𝑅𝐹𝐸 = |𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓 − 𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹𝑒𝑠𝑡𝑚𝑎𝑑𝑜| (4.2) 

 

 Os parâmetros de FE e RFE, definidos para cada um dos testes previstos pela IEEE, 

serão empregues na avaliação dos diferentes modelos propostos ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

 

4.2 Descrição dos Testes de Regime Permanente  

 

 A Norma IEEE apresenta três tipos de testes de regime permanente para avaliação do 

desempenho de estimação da frequência, sendo eles o teste de Faixa de Frequência, Distorção 

Harmônica e o teste Fora de Faixa (Out-of-Band). Todos os testes, com exceção do teste de 

Rampa de Frequência, foram realizados em um intervalo de 2 segundos. Os procedimentos da 

realização de cada teste serão descritos previamente ao apresentar seus respectivos resultados. 

Os critérios de desempenho de FE e RFE para cada teste são apresentados nos gráficos 

juntamente aos resultados respectivos no Apêndice C. 
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 Para os testes de regime permanente, optou-se por avaliar apenas os modelos de PMUs 

do tipo M, sendo os critérios apresentados para este tipo mais rigorosos em relação aos 

apresentados para o tipo P, além incluir o teste Fora de Faixa. Os requisitos de erro de 

ROCOF estipulados para os testes de Distorção Harmônica e Fora de Faixa foram suspensos a 

partir do documento Amendment [5]. Segundo a IEEE, a relação entre o cálculo dos fasores e 

a frequência não estariam suficientemente desenvolvidos para assumir um limite fixo de RFE 

para este tipo de teste. 

 Os testes forma executados por meio da plataforma Matlab [10], onde os resultados 

finais são tomados a partir do maior erro obtido por cada modelo ao longo da execução de 

cada teste. A avaliação dos resultados de cada teste procede de acordo com os respectivos 

parâmetros especificados para que então se possa verificar o desempenho de cada modelo 

analisado. 

 

 

4.2.1 Teste Faixa de Frequência  

 

 O teste de Faixa de frequência consiste em avaliar a estimação de frequência em meio 

a um sistema com uma frequência fixa ao longo de toda a execução do teste. A Norma 

especifica a margem limitante da frequência de operação das PMUs como sendo ±5Hz a partir 

da frequência fundamental da rede, que para este trabalho 60Hz. Para esta avaliação, foram 

escolhidos cinco valores de frequências ao longo da faixa de resolução das PMUs: 55 Hz, 57 

Hz, 60 Hz, 63 Hz e 65Hz. 

 

 

4.2.2 Teste de Distorção Harmônica 

 

 A partir do teste de Distorção Harmônica pretende-se avaliar desempenho dos filtros 

de cada um dos modelos de PMUs em relação à atenuação de ruídos oriundos de frequências 

superiores a da frequência fundamental. O teste apresentado pela Norma é efetuado a partir de 

um sistema cuja frequência é igual a nominal, ou seja, 60Hz. A este sistema é adicionado um 

sinal de frequência múltipla por vez cuja magnitude é de 10% do sinal da rede. Os testes 

aplicados neste trabalho, foram restritos aos harmônicos 3°, 5°, 7°, 11° e 13°.  
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4.2.3 Teste Fora de faixa (Out-of_Band) 

 

 O teste Fora de Faixa é um teste critico para o desempenho das PMUs tipo M, pois se 

pretende avaliar o desempenho do filtro Anti-Aliasing, cuja finalidade é de remover 

componentes de sinais de frequência próximos à metade da frequência de reportagem 

(frequência de Nyquist). As frequências nesta faixa prejudicam a identificação correta da 

frequência do sinal analisado. Ao mesmo tempo, o filtro Anti-Aliasing não deve interferir na 

integridade dos resultados dentro da faixa de erro estipulado. 

 O teste consiste no incremento de inter-harmônicos ao sinal da rede, nas faixas de 

10Hz a 30Hz e 90Hz a 120Hz, onde a frequência da rede toma os valores de 57Hz, 60Hz e 

63Hz. Cada teste é efetuado com a inserção de apenas um inter-harmônicos por vez com 

magnitude de 10% da onda fundamental da rede aplicada com uma das três frequências de 

rede apresentadas. Mesmo com a suspensão do erro de ROCOF para este os valores de RFE 

foram computados para fins de estudo. 

 Neste trabalho foram avaliados os inter-harmônicos das faixas de frequência de 30Hz 

e 90Hz, sendo estes os que apresentam uma maior dificuldade de atenuação por parte do 

filtro. Os inter-harmônicos foram aplicados, individualmente, para cada uma das três 

frequências de rede propostas pelo teste. 

 

 

4.3 Descrição dos Testes Dinâmicos 

 

 Os testes dinâmicos se caracterizam pela variação do sinal rede em relação ao seu 

módulo, ângulo de fase ou frequência ao longo tempo de execução do teste. O estudo do 

sistema frente a estas condições tem como objetivo avaliar os algoritmos de estimação de 

frequência segundo sua capacidade de convergência para um sinal variante no tempo. A partir 

deste ponto foi incluída a avaliação do algoritmo da PMU tipo P, devido ao direcionamento 

das aplicações deste desta classe de PMU. O estudo foi efetuado sob os modelos apresentados 

pelos documentos Standard e Amendment, tal como foi executado para as PMUs do tipo M. 

 Por fim, a análise do teste de Degrau de Fase apresenta um parâmetro de avaliação 

particular, o qual tem como finalidade verificar o tempo da dinâmica de respostas das PMUs. 

O método de aplicação deste teste será apresentado adiante nesta mesma seção, juntamente 

com os resultados obtidos para cada um dos tipos de PMU.  
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4.3.1 Teste de Modulação de Fase 

 

 A Norma IEEE estipula dois tipos de testes de Modulação: Amplitude e Fase. O teste 

de modulação se dá pelo acréscimo de um sinal de baixa frequência aplicado à amplitude ou 

ao ângulo de fase do sistema. No âmbito de estimação de frequência, o teste de modulação de 

amplitude apresenta-se irrelevante, uma vez que este não afeta a fase do sistema. Deste modo, 

foi aplicado o teste de Modulação de Fase utilizando as frequências de modulação sob a faixa 

de 1Hz a 5Hz. Para este trabalho, os testes foram executados com modulações que 

consideraram as frequências de 1Hz, 3Hz e 5Hz. Esta avaliação foi executada em Matlab com 

um tempo limite de simulação de 2 segundos, aplicando o evento de modulação a partir do 

instante de 1 segundo. 

 

 

4.3.2 Rampa de Frequência 

 

 O teste de Rampa de Frequência tem como objetivo avaliar o desempenho dos 

estimadores de frequência segundo uma variação linear de frequência. Para este caso, a 

Norma especifica uma taxa de variação de frequência de ±1Hz/s. Este teste é aplicado de 

forma diferente para às PMUs tipo M e P. Enquanto que para as PMUs do tipo M a faixa de 

frequência da rampa é de 55Hz a 65Hz, o teste aplicado para as do tipo P são executadas com 

uma faixa menor de 58Hz a 62Hz. Outra diferença se dá em relação à supressão dos extremos 

da rampa previstos pela Norma a fim de remover os dados obtidos em meio ao transitório de 

convergência dos algoritmos. Desta forma, para o teste das PMUs do tipo M, são descartados 

os 7 períodos situados no inicio e ao final da rampa. Assim, são analisados os dados contidos 

na faixa de frequência entre 55,117Hz a 64,883Hz. Já para as PMUs do tipo P são suprimidos 

dois períodos dos extremos da rampa, logo, os dados analisados são contidos entra as 

frequências de 58,034Hz a 61,967Hz. 

 A partir dos parâmetros apresentados para a aplicação de cada teste, as simulações são 

então executadas segundo um intervalo de tempo corespondente à rampa aplicada sob as 

faixas de frequências especificadas para cada tipo de PMU. Deste modo, foi utilizado um 

tempo de 11 segundos para a simulação das PMUs do tipo M, onde a rampa é aplicada entre 

os intervalos de 0,5s a 10,5s. Em relação à PMU do tipo P, a simulação ocorre em 5s com a 

rampa aplicada entre 0,5s a 4,5s. Foi verificado, que os resultados obtidos são indiferentes em 



48 

 

relação ao sentido da rampa, sendo ela crescente ou decrescente. Deste modo, tomou-se como 

convenção a rampa com sentido crescente. 

 Foi proposto realizar ainda, neste trabalho, um teste de rampa adicional onde tomou-se 

como declividade da rampa uma taxa de 10Hz/s. A partir dos resultados obtidos por este teste, 

pretende-se verificar os limites dos algoritmos de estimação de frequência, e assim comparar 

seu desempenho sobre uma condição extrema. 

 

 

4.3.3 Degrau de Fase (Step) 

 

 No âmbito de estimação da frequência, um degrau inserido na fase do sistema se 

comporta como um pulso unitário para a frequência estimada aplicado naquele instante. 

Sendo assim, as características deste evento ocorrem em um intervalo pequeno, compreendido 

em trono de alguns ciclos. Logo, a PMU com uma taxa de reportagem de 60Hz não seria 

capaz de fornecer os dados necessários para a análise do teste. Deste modo, a Norma IEEE 

C37.118 define um método pelo qual o teste de degrau deve ser executado com o intuito de 

adequar a resolução dos algoritmos de PMUs com a dinâmica do evento presente no teste. 

 O método consiste em interpolar pontos internos aos ciclos de amostragem para que 

então se possa gerar uma curva com o comportamento do gerado pelo degrau, cuja amplitude 

estipulada pela Norma é de ±10° aplicado às três fases do sistema sob o mesmo instante de 

tempo. Para isso, deve se levar em consideração as propriedades de reportagem dos sinais 

estimados, nas quais os instantes das etiquetas de tempo são preestabelecidos ao longo de 

cada segundo, ou seja, a PMU não pode reportar sinais entre os intervalos aos quais são 

atribuídas as etiquetas de tempo. 

 Para contornar esta questão e obter uma maior resolução por meio das PMUs, faz-se 

uso do método Time-Shifted Step [5], onde amostras são coletadas através da repetição do 

teste de degrau sendo aplicado em diferentes instantes de tempo, deslocados por um mesmo 

intervalo a cada iteração. Segundo a Norma IEEE, é estipulado um total de 10 iterações onde 

o degrau aplicado é deslocado em instantes de um décimo de um ciclo de reportagem. Desse 

modo, a PMU alcança uma resolução dez vezes maior do que a de operação, permitindo 

analisar eventos que ocorram entre instantes de reportagem. 

 Para a avaliação do desempenho do teste em relação à estimação de frequência, a 

Norma IEEE utiliza como parâmetro o Tempo de Resposta (Response Time) definido como o 
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intervalo de tempo compreendido entre os instantes em que o sinal estimado sai da faixa de 

tolerância, tanto para FE quanto para o RFE, e o instante em que o sinal volta a se acomodar 

dentro da faixa. Este teste foi executado com um tempo de simulação de 2 segundos onde o 

degrau de fase é aplicado ao instante de 1 segundo de simulação. 

 

 

4.4 Resultados dos Testes obtidos pelos Algoritmos de PMUs sugeridos pela Norma 

 

 A partir das simulações em Matlab de cada um dos testes apresentados pela Norma 

IEEE, foram então obtidos os resultados para as PMUs baseadas nos modelos de algoritmos 

propostos, Standard e Amendment. 

 Ao executar um teste, inicialmente, os valores estimados de frequência e ROCOF 

obtidos ao longo da simulação são salvos na forma de um vetor coluna juntamente com seus 

respectivos instantes de tempo. Simultaneamente, os valores de referência também são salvos. 

Todos estes dados são transportados para uma planilha eletrônica. Na planilha são calculados 

todos os erros entre as referências e os respectivos valores estimados. O maior valor absoluto 

destes erros é considerado como o resultado do teste. No Apêndice C são apresentados, na 

forma de tabelas, os resultados para cada teste. 

 Entretanto, neste Capítulo, os resultados são apresentados na forma de gráficos de 

barras para permitir a comparação qualitativa do desempenho de cada um dos modelos em 

estudo. Nestes gráficos estão indicados os limites dos erros impostos pela norma, facilitando 

assim a identificação dos modelos reprovados. 
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4.4.1 Resultados do Teste de Faixa de Frequência 

 

 Os resultados obtidos para o teste de faixa de frequência são ilustrados nas Figuras 4.1 

e 4.2. Observa-se que o algoritmo sugerido em 2011 não passa pelos requisitos da Norma. O 

resultado de ambos os modelos alcançaram os requisitos mínimos para o teste de Faixa de 

Frequência, sendo que os resultados para o modelo Amendment apresentaram, de maneira 

geral, resultados melhores que os do modelo Standard. Os erros de FE e de RFE aumentaram 

consideravelmente à medida que a frequência da rede se distancia da fundamental. Considera-

se que a maior parcela do erro gerado se deve a aproximação descrita no Item 3.2, sedo este 

fato coerente com os resultados apresentados: 

 

 

Figura 4.1 - Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Faixa de Frequência 

 

Figura 4.2 - Resultados de RFE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Faixa de Frequência 
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4.4.2 Resultados do Teste de Distorção Harmônica 

 

 Os resultados obtidos a partir deste teste são ilustrados nas Figuras 4.3 e 4.4. A partir 

dos resultados obtidos verificou-se que a atenuação do ruído harmônico foi alcançada para 

ambos os modelos de PMU, onde os erros de FE e RFE mantiveram-se semelhantes em todas 

as faixas de harmônicos analisados.  

 

 

Figura 4.3 - Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Distorção Harmônica 

 

 

Figura 4.4 - Resultados de RFE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Distorção Harmônica 

  



52 

 

4.4.3 Resultados do Teste Fora da Faixa (Out of Band) 

 

 Os resultados dos testes são ilustrados nas Figuras 4.5 e 4.6. A partir da análise dos 

resultados do teste, é possível verificar que o modelo de PMU Standard não alcançou faixa 

mínima de erro de frequência de 0,01Hz para o caso em que é empregue um inter-harmônico 

de 90Hz para uma frequência de rede de 57Hz. Logo, o modelo Amendment mostra-se mais 

adequado para uma implementação real para PMU do tipo M. 

 

 

Figura 4.5 - Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste Fora de Faixa 

 

 

Figura 4.6 - Resultados de FE para os modelos de PMUs  em relação ao teste Fora de Faixa  
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4.4.4 Resultados do Teste de Modulação de fase 

 

 Os resultados obtidos para as PMUs do tipo M e P ilustrados nas Figuras 4.7 e 4.8. Os 

resultados para o modelo Amendment mostram-se relativamente melhores do que os 

resultados do modelo Standard. Observando-se os resultados para as PMUs do tipo P, ambos 

os modelos atenderam os critérios impostos pela Norma. Os erros de frequência e de ROCOF 

apresentaram uma acentuação a medida em que a frequência de modulação aumenta, 

chegando próximo dos limites durante a modulação de 5Hz. Considera-se que a maior fonte 

de erro é a aproximação descrita em 3.2 e isto é coerente com os resultados. 

 

Figura 4.7  - Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Modulação de Fase 

 

 

Figura 4.8 - Resultados de RFE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Modulação de Fase 
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4.4.5 Resultados dos testes de Rampa de Frequência 

 

 Os resultados obtidos para as PMUs segundo o teste de rampa de frequência são 

ilustrados nas Figuras 4.9 e 4.10. Observou-se que os algoritmos de PMU do tipo P e M 

satisfizeram os critérios impostos apresentando erros de frequência e ROCOF bem abaixo do 

exigido. Ambos os modelos de PMUs atingiram os resultados exigidos sendo que para os do 

modelo Amendment apresentam–se ligeiramente melhores que o modelo Standard. Desta 

forma, pode-se concluir que o modelo Amendment mostra-se melhor para a estimação de 

frequência. 

 

Figura 4.9 - Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Rampa de Frequência 

 

Figura 4.10 - Resultados de RFE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Rampa de Frequência  



55 

 

 As Figuras 4.1 e 4.2 ilustram, respectivamente, o comportamento dos erros de 

frequência e de ROCOF para a PMU do tipo M. Verifica-se então que o modelo Amendment 

apresenta uma média de erro mais atenuada ao longo da rampa de frequência em relação ao 

modelo Standard.  Ambos os erros, de frequência e ROCOF, são ampliados à medida que a 

frequência da rede se distancia da fundamental, onde se verifica, novamente, a influência o 

erro de aproximação descrita em 3.2. 

 

Figura 4.11 - Comportamento dos erros de frequência dos modelos de PMUs tipo M ao longo da Rampa de 

Frequência 

 

Figura 4.12 - Comportamento dos erros de ROCOF dos modelos de PMUs Tipo M ao longo da Rampa de Frequência 



56 

 

 As Figuras 4.3 e 4.4 ilustram o os erros de frequência e de ROCOF obtidos a partir dos 

algoritmos de PMUs do tipo P em função das frequências tomadas ao longo da rampa. A 

similaridade dos resultados entre os modelos Standard e Amendment sugere que o erro obtido 

possui relação com a janela utilizada uma vez que a diferença entre os modelos se dá apenas 

pelo algoritmo de estimação de frequência utilizado. 

 

 

Figura 4.13 - Comportamento dos erros de frequência dos modelos de PMUs tipo P ao longo da Rampa de Frequência 

 

Figura 4.14 - Comportamento dos erros de ROCOF dos modelos de PMUs tipo P ao longo da Rampa de Frequência  
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4.4.6 .Resultado dos testes de Degrau na Fase 

 

 As Figuras 4.15 e 4.16 ilustram, respectivamente, a frequências estimas pelas PMUs 

do tipo M e P para os modelos de Standard e Amendment em meio a um degrau na fase do 

sinal analisado. Os Tempos de Resposta são obtidos a partir dos instantes em que o sinal 

estimado desvia da faixa de tolerância de FE, sendo 0,005Hz para ambos os tipos de PMUs. 

 Os Tempos de Respostas obtidos em relação ao erro de frequência são apresentados na 

Tabela 4.1. Verificou-se que todos os algoritmos avaliados alcançaram um Tempo de 

Resposta inferior ao limite imposto pela Norma. Para as PMUs do Tipo M observou-se que a 

dinâmica de resposta do modelo Amendment é mais lenta em relação ao modelo Standard, o 

que é justificado pelo tamanho da janela de amostras utilizado por cada algoritmo. Já em 

relação às PMUs do Tipo P, verificou-se que o algoritmo de estimação de frequência do 

Amendment apresenta uma resposta mais rápida em relação ao modelo Standard. 

 

Tabela 4.1 – Resultados do Tempo de Resposta em relação ao FE dos modelos de PMUs 

para o teste de Degrau de Fase 

 
 

 

 

Figura 4.15 – Frequência estimada pelos algoritmos de PMU tipo M para o teste Degrau de Fase 
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Figura 4.16 – Frequência estimada pelos algoritmos de PMU tipo P para o teste Degrau de Fase 

 

 Para a analise do RFE foram utilizados como margens de tolerância os valores de 

0,1Hz/s para as PMUs do tipo M e, 0,4Hz/s para as PMUs do tipo P. Os ROCOFs obtidos, 

respectivamente, para as PMUs do tipo M e P são ilustradas nas Figuras 4.17 e 4.18. A Tabela 

4.2 apresenta os resultados do tempo de resposta obtidos em relação ao ROCOF de cada 

modelo analisado. Observou-se então que os Tempos de Resposta em relação ao erro de 

ROCOF se mantiveram próximos em relação aos obtidos para o erro de frequência, com a 

presença de um pequeno atraso. 

 

Tabela 4.2 – Resultados do Tempo de Resposta em relação ao RFE dos modelos de 

PMUs para o teste de Degrau de Fase 
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Figura 4.17 - ROCOF estimado pelos algoritmos de PMU tipo M para o teste Degrau de Fase 

 

 

 

Figura 4.18 - ROCOF estimado pelos algoritmos de PMU tipo P para o teste Degrau de Fase 
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4.5 Analise do Desempenho dos PLL Segundo a Norma IEEE C37.118 

 

 Como uma das propostas deste trabalho, foram avaliados modelos de algoritmos PLLs 

com intuito de estimação de frequência comparando com o desempenho dos algoritmos 

propostos pela Norma IEEE C37.118. Diferente de outros algoritmos de estimação de 

frequência, tal como o utilizado pelas PMUs, os PLLs efetuam a medição de frequência a 

cada ciclo de amostra coletada. Deste modo, os PLLs apresentam uma resolução maior de 

resposta em relação ao tempo. 

 Os modelos de PLL em estudo neste trabalho baseiam-se no modelo dqPLL, os quais 

operam sobre um ciclo de amostragem de 1920 medições por segundo, isto é, 32 estimações 

por ciclo de 60Hz. No entanto, para que o estudo seja devidamente adaptado às condições da 

Norma IEEE, na qual se utiliza uma taxa de reportagem do sinal de 60Hz, o PLL deverá 

operar com emissão de sinal periódico ao invés de uma taxa de emissão imediata. O cálculo 

do ROCOF é obtido a partir do coeficiente angular gerado entre dois valores consecutivos de 

frequência estimada. 

 Todos os algoritmos de PLL em estudo apresentam um esforço computacional 

relativamente pequeno, capazes de manter uma resposta aferida mesmo com um grau de 

razoável ruído. A descrição de cada tipo de PLL a ser analisado neste trabalho é apresentada a 

seguir: 

 

 PLL de Classe II com ganhos padrão – apresenta os seguintes ganhos proporcionais e 

integrais: 120 e 1200. Esta configuração proporciona uma rápida convergência da resposta, 

porém apresenta uma sensibilidade maior quanto a ruídos. 

 

 PLL de Classe II com ganho reduzido – implementado a partir dos ganhos, 

proporcional e integral, de 12 e 120. Ao contrario da configuração de ganho padrão, este 

modelo tem como objetivo reduzir a sensibilidade quanto sinais ruidosos, apresentado assim 

uma resposta mais lenta. 

 

 PLL de Classe III – esta configuração propõe a partir de uma função de transferência 

com dois zeros, anular o erro de regime presente nos outros algoritmos para casos em que a 

frequência sofre variação dinâmica. 
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 A Norma IEEE prevê a implementação de um filtro Anti-Aliasing o qual tem como 

finalidade atenuar inter-harmônicos próximos à frequência de Nyquist (metade da frequência 

fundamental). No entanto os modelos de PLLs apresentados neste trabalho serão avaliados, a 

princípio, sem a presença de filtro. Após a verificação da necessidade de filtros, foram 

abordados os resultados para ambos os casos para fins comparativos. Os testes aplicados aos 

modelos escolhidos de PLL foram efetuados no ambiente Simulink da plataforma Matlab, 

onde a avaliação dos resultados obtidos foi feita segundo os parâmetros de desempenho 

segundo a Norma IEEE. 

 Os resultados para cada teste dos modelos de PLL em estudo serão apresentados em 

gráficos de barras contendo os limites FE e RFE na foram de faixas sobre os valores segundo 

a avaliação ao qual se refere. Além disso, para fins de comparação, serão apresentados os 

resultados correspondentes do modelo Amendment das PMUs tipo M e P. 

 

 

4.6 Resultados dos Testes de Regime Permanente Aplicados aos Algoritmos de PLLs 

 

 Para os testes de regime permanente aplicados aos modelos de PLLs em estudo, foram 

utilizados os mesmo procedimento efetuados para os testes aplicados as PMUs. As simulações 

foram efetuadas com os mesmo tempos de duração respectivos aplicados a cada teste 

anteriormente. 

 

 

4.6.1 Resultado do teste de Faixa de Frequência 

 

 O teste de Faixa de Frequência, tal como apresentado na avaliação das PMUs, são 

executados para cada modelo de PLL sob as frequências compreendidas dentro da faixa de 

55Hz a 65Hz, utilizando intervalos de 1Hz. Os resultados obtidos por estes testes são 

ilustradas nas Figuras 4.19 e 4.20. Para este teste, todas as configurações de PLL analisadas 

satisfizeram as exigências das normas em todos os casos em foi aplicado. Observou-se um 

aumento gradual dos parâmetros de FE e RFE conforme a frequência aplicada ao sistema se 

distância da frequência nominal. 
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 A partir da comparação dos resultados obtidos pelos modelos de PLLs e os obtidos a 

partir das PMUs, verificou-se que houve uma grande redução dos erros de FE e RFE por parte 

dos algoritmos de PLLs.  

 

 

Figura 4.19 – Resultados de FE para os modelos de PLLs em relação ao teste de Faixa de Frequência 

 

 

Figura 4.20 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs  em relação ao teste de Faixa de Frequência 
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4.6.2 Resultado do teste de Distorção Harmônica 

 

 O teste de distorção Harmônica aplicados foi aplicado aos modelos de PLL em estudo 

sob as mesmas faixas de harmônicas aplicadas aos testes de PMUs apresentados neste 

trabalho. Os resultados obtidos a partir deste teste são ilustradas nas Figuras 4.21 e 4.22. 

Observa-se que todas as configurações de PLL alcançaram os limites de FE e RFE 

especificados pela Norma IEEE. Os resultados obtidos para o caso do 3° Harmônico 

apresentaram erro de ordem muito menor em relação aos outros casos harmônicos analisados. 

Este fato pode ser verificado pelas características da transformação α-β, presente nos 

algoritmos de PLL trifásicos, a qual reprime componentes de ordem zero do sinal de entrada. 

 Por meio da comparação com os resultados obtidos para PMUs, verifica-se que os 

modelos de PLL apresentaram um desempenho superior a das PMUs para todos harmônicos 

utilizados em meio aos testes.  

 

Figura 4.21 – Resultados de FE para os modelos de PLLs em relação ao teste de Distorção Harmônica 

 

Figura 4.22 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs em relação ao teste de Distorção Harmônica 
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4.6.3 Resultado do teste Fora de Faixa 

 

 A Norma IEEE prevê a implementação de um filtro Anti-Aliasing o qual tem como 

finalidade atenuar inter-harmônicos próximos à frequência de Nyquist (metade da frequência 

fundamental). Os PLLs apresentados neste trabalho operam sem a presença de qualquer filtro, 

sendo assim a aplicação deste teste para estimadores de frequência tem como intuito avaliar 

os seus desempenhos sob a presença de inter-harmônicos na rede. Os resultados obtidos, 

apresentados nas ilustradas nas Figuras 4.23 e 4.24, demonstram que todos os PLLs avaliados 

não alcançaram os limites de FE, verificando-se assim, a necessidade da implementação de 

um filtro Anti-Aliasing. 

 

Figura 4.23 – Resultados de FE para os modelos de PLLs em relação ao teste Fora de Faixa 

 

 

Figura 4.24 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs em relação ao teste Fora de Faixa 
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 A partir deste ponto é introduzido um filtro Butterworth passa-baixa em cada um dos 

modelos de PLLs aplicado ao sinal de saída. Esta configuração de alocação do filtro apresenta 

um melhor desempenho [29], pois não interfere nas características de estabilidade dos 

modelos, atuando diretamente sobre o ruído gerado na saída dos algoritmos. 

 O filtro aplicado aos modelos de PLL apresenta uma estrutura de quarta ordem, onde a 

frequência de corte é de 6,8Hz. Os diagramas de Bode do filtro proposto é ilustrado na Figura 

4.25:  

 

 

Figura 4.25 - Diagramas de Bode do filtro de 4° ordem aplicado aos PLLs 

 

 Deste modo, o teste Fora de Faixa foi novamente aplicado para os três modelos de 

PLLs em estudo fazendo uso do filtro proposto. Os resultados obtidos são ilustradas nas 

Figuras 4.26 e 4.27. Verifica-se então que, os resultados obtidos a partir desta configuração 

atenderam os parâmetros de FE para todos os testes realizados, apresentando um desempenho 

semelhante em relação aos diferentes modelos utilizados. Os erros obtidos alcançaram uma 

ordem considerável em relação ao parâmetro sugerido pelo documento Amendmant, sendo 

este fato diretamente relacionado com a frequência de corte do filtro, responsável pelo grau de 

atenuação dos inter-harmônicos. É possível ainda alcançar melhores resultados para este teste, 

porém, como será analisado para o teste de Modulação de Fase, o filtro pode vir a atenuar 

oscilações na frequência da rede e assim ocasionando um erro de leitura por parte do PLL. 
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 A partir da comparação dos resultados com os obtidos pelos modelos de PMUs, 

verificou-se que ambos alcançaram um desempenho semelhante, com exceção do erro de 

ROCOF obtido pelos modelos de PLLs, nos quais apresentam uma ordem muito menor do 

que os obtidos pelas PMUs. 

 

 

Figura 4.26 – Resultados de FE para os modelos de PLLs na presença de filtro em relação ao teste Fora de Faixa 

 

 

Figura 4.27 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs na presença de filtro em relação ao teste Fora de Faixa 
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4.7 Resultados dos Testes Dinâmicos Aplicados aos Algoritmos de PLLs 

 

 A partir dos testes dinâmicos os modelos de PLL serão avaliados sob as condições 

onde a frequência do sistema é variada. Nestas avaliações, os resultados serão validados 

segundo os parâmetros de ambos os tipos M e P de PMUs. Para estes testes foram utilizadas 

ambas as configurações de PLLs propostas, com e sem a utilização de filtro. 

 

4.7.1 Resultado do teste de Modulação 

 

 Os testes de Modulação de Fase foram aplicados sobres as frequências de modulação 

de 1Hz, 3 Hz e 5Hz. As Figuras 4.28 e 4.29 ilustram os resultados obtidos para o teste de 

Modulação de Fase para os modelos sem a utilização do filtro proposto. Os resultados 

comprovaram a eficiência dos modelos de PLL em estudo na presença de modulação da fase 

do sistema, onde se alcançou resultados muito inferiores aos limites impostos para ambos os 

parâmetros de FE e RFE em todos os casos analisados. No entanto, deve-se verificar também 

o desempenho da configuração na qual se utiliza o filtro proposto. 

 

  

 

Figura 4.28 – Resultados de FE para os modelos de PLLs em relação ao teste de Modulação de Fase 
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Figura 4.29 - Resultados de RFE para os modelos de PLLs em relação ao teste de Modulação de Fase 

 

 Os resultados para os testes de Modulação de Fase, utilizando a configuração de PLL 

com filtro, alcançaram de uma forma geral, um erro menor em relação à configuração com a 

ausência de filtro. Verificou-se também, que o filtro implementado exerce uma atenuação do 

sinal de resposta dos PLL em casos que o sinal de entrada apresentam uma modulação acima 

de 5Hz. 

 Os modelos de PLL com a utilização de filtro apresentaram um desempenho superior 

em relação aos obtidos pelos modelos de PMUs, onde alcançaram um erro reduzido tanto em 

relação ao parâmetro de FE quanto ao RFE. 

 

 

4.7.2 Resultado do teste de Rampa de Frequência  

 

 O teste de Rampa de Frequência foi executado segundo os procedimentos definidos 

para a avaliação de uma PMU do tipo M, onde a rampa é aplicada dentro do intervalo de 

55Hz a 65Hz. Segundo a Norma, para este teste são excluídas as amostras obtidas próximas 

aos extremos, sendo assim descartados os resultados dos 7 primeiros e dos 7 últimos períodos 

ao longo da aplicação da rampa de frequência. 

 Para este teste foi aplicada uma rampa crescente introduzida entre os instante de 0,5s a 

10,5s de simulação sob uma taxa de variação de frequência de 1Hz/s. Para o teste adicional de 

10Hz/s, a rampa de frequência foi executa entre os instantes de 0,5s a 1,5s de simulação. Os 
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resultados obtidos a partir deste teste são ilustrados nas Figuras 4.30 e 4.31. A partir disto, 

observa-se que todos os modelos de PLL analisados atenderam os parâmetros de FE e RFE 

especificados, apresentando valores bem abaixo do exigido pela Norma, mesmo em relação 

ao teste adicional. 

 

Figura 4.30 - Resultados de FE para os modelos de PLLs na presença de filtro em relação ao teste de Rampa de 

Frequência 

 

 

Figura 4.31 - Resultados de RFE para os modelos de PLLs na presença de filtro em relação ao teste de Rampa de 

Frequência 

 

 Após avaliar o desempenho dos algoritmos de PLLs de forma autônoma, foram então 

verificado os desempenhos para a configuração com a presença do filtro proposto. Os 

resultados dos testes de Rampa de Frequência a partir desta configuração atenderam os 

requisitos da norma sendo o melhor resultado obtido pelo modelo de Classe III. 

 Observou-se que a inserção do filtro fez com que aumentasse, consideravelmente, a 

ordem dos erros de FE e RFE devido ao acréscimo do transitório mediante ao atraso causado 
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pelo filtro. No entanto, os erros mantiveram-se dentro das faixas de tolerância especificadas 

pela Norma.  

 Em relação aos resultados obtidos a partir teste adicional de rampa de 10Hz/s, o 

modelos de PLLs para esta configuração alcançaram ambos os requisitos estipulados, com 

exceção do RFE obtido pelo modelo de Classe II com Ganho Padrão em relação ao parâmetro 

das PMUs do Tipo M. Em comparação com os resultados dos modelos de PMUs, os PLLs 

apresentarão um erro de frequência menor, porém um erro de ROCOF maior. 

 Ao analisar comportamento do FE ao longo de toda a simulação, ilustrado na Figura 

4.32, obtido para cada modelo de PLL sem o uso de filtro, verificou-se que o erro de 

frequência apresenta uma grande redução após um transitório no inicio da rampa, mantendo 

um valor desprezível até o termino do evento, onde ocorre novamente um rápido transitório 

de resposta. Ao se comparar o comportamento dos resultados obtidos a partir dos algoritmos 

de PLLs com os obtidos pelos modelos de PMUs, ilustrados nas Figuras 4.11 a 4.13, observa-

se que os PLLs não apresentam uma variação de erro de estimação de frequência ao longo da 

faixa de resolução especificada para a operação das PMUs. Este fato corrobora com os 

resultados obtidos pelos modelos de PLL para o teste de Faixa de Frequência, onde não foi 

verificada uma variação relevante dos erros em relação às frequências analisadas. 

 

Figura 4.32 - Comportamento dos erros de frequência dos modelos de PLL ao longo de todo o teste de Rampa de 

Frequência 
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Figura 4.33 - Comportamento dos erros de frequência dos modelos de PLL obtidos ao longo de todo da Rampa de 

Frequência 

 A partir da Figura 4.33 fica evidente que o erro apresentado como resultado do teste 

está relacionado com os transitórios das respostas dos algoritmos. Neste cenário, o modelo de 

Classe III é considerado o modelo de melhor desempenho devido ao fato de apresenta o 

tempo de convergência mais rápido entre os modelos analisados, sendo da ordem de 

microssegundos. 

 

 

4.7.3 Resultado do teste de Teste de Degrau (Step) 

 

 A execução do teste em degrau na plataforma Matlab foi efetuada sob uma simulação 

de 2s segundos, na qual ocorre um degrau de fase aplicado a um sistema trifásico no instante 

de 1 segundo de simulação. Devido ao fato de que a convergência do sinal de frequência 

medido ter ocorrido em meio a um intervalo compreendido entre dois períodos de emissão de 

sinal, a analise dos resultados deste teste utilizou todas as medidas efetuadas por cada modelo 

de PLL ao longo de um ciclo, ou seja, 32 medidas de frequência por período de 60Hz. 

 Os Tempos de Resposta obtidos pelos modelos PLLs sem a presença de filtro em 

relação à faixa de tolerância de FE são ilustrados na Figura 4.34. Observa-se que os modelos 

de PLL para esta configuração apresentam um tempo de resposta muito inferior aos obtidos 
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pelos modelos Amendment de PMUs, onde a convergência ocorre em um intervalo inferior a 

um ciclo frequência nominal. O menor tempo de resposta foi obtido pelo modelo de PLL de 

Classe II com Ganho Padrão, onde o seu sinal resposta converge quase que imediatamente 

após o degrau ter ocorrido. A Figura 4.35 ilustra o comportamento da frequência estimada a 

partir de cada modelo de PLL ao longo do teste de degrau. 

 

 

Figura 4.34 - Resultados do Tempo de Resposta em relação ao FE dos modelos de PLLs para o teste de Degrau de 

Fase 

 

Figura 4.35 - Frequência estimada pelos algoritmos de PLLs para o teste Degrau de Fase 
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 Os resultados obtidos em relação aos RFE são ilustrados na Figura 4.36 demonstram 

um tempo de resposta mais lento. Observa-se a partir do comportamento de resposta em 

relação ao teste ilustrado na Figura 4.37 que o modelo de Classe II com Ganho Padrão 

apresenta mais uma vez a convergência mais rápida em relação aos outros modelos em 

estudo, permitido inferir sobre uma relação entre o tempo de resposta e os ganhos utilizados 

no controlador dos PLL. 

 

Figura 4.36 - Resultados do Tempo de Resposta em relação ao RFE dos modelos de PLLs para o teste de Degrau de 

Fase 

 

Figura 4.37 - ROCOF estimado pelos algoritmos de PLLs para o teste Degrau de Fase 
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 Os testes sobre os modelos de PLL na presença de um filtro passa-baixa foram então 

realizados tendo em vista que esta configuração tem como princípio atender a todos os 

critérios impostos pela Norma IEEE. A Tabela 4.3 apresenta os resultados de cada modelo em 

relação ao Tempo de Resposta de FE. Notou-se então que os resultados obtidos apresentam 

uma resposta mais lenta em relação à alcançada pela configuração sem filtro, sendo 

equivalentes aos obtido pela PMUs Amendment do tipo M, de forma a atender os critérios 

destinados ao tipo M. 

 

Tabela 4.3 - Resultados do Tempo de Resposta em relação ao FE dos modelos de PLLs 

na presença de Filtro para o teste de Degrau de Fase 

 

 

 

Figura 4.38 - Frequência estimada pelos algoritmos de PLLs na presença de Filtro para o teste Degrau de Fase 
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 Os resultados obtidos em relação à resposta de RFE são apresentados na Tabela 4.4. 

Verificou-se que os tempos de resposta dos modelos de Classe III e Classe II com Ganho 

Padrão apresentaram resultados mais rápidos em relação aos obtidos para o FE. O 

comportamento da resposta em relação ao ROCOF é ilustrado na Figura 4.39. Deste modo, os 

resultados obtidos para os modelos de PLL atendem os limites impostos para a PMU do tipo 

M, porém, não atingindo aos requisitos do Tipo P. A partir deste ponto pode-se inferir que os 

modelos de PLL sem a presença de filtro podem ser empregados para aplicações direcionadas 

às PMUs do tipo P, enquanto que os modelos com a configuração que faz uso de filtro podem 

ser aplicados com a mesma finalidade que as PMUs do tipo M. 

Tabela 4.4 - Resultados do Tempo de Resposta em relação ao RFE dos modelos de PLLs 

na presença de Filtro para o teste de Degrau de Fase 

 

 

 

Figura 4.39 - ROCOF estimado pelos algoritmos de PLLs na presença de Filtro para o teste Degrau de Fase 
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Capítulo 5 

 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

 Este trabalho teve como objetivo efetuar a avaliação e comparação do desempenho de 

determinados algoritmos de estimação de frequência no âmbito de aplicação de medição 

fasorial sincronizada. Foram comparados os modelos propostos ao longo do desenvolvimento 

da Norma IEEE e os três modelos de PLLs, sobre as configurações com e sem o uso de filtro, 

apresentados para aplicação em medição de sincrofasores. 

 As avaliações foram realizadas a partir dos testes segundo a Norma IEEE [5, 6], sendo 

eles classificados em testes de regime permanente e dinâmicos. Os testes foram realizados no 

ambiente Matlab [10], onde se analisaram os erros de frequência e os erros de variação de 

frequência segundo a Norma IEEE para os dois algoritmos sugeridos pela própria Norma 

(Standard e Amendment) e também para os três modelos de PLLs citados. 

 Em relação aos resultados obtidos a partir dos algoritmos de PMUs sugeridos pela 

Norma IEEE, verificou-se que o modelo Amendment é superior ao algoritmo Standard em 

vários testes, sobretudo no teste de injeção de frequências fora da faixa (out of band). 

Comparando-se os modelos de PLLs com relação ao algoritmo sugerido pelo Amendment da 

Norma, verificou-se que o desempenho do PLL de Classe III é superior, sobretudo nos testes 

de rampa de frequência com declividade mais alta (3Hz/segundo e 5Hz/segundo). Desta 

forma, para situações de variações mais rápidas de frequência (ocorrência de frequências sub-

síncronas, por exemplo) sugere-se este último algoritmo. 

 A partir da análise dos resultados dos algoritmos de PLLs apresentados, verificou-se 

que os modelos sem o uso de filtro atendem as exigências impostas e, também, são superiores 

aos algoritmos sugeridos pela Norma para PMUs do tipo P. Em relação à PMUs do tipo M, 

verificou-se que os modelos de PLLs necessitam da implementação de um filtros anti-aliasing 

para que estes modelos possam alcançar as exigências apresentadas para o teste Fora de Faixa 
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(Out of Band). Uma vez aplicado o filtro aos PLLs, o desempenho dinâmico dos PLLs 

estudados no trabalho são compatíveis com os algoritmos sugeridos pela Norma para PMUs 

do tipo M. 

 

 Para trabalhos futuros são sugeridos:  

1. A implementação dos algoritmos em uma plataforma computacional como PXI ou 

Compact-Rio ou outra. 

2. A comparação com algoritmo sugerido pela Norma com taxas mais rápidas de 

amostragem. 

3. A comparação do desempenho com outros algoritmos de estimação de frequência 

encontrados na literatura: Detecção por Passagem do Sinal por Zero, Método Quinn, 

Jacobsen, entre outros. 

4. Análise de desempenho dos estimadores de frequência em condições adversas do 

sistema, tais como perda de referência, considerando as características não lineares dos 

mesmos. 

5. Análise da resposta dinâmica dos algoritmos analisados neste trabalho frente a 

modulações senoidais de frequência do sistema. 
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Apêndice A 

 

Transformadas de Clarke, Park e 

Componentes Simétricas 

 

 

 Na análise de sistemas elétricos é interessante que se opere com componentes em 

quadratura, uma vez que deste modo o sistema trifásico possa ser analisado de forma mais 

simplificada. Neste Apêndice serão apresentadas duas transformações de coordenadas 

vetoriais em quadratura: a transformada de Park cujo referencial é estacionário no tempo, e a 

transformada de Clarke com referencial solidário com uma coordenada girante no tempo. 

 

A.1 Transformada α-β 

 

 Considerando o sistema trifásico apresentado da seguinte forma: 

 

𝑉𝑎 = 𝑉 ∙ cos(𝜃) 

𝑉𝑏 = 𝑉 ∙ cos (𝜃 −
2𝜋

3
) 

𝑉𝑏 = 𝑉 ∙ cos (𝜃 +
2𝜋

3
) 

 

 

(A.1) 

 

 A transformada de Clarke se dá a partir da reflexão das três fases sobre os eixos em 

quadratura α-β nos quais se mantém estacionários no tempo. Por consequência disto os 

valores de Vα e Vβ variam ao longo do tempo. A Figura A.1 ilustra a relação das coordenadas 

α-β e os vetores corespondentes as fases de um sistema trifásico: 
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Figura A.1 - Coordenadas α-β em relação aos Vetores de um Sistema Trifásico 

 

 A partir das reflexões de cada uma das fases sobre os eixos estacionários, é possível 

descrever a matriz de transformação dos eixos da seguinte forma: 

 

[

𝑉α
𝑉β

𝑉0

] =
2

3

[
 
 
 
 
 1 −

1

2
−

1

2

0 −
√3

2

√3

2
1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

∙ [

𝑉𝑎
𝑉𝑏

𝑉𝑐

], 

 

 

 

(A.2) 

onde V0 é a componente de sequencia zero do sistema, desta forma para um sistema 

equilibrado o valor desta componente é zero. 

 A partir deste ponto é possível efetuar algumas simplificações aplicanda as funções de 

cada fase a matriz transformação. Desta forma obtêm-se as seguintes expressões para Vα e V 

Vβ: 

𝑉𝛼 =
2

3
[2𝑉𝑎 cos(𝜃) +

𝑉𝑏 + 𝑉𝑐
2

cos(𝜃) −
√3

2
(𝑉𝑏 − 𝑉𝑐)𝑠𝑒𝑛(𝜃)] 

 

 

(A.3) 

𝑉𝛽 =
√3

3
[−

𝑉𝑏 − 𝑉𝑐
2

cos(𝜃) +
√3

2
(𝑉𝑏 + 𝑉𝑐)𝑠𝑒𝑛(𝜃)] 

 

 

(A.4) 
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Supondo o sistema equilibrado, ou seja, Va = Vb = Vc = V, tem-se: 

 

𝑉𝛼 = 𝑉 cos(𝜃) 

𝑉𝛽 = 𝑉 sen(𝜃) 

 

(A.5) 

(A.6) 

 A partir deste ponto pode-se verificar que a função da coordenada Vα é a mesma de Va, 

sendo assim o sistema referido as novas coordenadas está orientado segundo ao ângulo da 

fase A. 

 

A.2 Transformada dq0 

 

 Na transformação de Park (dq0) o sistema de coordenadas é orientado segundo uma 

referencia girante, desta forma as componentes das três fases do sistema refletidas sobre um 

referencial de mesma velocidade que a rede não varia no tempo em condições estáveis do 

sistema. 

 Uma forma pratica de se obter a transformada de Park é utiliza-la sobre as 

coordenadas da transformação α-β, uma vez que se podem obter simplificações matemáticas 

interessantes para o desenvolvimento do trabalho. 

 

Figura A.2 - Relação entre os eixos de coordenadas α-β e d-q 

 A transformação dq0 a partir das cordeadas α-β é efetuada da seguinte forma: 

 

[
𝑉𝑑

𝑉𝑞
] = [

sin (𝜑) cos (𝜑)
cos (𝜑) −sin (𝜑)

] ∙ [
𝑉α
𝑉β

] 

 

 

(A.7) 
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 Fazendo a substituição das componentes Vα e Vβ na matriz transformação é possível 

chegar à seguinte expressão: 

𝑉𝑑 = 𝑉 cos(𝜃) sin(𝜑) + 𝑉 sin(𝜃) cos(𝜑) 

𝑉𝑞 = 𝑉 cos(𝜃) cos(𝜑) − 𝑉 sin(𝜃) sin(𝜑) 

 

(A.8) 

(A.9) 

 Aplicando as propriedades trigonométricas a cada uma das expressões orbitem-se as 

seguintes equações: 

𝑉𝑑 = 𝑉 sin(𝜃 − 𝜑) 

𝑉𝑞 = 𝑉 cos(𝜃 − 𝜑) 

 

(A.10) 

(A.11) 

onde θ é o ângulo do vetor tensão referido as coordenadas α-β e φ é o ângulo do eixo no qual 

a transformada de Park esta solidária. 

 A partir disto é possível verificar que ao utilizar ambas as transformações é possível 

obter, para pequenos sinais, um valor proporcional à diferença de fase de dois sinais distintos. 

Esta relação caracteriza um Comparador de Fase o qual é um dos componentes básicos de um 

PLL. 

 

A.3 Componentes Simétricas 

 

 Definido por C.L. Fortescue em 1918, um sistema trifásico desequilibrado pode ser 

remodelado na forma de um sistema equilibrado formado por três sequencias distintas: 

positiva, negativa e zero. A Figura A.3 ilustra um exemplo onde os fasores de tensão de um 

sistema desequilibrado são decompostos em seus respectivos componentes de sequencia:  

 

Figura A.3 - Sistema Trifásico Desbalanceado decomposto em Componentes Simétricos 
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 O sistema de equações que compõem o diagrama de fasores representados na Figura é 

apresentado da seguinte forma: 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑎0 + 𝑉𝑎1 + 𝑉𝑎2 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑏0 + 𝑉𝑏1 + 𝑉𝑏2 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑐0 + 𝑉𝑐1 + 𝑉𝑐2 

 

 

(A.12) 

 

 A partir disto, o sistema pode é decompostos sequencias ilustrada na Figura A.4: 

 

 

Figura A.4 – Componentes Simétricos de um Sistema Desbalanceado 

 

 Sendo as componentes do novo sistema simétricas, o sistema apresentado pela 

equação (A.12) pode ser reescrito em função de apenas uma das fases. Definindo a = 1∠120°, 

o sistema pode ser escrito pela seguinte forma matricial: 

 

[

𝑉𝑎
𝑉𝑏

𝑉𝑐

] = [
1 1 1
1   𝑎2 𝑎
1 𝑎   𝑎2

] ∙ [
𝑉0

𝑉1

𝑉2

], 

 

 

(A.13) 

onde a V0, V1 e V2 são, respectivamente, as componentes de sequencia zero, positiva e 

negativa da fase A. 

 Por meio da inversa da matriz (A.13), as componentes de sequencia podem ser 

calculadas a partir do valor eficaz de cada fase do sistema desequilibrado: 

 

[
𝑉0

𝑉1

𝑉2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎   𝑎2

1   𝑎2 𝑎
] ∙ [

𝑉𝑎
𝑉𝑏

𝑉𝑐

], 

 

 

(A.14) 
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Apêndice B 

 

Algoritmo Padrão de PMU Implementado 

em Matlab
 

 

 

B.1 Diagrama Implementado em Simulink 

 

 

 

Figura B.1 - Diagrama de implementação dos Algoritmos de PMU em Simulink 
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B.2 Código implementado em S-Function 

 

 

function SetUp(block) 

  

  S  = 16; % Número de Amostras de um ciclo de 60Hz 
  f0 = 60; % Frequência nominal 
  fi = 55; % Limite inferior da resolução de Frequência 
  ff = 65; % Limite superior da resolução de Frequência 
 

 

   

  Cont_Amost = 0;                       %Contador de Amostra 
  Cont_Janela = 0;                      %Contador de Janela 
  N_janela = 10;                        %Numero de janelas 
  Vetor_Amost = zeros(1, N_janela*S);   %Vetor de Amostras 

 

   

 

%endfunction 

 

 

function Outputs(block) 

 

  %Função de Registro 

   

   if mod(Cont_Amost,S) == 0 

    

       

      %Aplicação da DFT 

       

      if block.Dwork(8).Data(3)  == 1   

           

           

          Vet_Complex = DFT_tab_Amend( [Vetor_Amost(2 + S* Cont_Janela: 

S*N_janela); Vetor_Amost (1: S* Cont_Janela)], N_janela*S-1); 

 

          Vet_Complex = [Vetor_Amost (2+S* Cont_Janela: S*N_janela); 

Vetor_Amost (1: S* Cont_Janela)]; 

                 

      else   

       

         

          Vet_Complex = DFT_tab_Amend(Vetor_Amost(2:N_janela*S),N_janela 

*S-1); 
          block.OutputPort(3).Data = Vetor_Amost( 2 : N_janela *S); 

           

      end 

  

      if Cont_Janela == N_janela - block.Dwork(8).Data(3) 

                

          

         if Cont_Janela == N_janela 
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             Cont_Amost  = 0;  
             Cont_Janela = 0; 
             block.Dwork(8).Data(3) = 1; 

          

         else 

       

             block.Dwork(8).Data(3) = 0; 

              

         end 
      end 

        

       

      Cont_Janela = Cont_Janela + 1; 

       

       

      % Outputs Modulo e Fase 

                 

      [Modulo, Fase]=Med_Fasor(Vet_Complex); 

                   

      block.OutputPort(1).Data = Modulo; 

      block.OutputPort(2).Data = Fase; 

 

      block.OutputPort(4).Data = [real(Vet_Complex) imag(Vet_Complex)]; 

      

      %Correção da referencia de fase (-pi a pi) 

 

      if abs(Fase - FaseAns) > pi 

  

          if Fase > 0 

           

             k = 1; 

              

          end    
          if Fase <= 0 

           

             k = -1; 

       

          end 
 

          FaseAns = FaseAns + 2*pi*k; 
          FaseAns2 = FaseAns2 + 2*pi*k; 

           

           

      end 

       

            

      % Cálculo da frequência 

  

      Del_Freq = (Fase - FaseAns)/(4*pi*dt); 

           

       

      % Cálculo da derivada da frequência 
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      ROCOF = (Fase + FaseAns2 - 2*FaseAns)/(2*pi*dt^2); 

       

      % Emissão F e ROCOF 

 

      Freq_Est = f0 + Del_Freq;  
      block.OutputPort(1).Data(1) = Freq_Est; 
      block.OutputPort(1).Data(2) = ROCOF; 

       

       

    

   end  

    

     

    

%endfunction 

  

  

function Update(block) 

   

  Cont_Amost = Cont_Amost + 1; 
  Vetor_Amost(Cont_Amost) = block.InputPort(1).Data; 
  FaseAns = Fase; 

  FaseAns2 = FaseAns 

 

%endfunction 
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Apêndice C 

 

Tabelas dos Resultados dos testes de 

Desempenho aplicados aos Algoritmos de 

Estimação de Frequência
 

 

 

 Neste Apêndice serão apresentados os resultados dos testes aplicados aos algoritmos 

de PMU e PLLs estudados neste trabalho por meio de tabelas. 

 

C.1 Resultados dos Algoritmos de PMUs 

 

C.1.1 Resultados dos Testes de Regime Permanente para os Algoritmos de PMUs 

 

Tabela C.1 – Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Faixa 

de Frequência 
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Tabela C.2 – Resultados de RFE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Faixa 

de Frequência 

 

 

Tabela C.3 – Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste de 

Distorção Harmônica 

 

 

Tabela C.4 – Resultados de RFE para os modelos de PMUs em relação ao teste de 

Distorção Harmônica 
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Tabela C.5 – Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste Fora de 

Faixa 

 

 

 

Tabela C.6 – Resultados de FE para os modelos de PMUs  em relação ao teste Fora de 

Faixa 
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C.1.2 Resultados dos Testes Dinâmicos para os Algoritmos de PMUs 

 

Tabela C.7 – Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste de 

Modulação de Fase 

 

 

Tabela C. 8 – Resultados de RFE para os modelos de PMUs em relação ao teste de 

Modulação de Fase 

 

 

Tabela C.9 – Resultados de FE para os modelos de PMUs em relação ao teste de Rampa 

de Frequência 
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Tabela C.10 – Resultados de RFE para os modelos de PMUs em relação ao teste de 

Rampa de Frequência 

 

 

Tabela C.11 – Resultados do Tempo de Resposta em relação ao FE dos modelos de 

PMUs para o teste de Degrau de Fase 

 

 

Tabela C.12 – Resultados do Tempo de Resposta em relação ao RFE dos modelos de 

PMUs para o teste de Degrau de Fase 
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C.2 Resultados dos Algoritmos de PLL 

 

 

C.2.1 Resultados dos Testes de Regime Permanente para os Algoritmos de PLLs 

 

Tabela C.13 – Resultados de FE para os modelos de PLLs em relação ao teste de Faixa 

de Frequência 

 

 

Tabela C.14 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs em relação ao teste de Faixa 

de Frequência 
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Tabela C.15 – Resultados de FE para os modelos de PLLs em relação ao teste de 

Distorção Harmônica 

 

 

Tabela C.16 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs em relação ao teste de 

Distorção Harmônica 

 

Tabela C.17 – Resultados de FE para os modelos de PLLs em relação ao teste Fora de 

Faixa 
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Tabela C.18 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs em relação ao teste Fora de 

Faixa 

 

Tabela C.19 – Resultados de FE para os modelos de PLLs na presença de filtro em 

relação ao teste Fora de Faixa 

 

Tabela C.20 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs na presença de filtro em 

relação ao teste Fora de Faixa 
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C.2.2 Resultados dos Testes de Dinâmicos para os Algoritmos de PLLs 

 

Tabela C.21 – Resultados de FE para os modelos de PLLs em relação ao teste de 

Modulação de Fase 

 

 

Tabela C.22 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs em relação ao teste de 

Modulação de Fase 

 

 

Tabela C.23 – Resultados de FE para os modelos de PLLs na presença de filtro em 

relação ao teste de Modulação de Fase 
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Tabela C.24 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs na presença de filtro em 

relação ao teste de Modulação de Fase 

 

 

Tabela C.25 – Resultados de FE para os modelos de PLLs  em relação ao teste de Rampa 

de Frequência 

  

 

Tabela C.26 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs em relação ao teste de 

Rampa de Frequência 

 

 

Tabela C.27 – Resultados de FE para os modelos de PLLs na presença de filtro em 

relação ao teste de Rampa de Frequência 
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Tabela C.28 – Resultados de RFE para os modelos de PLLs na presença de filtro em 

relação ao teste de Rampa de Frequência 

 

 

 

Tabela C.29 – Resultados do Tempo de Resposta em relação ao FE dos modelos de PLLs 

para o teste de Degrau de Fase 

 

 

 

Tabela C.30 – Resultados do Tempo de Resposta em relação ao RFE dos modelos de 

PLLs para o teste de Degrau de Fase 
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Tabela C.31 – Resultados do Tempo de Resposta em relação ao FE dos modelos de PLLs 

na presença de Filtro para o teste de Degrau de Fase 

 

 

Tabela C.32 – Resultados do Tempo de Resposta em relação ao RFE dos modelos de 

PLLs na presença de Filtro para o teste de Degrau de Fase 

 

 

 


