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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar o comportamento dinâmico de uma 

rede elétrica teste de 15 barras contendo dois equipamentos FACTS: um compensador estático 

(SVC) e um capacitor série controlado a tiristores (TCSC). Alguns aspectos avaliados neste 

trabalho envolvem: a estabilidade do sistema frente a grandes perturbações; as características 

dinâmicas dos controladores associados às máquinas síncronas (reguladores de tensão, 

reguladores de velocidade e estabilizadores); o comportamento dinâmico dos equipamentos 

FACTS (controle de tensão e fluxo de potência) e eventuais interações dinâmicas adversas entre 

tais controladores e a rede elétrica. Uma vez identificados problemas dinâmicos nesta rede teste, 

são propostas soluções como reajustes de parâmetros de controladores e projetos de novas 

malhas de controle estabilizadoras. As ferramentas computacionais utilizadas são as versões 

acadêmicas dos programas ANATEM e PacDyn da Eletrobras Cepel. 

 

Palavras-Chave: Análise não-linear, Análise Linear, FACTS, Estabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to study the dynamics of a test electrical network 

that has 15 bars and two FACTS equipment: a static var compensator (SVC) and a thyristor-

controlled series capacitor (TCSC). Some aspects evaluated in this work involve: system 

stability when large disturbances are applied; dynamic characteristics of the synchronous 

machines controllers (automatic voltage regulators, governors and stabilizers); dynamics of 

FACTS equipment (voltage and power flow control) and possible adverse dynamic interactions 

between such controllers and the electrical network. Once dynamic problems have been 

identified in this test network, some solutions are proposed such as readjustments of controller 

parameters and design of new stabilizing control loops. The computational tools used in this 

work are the academic versions of the ANATEM and PacDyn programs. 

 

Keywords: Nonlinear analysis, Linear Analysis, FACTS, Stability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

De uma maneira geral, a análise da estabilidade eletromecânica consiste na avaliação 

do comportamento dinâmico de uma rede elétrica frente a grandes perturbações. Um conceito 

bastante singelo para estabilidade é: capacidade de um sistema, funcionando inicialmente em 

um determinado ponto de operação, assegurar o retorno a um estado de equilíbrio aceitável após 

submetido a perturbações (KUNDUR, 1993). Existem alguns tipos distintos de enfoque no 

estudo da estabilidade (ex.: angular, frequência, tensão etc.). Neste trabalho é abordada a 

chamada estabilidade angular, a qual tem por objetivo avaliar uma possível perda de 

sincronismo entre as máquinas após um distúrbio no sistema. Lembrando que, em regime 

permanente, todas as máquinas do sistema trifásico de corrente alternada devem estar 

sincronizadas e em velocidade igual ou muito próxima à nominal (60 Hz no Brasil). Uma perda 

deste sincronismo (grandes aberturas angulares entre os rotores) pode levar a consequências 

graves como o famoso blecaute, provocando inúmeros transtornos para os engenheiros 

operadores da rede e severos prejuízos socioeconômicos. Também é abordada neste trabalho a 

estabilidade dita a pequenas perturbações, onde o objetivo principal é a análise da instabilidade 

oscilatória (modos de oscilação locais, inter-áreas, modos de controle, dentre outros). 

Os sistemas de potência são compostos de diversos elementos de característica 

dinâmica lenta (poucas unidades de Hertz) como os geradores e sistemas de controle associados 

(reguladores de tensão, velocidade e estabilizadores). Os distúrbios considerados podem ser 

curtos-circuitos severos, perda de unidades geradoras de usinas, perda de grandes cargas, 

desligamento de linhas de transmissão (LT), operações indevidas da proteção, dentre outros. 

Também podem ser considerados equipamentos com dinâmicas de frequências mais elevadas 

como elos HVDC (High-Voltage Direct Current) (SOOD, 2011), (DANIEL, 2011) 

equipamentos FACTS (Flexible AC Transmission Systems) (HINGORANI; GYUGYI, 1999), 

(PILOTTO; ALVES; WATANABE, 2000) e outros equipamentos chaveados incluindo seus 

controladores. 

Os programas computacionais de simulação de transitórios eletromecânicos 

disponíveis geralmente baseiam-se em métodos de integração numérica para solucionar um 

grande conjunto de equações diferenciais e algébricas não-lineares que modelam 

matematicamente o sistema, os quais geram como resultado uma série de curvas em função do 

tempo para diversas variáveis de interesse, as quais são posteriormente avaliadas pelos 

engenheiros analistas. 
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Um outro tipo de análise de estabilidade bastante utilizada é a chamada Análise Modal 

(GOMES; MARTINS; PORTELA, 2001), onde todas as equações não-lineares que regem o 

comportamento da rede são linearizadas em torno de um determinado ponto de operação de 

modo a obter-se um modelo matricial em espaço-de-estados ou, alternativamente, um modelo 

baseado em sistemas descritores (VARRICCHIO; MARTINS; LIMA, 2003), (DANIEL, 2011). 

Por considerar sistemas lineares invariantes no tempo, esta análise contempla as diversas 

técnicas de teoria de controle clássica (OGATA, 2010), (NISE, 2012) como cálculo dos polos 

e zeros ou polos e resíduos (MATINS, 1997), diagrama do lugar das raízes (LR), diagramas de 

bode e polar (Nyquist), fatores de participação, observabilidade e controlabilidade, dentre 

outras. 

Neste trabalho, são explorados alguns aspectos importantes das análises dinâmicas 

não-linear e linear de redes elétricas contendo equipamentos FACTS (Flexible AC 

Transmission System). Dentre os equipamentos FACTS utilizados estão o SVC (static var 

compensator) e o TCSC (Thyristor-Controlled Series Capacitor). As análises realizadas são 

baseadas em simulações de um sistema teste de 15 barras nos programas ANATEM e PacDyn, 

que são softwares consagrados no Setor Elétrico Brasileiro para este fim (ELETROBRAS 

CEPEL, 2020b), (ELETROBRAS CEPEL, 2019). O programa ANAREDE também é utilizado 

para prover os casos de fluxo de potência, que são os pontos de partida necessários para rodar 

as simulações dinâmicas (ELETROBRAS CEPEL, 2020a). 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho é analisar um sistema de potência contendo 15 barras e dois 

equipamentos FACTS e efetuar análises linear e não-linear determinando as suas características 

dinâmicas. Uma vez realizadas algumas análises preliminares, são realizados projetos de 

malhas estabilizadoras de tal forma a melhorar as características de desempenho dinâmico do 

sistema garantindo que os modos (polos) do sistema estejam com seus respectivos fatores de 

amortecimento suficientemente elevados. No escopo dos projetos de estabilizadores, são 

apresentadas duas abordagens diferentes. A primeira consiste em projetar sucessivamente PSSs 

(Power System Stabilizers) a serem conectados nos reguladores de tensão dos geradores 

síncronos. A segunda abordagem consiste em projetar malhas estabilizadoras a serem 

conectadas em pontos específicos das malhas de controle dos equipamentos FACTS.  
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Com isso é demonstrado de maneira didática as potencialidades da análise linear em 

estudos de dinâmica de redes elétricas que possuem equipamentos chaveados controlados, 

como é o caso do sistema elétrico brasileiro. Também é evidenciada a complementaridade 

existente entre as análises linear (pequenas perturbações) e não-linear (grandes perturbações). 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Inicialmente são apresentados alguns aspectos básicos sobre a dinâmica de sistemas 

de potência, como os conceitos de estabilidade e oscilações eletromecânicas, explicitando-se as 

diferenças entre as análises linear e não-linear e os tipos de perturbações usualmente simuladas 

e analisadas. Em seguida, uma explicação teórica básica dos dispositivos de eletrônica de 

potência FACTS (TCSC e SVC) é apresentada. Após isto, é apresentada descrição do sistema 

de potência teste que é utilizado neste trabalho, juntamente com o detalhamento de todos os 

elementos presentes e seus parâmetros associados, além do ponto de operação (fluxos de 

potência e tensões) do sistema a ser estudado. Em seguida, são realizadas algumas simulações 

computacionais preliminares visando o levantamento das principais características dinâmicas 

do sistema frente a grandes perturbações utilizando-se o Programa ANATEM. Posterior a isto, 

utiliza-se o Programa PacDyn no projeto de malhas estabilizadoras objetivando-se melhorar as 

características dinâmicas do sistema. Por fim, são apresentadas as conclusões e propostas de 

trabalhos futuros. 
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2 ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA 

 

2.1 CONCEITO DE ESTABILIDADE 

 

Conforme já foi mencionado, a estabilidade de um SEP (sistema elétrico de potência) 

está intimamente relacionada com a capacidade do sistema, que se encontra em um determinado 

ponto de operação inicial, retornar a um novo ponto de equilíbrio estável aceitável após sofrer 

uma ou mais perturbações. As análises de estabilidade podem ainda ser divididas em três 

principais tipos: estabilidade eletromecânica ou angular, estabilidade de tensão e estabilidade 

de frequência. Neste trabalho o foco será na estabilidade eletromecânica. Esta engloba a 

estabilidade oscilatória (análise frente a pequenas perturbações) e a estabilidade transitória 

(análise frente a grandes distúrbios, também chamada de “primeiro swing”). 

Para grandes distúrbios a estabilidade refere-se à avaliação da capacidade dos 

geradores síncronos conseguirem ou não manter o sincronismo entre si após uma perturbação 

ocorrer na rede elétrica. Nesse contexto, as análises de estabilidade angular são feitas 

essencialmente observando-se as curvas em função do tempo dos ângulos dos rotores das 

máquinas rotativas síncronas em relação a um referencial angular, cujas dinâmicas são dadas 

pela seguinte equação de oscilação: 

 

2𝐻

ω0
 
𝑑²δ

d𝑡²
= 𝑃𝑚𝑒𝑐 − 𝑃𝑒𝑙𝑒 (1) 

 

Em (1), a constante H [segundos] é a constante de inércia da máquina, δ [radianos] é 

o ângulo do rotor da máquina em relação a uma determinada referência angular, ω0 [rad/s] é a 

frequência angular nominal do sistema, Pmec e Pele [pu] são as potências mecânica e elétrica, 

respectivamente e t é o tempo [s]. 

   Para uma determinada mudança nas condições do sistema, de geração ou carga por 

exemplo, a inércia dos rotores irá acumular ou fornecer energia transitoriamente ao sistema 

fazendo com que as máquinas acelerem ou freiem. Dependendo de uma série de fatores, o 

sistema poderá ou não voltar para um ponto de equilíbrio estável de regime permanente.  

Um outro tipo de fenômeno relacionado com a estabilidade é aquele relativo às 

pequenas perturbações (small signals). A natureza das respostas a pequenas perturbações 

depende de fatores como ponto de operação inicial, tipos e parâmetros de controladores 
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presentes no sistema, além dos parâmetros dos elementos da rede (essencialmente resistências, 

capacitâncias e indutâncias). Dependendo da localização dos polos do sistema linearizado no 

plano complexo, podem ocorrer oscilações de amplitude crescente (presença de polos no semi-

plano direito) devido a torque de amortecimento insuficiente ou controles de excitatrizes mal 

ajustados que podem causar estes problemas (KUNDUR, 1993). Na Figura 1 são mostrados 

três comportamentos típicos de resposta temporal para uma determinada perturbação.  

O Caso 3 é tipicamente uma instabilidade oscilatória onde o ângulo do rotor tende a infinito 

após algumas oscilações, o caso 2 é tipicamente uma instabilidade transitória (instável na 

primeira oscilação ou primeiro swing) onde o ângulo do rotor é uma função crescente tendendo 

ao infinito, e o caso 1 é o típico caso estável, onde o ângulo do rotor tende a retornar para um 

determinado valor finito e constante (ponto de operação estável) que pode ser igual ou diferente 

do valor pré-distúrbio, dependendo das condições da rede pós-distúrbio e da atuação de sistemas 

de controle presentes no sistema. 

 

              Figura 1 – Diferentes Tipos de Oscilações Angulares frente a uma perturbação. 

 

              Fonte: Power System Stabilizer and Control, P. Kundur. 

 

A inserção de estabilizadores nas malhas dos reguladores de tensão das máquinas pode 

auxiliar na estabilidade do sistema, melhorando o amortecimento das oscilações, desde que 

adequadamente projetados.  

Os estudos de estabilidade são essenciais tanto na operação como no planejamento da 

expansão dos sistemas de potência (RANGEL; FERRAZ, 2006). Tais análises permitem avaliar 
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se um determinado sistema pode operar em determinados pontos, determinar limites de 

intercâmbio de potência entre áreas, analisar se determinada LT pode ser desligada para 

manutenção, avaliar possível ocorrência de blecautes, ajustar de esquemas regionais de alívio 

de carga (ERAC). No caso do Brasil, o ONS (Operador Nacional do Sistema) é o responsável 

pelas análises dinâmicas acima mencionadas as quais visam a operação segura do SIN (Sistema 

Interligado Nacional). 

 

2.2 ESTABILIDADE A GRANDES PERTURBAÇÕES 

 

Os eventos que são considerados como grandes perturbações em um sistema de 

potência necessitam de uma ferramenta computacional de simulação que possua, em sua 

modelagem matemática, as não-linearidades existentes no sistema físico que são importantes 

no contexto da avaliação dinâmica dos transitórios eletromecânicos, pois geralmente tais 

perturbações provocam grandes excursões das variáveis do sistema para além do ponto de 

operação inicial de regime permanente. Em tais pontos extremos, os efeitos das não-

linearidades são importantes na resposta dinâmica. 

A análise de sistemas de potência de grande porte, no que diz respeito a sua dinâmica, 

se dá principalmente através da modelagem detalhada das máquinas síncronas e seus sistemas 

de controle associados (regulador de tensão, regulador de velocidade e estabilizador). Tais 

elementos são regidos matematicamente por um extenso conjunto de equações diferenciais e 

algébricas não-lineares. Para solucionar computacionalmente este conjunto grande de equações 

juntamente com as equações da rede elétrica com todos seus elementos é necessário recorrer ao 

uso de eficientes métodos computacionais de integração numérica (STOTT, 1979). 

O Programa ANATEM (ELETROBRAS CEPEL, 2020b) modela o sistema por 

equações diferenciais e algébricas não-lineares e utiliza o método de integração trapezoidal 

implícito para solucioná-las (Apêndice A), pois trata-se de um método bastante robusto e 

estável numericamente para simulações desta natureza. Os resultados obtidos são curvas no 

domínio do tempo (KUNDUR, 1993), (KIMBARK, 2010) sendo uma ferramenta adequada 

para avaliar a resposta dinâmica de sistemas de grande porte (ex.: Sistema Elétrico Brasileiro) 

frente  a pequenos ou grandes distúrbios. Este Programa considera apenas a sequência positiva 

da rede, uma vez que os sistemas trifásicos de grande porte (elevados níveis de tensão e 

potência) possuem na prática um comportamento equilibrado em suas tensões e corrente nas 

fases a, b e c. Além disso, a rede elétrica possui modelagem fasorial (em 60 Hz no Brasil) e as 
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máquinas juntamente com seus sistemas de controle associados possuem uma modelagem 

dinâmica adequada para o estudo de fenômenos na faixa de frequência dos transitórios 

eletromecânicos (baixas frequências, tipicamente da ordem de algumas unidades de Hertz). 

 

2.3 ESTABILIDADE A PEQUENAS PERTURBAÇÕES 

 

    Um sistema de potência é dito sob pequenas perturbações (small signals) quando os 

distúrbios aplicados no mesmo produzem somente pequenas excursões das variáveis de estado 

em torno de um determinado ponto de equilíbrio de regime permanente (LIMA, 1995). Nestas 

condições, podemos aproximar com boa precisão o comportamento do sistema original (não-

linear) por um sistema linear invariante no tempo, através de um processo conhecido como 

linearização (Apêndice B). De posse do sistema linearizado, representado na forma de sistemas 

descritores, pode-se aplicar todo ferramental da teoria de controle clássica, de modo a extrair 

importantes informações sobre a dinâmica do sistema, as quais não poderiam ser obtidas através 

da simples observação da resposta (curvas) fornecida pela simulação não-linear no domínio do 

tempo. O programa PacDyn (ELETROBRAS CEPEL, 2019) permite a obtenção de um modelo 

linearizado a partir de um caso dinâmico não-linear do programa ANATEM. 
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3 EQUIPAMENTOS FACTS 

 

O conceito de FACTS (HINGORANI, 1988), (HINGORANI; GYUGYI, 1999) 

baseia-se em equipamentos que utilizam chaves semicondutoras de eletrônica de potência 

(ERICKSON, 1997), (RASHID, 2001), (MOHAN; UNDERLAND; ROBBINS, 2003) como 

os tiristores, IGBTs ou IGCTs e que oferecem um rápido controle tornando os sistemas em 

corrente alternada mais flexíveis em relação a vários aspectos como: controle dos fluxos de 

potência em LTs, auxilio na estabilidade do sistema diante de pequenas ou grandes 

perturbações, controle de fator de potência de cargas, (WATANABE, 2004), (DANIEL, 2010) 

etc. Desta maneira os FACTS oferecem uma maior flexibilidade de controle dos sistemas 

elétricos, ou seja, uma capacidade de rápida alteração de variáveis que controlam a dinâmica 

de funcionamento do sistema elétrico. Eles também podem permitir um melhor aproveitamento 

da capacidade de transferência de potência das linhas de transmissão. 

 

3.1 COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVO (SVC) 

 

O SVC é um equipamento cujo objetivo principal é controlar a potência reativa  

(e consequentemente o módulo da tensão) na barra onde está conectado. Por ser um 

equipamento baseado no uso de chaves semicondutoras controladas (tiristores), possui uma 

ação de controle da potência reativa (componente reativa da corrente) muito rápida quando 

comparado, por exemplo, com a mesma ação de controle realizada por um gerador síncrono 

que possui inércia em seu rotor. Seu funcionamento consiste basicamente em variar sua 

susceptância, empregando reatores e capacitores controlados pela variação dos ângulos de 

disparo de tiristores.  

Dentre as principais aplicações do SVC em sistemas de potência estão: controle de 

tensão, aumento da capacidade de transferência de potência em regime permanente, melhoria 

da margem de estabilidade transitória, amortecimento de oscilações do sistema, amortecimento 

de oscilações sub-síncronas, controle de flickers e aplicações envolvendo armazenamento de 

energia (DANIEL, 2010). Abaixo é mostrado o circuito básico de um compensador estático e 

sua respectiva curva característica V versus I. 
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Figura 2 – Circuito Básico de SVCs.        Figura 3 – Característica V versus I do SVC. 

  

Fonte: Understanding FACTS, Hingorani.                Fonte: Understanding FACTS, Hingorani. 

 

Para que se possa realizar simulações dinâmicas com o SVC, é necessário que se tenha 

não apenas seu modelo dinâmico, mas também um modelo estático para efetuar as simulações 

prévias de regime permanente em ferramenta de cálculo de fluxo de potência. Tais simulações 

são importantes para prover um ponto de partida (ponto de operação estável) necessário para as 

simulações dinâmicas. 

Neste trabalho é utilizado o programa ANAREDE da Eletrobras Cepel para cálculos 

de fluxo de potência. No modelo do SVC presente neste programa são definidos pelo usuário 

apenas parâmetros internos do modelo, como a geração de reativos mínima e máxima, o modo 

de controle, que pode ser feito por injeção de corrente (curva V versus I) e determina-se a tensão 

controlada, ou por potência gerada (curva V versus Q) e determina-se a tensão controlada. 

(ELETROBRAS CEPEL, 2020a). 

 

𝑉𝑐𝑛𝑡𝑟 =  𝑉𝑒𝑠𝑝 − 𝑄𝑐𝑒𝑟. 𝑟 (2) 

 

𝑉𝑐𝑛𝑡𝑟 = 𝑉𝑒𝑠𝑝 
𝑄𝑐𝑒𝑟. 𝑟

𝑉𝑡
 (3) 

 

Em (2) e (3), Vcntr [pu] é o valor da tensão controlada, Vesp [pu] é a tensão 

especificada para determinada barra, Qcer [pu] é geração de potência reativa para cada um dos 

SVCs , Vt [pu] é a tensão terminal do SVC e r [pu] é a inclinação da reta na característica 

estática V versus I. 
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 Com relação ao modelo dinâmico do SVC presente no programa ANATEM de 

simulação de transitórios eletromecânicos utilizado neste trabalho, os dados básicos de 

compensador estático são obtidos diretamente do caso de fluxo de potência do ANAREDE e o 

ANATEM ainda dispõe de um modelo predefinido de controle. Os SVCs que estiverem 

presentes no ANAREDE e não estiverem modelados no ANATEM (através do código de 

execução “DCER”) são automaticamente convertidos para impedâncias constantes. Os modelos 

de controle de compensador estático que não se enquadrem no modelo predefinido e os 

estabilizadores associados aos mesmos podem ser representados como CDUs (controlador 

definido pelo usuário) (ELETROBRAS CEPEL, 2020b). 

Para realizar as análises lineares com o SVC, foi utilizado neste trabalho o programa 

PacDyn da Eletrobras Cepel. Este programa interpreta o SVC quando a saída do controlador se 

torna a variável de perturbação de entrada do sistema ΔBi
shu, isto é, a perturbação na 

susceptibilidade de shunt do barramento i. Quando a variável controlada é a magnitude da 

tensão no barramento k (Vk), o diagrama de blocos de controle do SVC é mostrado na Figura 4. 

 

         Figura 4 – Modelo do SVC no programa PacDyn.             

 

         Fonte: Manual do usuário do programa PacDyn. 

 

Na análise de estabilidade eletromecânica, um SVC atua sobre a rede por meio da 

variação da susceptância shunt. Na formulação Jacobiana não reduzida adotada no PacDyn, a 

modelagem é feita por uma injeção incremental de corrente na barra i (GOMES; MARTINS; 

STANKOVIC, 2006). 

 

3.2 CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTORES (TCSC) 

 

A ideia básica da compensação em série é modificar a impedância em série efetiva 

entre duas extremidades sintetizando-se uma capacitância continuamente variável. Seja a 

relação: 
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𝑃𝑖𝑘 =
𝑉𝑖. 𝑉𝑘. 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 − 𝜃𝑘)

𝑋𝐿 − 𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶
  (4) 

 

Em (4) Pik [pu] é o fluxo de potência entre as barras i e k, Vi [pu] é a tensão da barra i, 

Vk [pu] é a tensão da barra k, θi [pu] é o ângulo da tensão da barra i, θk [pu] é o ângulo da tensão 

da barra k, XL [pu] é a reatância indutiva da linha, XTCSC [pu] é a reatância capacitiva 

equivalente do TCSC. Para a variação da reatância do TCSC, temos a relação:  

 

𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶(α) =
𝑋𝐶. 𝑋𝐿(α)

𝑋𝐿(α) − 𝑋𝐶
  

 (5) 

 

Em (5) XTCSC(α) [pu] é a reatância capacitiva equivalente do TCSC em função de α, 

XC [pu] é a reatância capacitiva, XL(α) [pu] é a reatância indutiva em função do ângulo de 

disparo, α [pu] é o ângulo de disparo dos tiristores (HINGORANI; GYUGYI, 1999). Na Figura 

5 é mostrado o circuito básico de um TCSC e sua respectiva relação de XC com α.  

 

                             Figura 5 – Circuito básico de um TCSC. 

 

                             Fonte: Understanding FACTS, Hingorani. 

 

Na Figura 6 é apresentada a característica da reatância versus ângulo de disparo de um 

TCSC, onde verifica-se suas regiões de comportamento capacitivo e indutivo. 
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     Figura 6 – Característica XC versus α de um TCSC. 

 

     Fonte: Understanding FACTS, Hingorani. 

 

O TCSC é muito semelhante ao SVC, devido ao fato de utilizar a mesma lógica de 

controle de reatância pela variação de ângulo de disparos de tiristores, com a diferença de ser 

conectado em série com a LT. Para a modelagem no ANAREDE os TCSCs são representados 

por dois modelos. No primeiro modelo a variação de reatância é feita de maneira contínua e no 

segundo de maneira discreta (ELETROBRAS CEPEL, 2020a). 

O programa ANATEM possui os mesmos dois modelos predefinidos de TCSC do 

ANAREDE, ou seja, com variação contínua ou discreta. Os TCSCs não modelados no 

ANATEM são automaticamente convertidos para impedâncias constantes. Modelos de 

compensador que não se enquadrem nos modelos predefinidos podem ser representados por 

CDUs (ELETROBRAS CEPEL 2020b). 

O programa PacDyn interpreta o TCSC quando a saída do controlador se torna a 

variável de perturbação de entrada do sistema ΔBij, isto é, a perturbação na admitância em série 

do ramal i-j. A Figura 7 mostra o diagrama de um TCSC quando a variável controlada é o fluxo 

de potência ativa no ramal i-j. 
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          Figura 7 – Modelo do TCSC no programa PacDyn. 

 

          Fonte: Manual do usuário do programa PacDyn. 

 

Para a análise eletromecânica, um TCSC atua na rede por meio da variação da 

admitância de ramais em série (variável ΔBij). Isto é modelado pelo PacDyn através de injeções 

de corrente incrementais em ambos os barramentos i e j. 
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4 SISTEMA TESTE DE 15 BARRAS 

 

Utilizou-se, para estudo de casos neste trabalho, o sistema teste de 15 barras 

denominado “LD15” cujo diagrama unifilar com o caso base de fluxo de potência do 

ANAREDE convergido é mostrado na  Figura 8. Este sistema é constituído de: 15 barras; 7 

geradores (barras 1, 2, 3, 6, 8, 12 e 14) sendo 3, 8 e 12 compensadores síncronos; 2 motores de 

indução (barra 5); 1 transformador de 2 enrolamentos (barras 4 e 9); 1 transformador de 3 

enrolamentos (barras 4, 8 e 9); 1 transformador tipo OLTC;1 capacitor série controlado a 

tiristores (TCSC) entre as barras 14 e 15; 1 compensador estático (SVC) na barra 11; 16 linhas 

de transmissão e 10 cargas estáticas. 

 

 Figura 8  – Diagrama unifilar e fluxo de potência (caso base) do sistema teste de 15 Barras. 

 

Fonte: Autor. 

 

No caso de fluxo de potência do programa ANAREDE, os geradores síncronos são 

tratados como injeções de potencias ativa e reativa constantes. As cargas podem ter 
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comportamento de potência, corrente ou impedância constante (modelo ZIP) ou possuírem um 

comportamento misto (percentuais de Z, I e P constantes somando 100%). As LTs são 

representadas por modelos do tipo “” constituído de impedâncias série e shunt na frequência 

nominal do sistema que possui representação fasorial. Todos os parâmetros de todos os 

elementos do sistema (geradores, linhas de transmissão, transformadores; cargas; SVC; TCSC; 

motores de indução) estão listados da Tabela 1 até a Tabela 6. 

 

   Tabela 1 - Geradores do sistema LD15. 

Barra 

Geração 

Ativa  

(MW) 

Geração 

Reativa  

(Mvar) 

Geração 

Ativa  

Mínima 

(MW) 

Geração 

Ativa  

Máxima 

(MW) 

Fator 

Participação 

(MW) 

Fator 

Participação 

 (Mvar) 

1 283,5 13,08 0 99999 0 100 

2 70,0 -1,72 0 99999 0 100 

3 0,0 33,87 0 99999 0 100 

6 40,0 34,00 0 99999 0 100 

8 0,0 12,09 0 99999 0 100 

12 0,0 34,34 0 99999 0 100 

14 80,0 11,27 0 99999 0 100 
   Fonte: Autor. 

 

                       Tabela 2 – Parâmetros dos modelos das LTs do sistema LD15. 

Barra 

DE 

Barra 

PARA 

Resistência 

série (%) 

Reatância 

série (%) 

Susceptância  

shunt (Mvar) 

1 2 1,94 5,92 5,28 

1 2 1,94 5,92 5,28 

1 5 5,40 22,30 4,92 

2 3 4,70 19,80 4,38 

2 4 5,81 17,63 3,75 

2 5 5,69 17,39 3,40 

3 4 6,70 17,10 3,46 

4 5 1,34 4,21 1,28 

6 11 60,00 120,00 0 

6 12 80,00 160,00 0 

6 13 42,00 80,00 0 

9 10 24,00 54,00 0 

9 14 80,00 160,00 0 

10 11 8,20 19,21 0 

12 13 22,09 19,99 0 

13 15 17,09 39,80 0 
     Fonte: Autor. 
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     Tabela 3 – Transformadores do sistema LD15. 

DE PARA 
Reatância 

 (%) 
Tap 

Tap  

Mín 

Tap 

Máx 

Tensão  

Especific. 

(pu) 

Barra  

Controlada 

Capac.  

Normal  

(MVA) 

Capac.  

Emerg.  

(MVA) 

Capacid.  

Equip. 

 (MVA) 

4 7 20,91 0,978 - - - - 100 100 100 

4 9 55,62 0,969 - - - - 100 100 100 

5 6 25,02 1,082 0,9 1,1 1,011 5 200 100 200 

7 8 17,62 1,000 - - - - 30 30 30 

7 9 11,00 1,000 - - - - 100 100 100 

     Fonte: Autor. 

 

 Tabela 4 – Motores de Indução do sistema LD15. 

Barra Gr Unid. 
Carregamento 

 (%) 

Resist.  

Estator  

(%) 

Reat. 

Estator  

(%) 

Resist. 

Rotor  

(%) 

Reat.  

Rotor 

(%) 

Reat.  

Magnet. 

 (%) 

Potência  

(HP) 

5 10 10 40 0,6 9,0 1,0 7,0 320 800 

5 20 10 40 0,6 9,0 1,0 7,0 320 800 
 Fonte: Autor. 

 

      Tabela 5 – Parâmetros dos modelos de SVC e TCSC do sistema LD15, respectivamente. 

Barra 
Inclinação 

(%) 

Potência 

 Reativa  

(Mvar) 

Limite  

Mínimo  

(Mvar) 

Limite  

Máximo 

(Mvar) 

Barra 

Controlada 

Tipo 

  de 

Controle 

11 3,0 0,1865 -0,2 0,2 11 Icte 

Barra 

DE 

Barra 

PARA 

Modo de 

Controle 

Valor 

Especificado 

(%) 

Reatância 

(%) 

Reatância  

Mínima 

(%) 

Reatância 

 Máxima 

(%) 

15 14 Xcte -5,0 -5,0 -10, -,01 
      Fonte: Autor. 

         

       Tabela 6 - Parâmetros dos modelos ZIP das cargas do sistema LD15. 

Barra 

Carga 

Ativa 

 (MW) 

Zcte  

MW 

(%) 

Pcte  

MW 

(%) 

Carga  

Reativa 

(Mvar) 

Icte 

Mvar 

(%) 

Zcte  

Mvar 

(%) 

 Pcte  

Mvar 

(%) 

Tensão  

Limite 

(%) 

VDef  

(p.u.) 

10 18,0 0 65 12,0 4 46  50 70 1000 

12 30,0 0 80 3,2 0 10  90 70 1000 

        Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 7 é apresentado os valores especificados do problema de fluxo de potência 

para todas as 15 barras do sistema LD15. Os valores de P, Q, V e θ que não estão especificados 

nesta tabela serão naturalmente calculados pelo ANAREDE após a simulação através do 

método iterativo de Newton Raphson utilizado na solução das equações não-lineares de fluxo 
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de potência (MONTICELLI, 1983.). A única geração que não controla a tensão de sua própria 

barra terminal é aquela conectada na barra 8 (compensador síncrono), a qual controla a tensão 

da barra 9 (tipo PQV). A barra 5 também tem a tensão especificada (tipo PQV) porque o 

transformador OLTC presente entre as barras 5-6 controla sua tensão. O mesmo ocorre com a 

barra 11 (tipo PQV), a qual é controlada pelo SVC. 

 

      Tabela 7 - Tensões e fluxos de potência nas barras do sistema LD15. 

Barra 
Tensão  

V (pu) 

Ângulo  

θ (graus) 

Geração  

Ativa P 

(MW) 

Geração  

Reativa Q 

(Mvar) 

Carga  

Ativa 

(MW) 

Carga  

Reativa 

(Mvar) 

Shunt  

(Mvar) 

1 1,060   0,0 - -      0,0 0,0 0,0 

2 1,040 - 70,0 - 21,7 12,7 0,0 

3 1,010 - 0,0 - 94,2 19,0 0,0 

4 - - 0,0 0,0     47,8 -3,9 0,0 

5 1,011 - 0,0 0,0    0,0 0,0 0,0 

6 1,040 - 40,0 - 130,0 -26,0 0,0 

7 - - 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

8 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

9 1,015 - 0,0 0,0    29,5 16,6 0,0 

10 - - 0,0 0,0 18,0 12,0 10,0 

11 0,966 - 0,0 0,0 3,5 1,8 0,0 

12 1,000 - 0,0 - 30,0 3,2 0,0 

13 - - 0,0 0,0   50,0 10,0 0,0 

14 1,080 - 80,0 - 14,9 5,0 0,0 

15 - - 0,0 0,0     0,0 0,0 0,0 
      Fonte: Autor. 

 

A seguir será apresentado o detalhamento da modelagem dinâmica do sistema teste 

“LD15” no programa ANATEM. Neste programa, os geradores são modelados mais 

detalhadamente através de equações diferenciais e algébricas, as quais contemplam 

características dinâmicas incluindo-se não linearidades, efeitos de saturação do núcleo 

magnético, indutâncias transitórias e sub-transitórias de eixo direto e de quadratura, inércia, 

resistência de armadura, potência aparente nominal, dentre outras. O ANATEM  possui três 

modelos diferentes de máquinas síncronas (KUNDUR, 2004). O “modelo 1” é o modelo 

clássico mostrado na Figura 9, que consiste simplesmente numa fonte de tensão constante em 

série com a reatância transitória de eixo direto da máquina. 
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Figura 9 - Modelo clássico de gerador síncrono (equação de oscilação). 

 

Fonte: Manual do ANATEM. 

 

O “modelo 2” consiste em uma máquina síncrona de polos salientes com um 

enrolamento de campo, dois enrolamentos amortecedores (um no eixo direto e outro no eixo 

em quadratura) e a saliência sub-transitória é desprezada. Este modelo é usualmente empregado 

em geradores de hidrelétricas. Já o “modelo 3” consiste em um modelo de máquina síncrona de 

rotor liso com um enrolamento de campo, três enrolamentos amortecedores (um no eixo direto 

e dois no eixo em quadratura) e a saliência sub-transitória também é desprezada. Este modelo 

é usado geralmente em geradores de usinas termelétricas. (ELETROBRAS CEPEL, 2020b). 

Neste trabalho, todos os geradores são modelados pelo “modelo 2” de polos salientes. 

    Com relação aos modelos dinâmicos dos equipamentos FACTS (SVC e TCSC) no 

ANATEM, suas malhas de controle são modeladas através de CDUs, que se baseiam em 

diagramas de blocos que podem ser concebidos através do programa do CDUEdit da Eletrobras 

Cepel. Nessa interface são colocados os diversos blocos para as expressões lineares, funções 

não-lineares e várias outras operações no domínio do tempo. 

 

  Figura 10 – Controle de potência do TCSC. 

 

  Fonte: Autor. 

 

Na Figura 10 é apresentado o diagrama de blocos do controle de fluxo de potência 

ativa no TCSC, cujos dados básicos são: base 70 MVA, 66 kV; reatância capacitiva (máxima) 

PFlowIMPORT

FLXA
(1)

X2
1

(2)
X3
(3)

+

Pref
ENTRAD

(4)

X4
#Kp 

(5)

X5#Ki 

s (6)

STAB
ENTRAD

(10)

X7
-1

(11)

X

(7)

+

Xmax

Xmin

XTCSC

(8)

EXPORT

XCSC
(9)

DPAR

Parametro Valor Coment. Sup Coment. Dir

#Kp .001

#Ki .010

#LocM 1



19 

 

 

igual a −0.0001 pu; reatância mínima igual a −0,1 pu; reatância do ponto de operação igual a 

−0,05 pu; Kp = 0,001; Ki = 0,01. 

 

        Figura 11 – Controle de tensão do SVC. 

 

       Fonte: Autor. 

 

Na Figura 11 é apresentado o diagrama de blocos do controle de tensão do SVC, cujos 

dados básicos são: Y varia de -0,20 a 0,20 pu; inclinação da característica estática de 3%;  

Kp = 0,05; Ki = 100; Tf = 0,005. Os geradores das barras 1 e 14 usam o modelo 2 do regulador 

de tensão (1ª ordem), um modelo de regulador de velocidade e um modelo de gerador síncrono 

com parâmetros dados no Anexo C (código DMDG, modelo 202). Os geradores das barras 2 e 

6 usam o modelo 2 de regulador de tensão e um modelo de regulador de velocidade e um modelo 

de gerador síncrono com parâmetros dados no Anexo C (código DMDG, modelo 201). Os 

geradores da barra 3 e 12 usam o modelo 2 do regulador de tensão, não possuem regulador de 

velocidade (pois são compensadores síncronos) e possui o modelo 202 (Anexo C) de gerador 

síncrono. O gerador da barra 8 usa o modelo 1 do regulador de tensão, não possui regulador de 

velocidade (compensador síncrono).  

Maiores detalhes sobre os modelos acima mencionados podem ser consultados nos 

Anexos A, B e C. No caso base de estabilidade do ANATEM utilizado neste trabalho, as 

máquinas das barras 1, 2, 3, 6, 8, 12 e 14 possuem respectivamente 4, 2, 1, 2, 1, 1 e 2 unidades 

sincronizadas no sistema. O passo de integração (∆t) do método trapezoidal implícito utilizado 

neste trabalho foi de 5 milissegundos. No Apêndice A é mostrado alguns detalhes sobre este 

método utilizado pelo ANATEM. 
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5 SIMULAÇÕES DINÂMICAS DO SISTEMA TESTE LD15 

 

Neste capítulo serão apresentadas simulações e análises não-lineares e lineares no 

domínio do tempo e da frequência. Inicialmente serão realizadas algumas simulações 

preliminares com o sistema teste LD15 incluindo: simulações de grandes perturbações  

(Ex.: curto-circuito); simulações de degrau na referência dos controles do SVC e TCSC; cálculo 

dos polos do sistema; simulações de degrau na referência dos reguladores de tensão dos 

geradores. 

 

5.1 SIMULAÇÕES PRELIMINARES 

 

5.1.1 CURTO-CIRCUITO 

 

Na Figura 12 é apresentado o resultado da simulação no ANATEM de um curto-

circuito aplicado na barra 13 no instante de simulação igual a 1 segundo com duração de  

100 ms. São mostrados os ângulos dos rotores de todas as máquinas do sistema. Neste trabalho 

adotou-se a máquina da barra 1 como referência angular. Observa-se que o sistema tem 

comportamento estável, pois os ângulos oscilam por alguns segundos, mas retornam para os 

valores iniciais de regime permanente. 

 

              Figura 12 - Ângulos dos Rotores para um Curto-circuito na Barra 13. 

 

             Fonte: Autor. 
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5.1.2 ABERTURA DE CIRCUITO 

 

Foi simulado no ANATEM em t = 1s a remoção do transformador OLTC  

(circuito 5-6). Na Figura 13 observa-se que os ângulos dos rotores das máquinas 6, 12 e 14 

(região norte do sistema) perderam o sincronismo em relação as demais máquinas do sistema 

(região sul). Portanto, a perturbação tornou o sistema instável, inclusive o caso parou de simular 

antes do tempo final devido às excessivas aberturas angulares. Em um sistema de potência 

prático, onde houvesse relés de PPS (proteção contra perda de sincronismo), eles atuariam bem 

antes das aberturas atingirem valores tão grandes. 

 

               Figura 13 - Ângulo dos rotores para abertura de circuito 5-6. 

 

                 Fonte: Autor. 

 

Na Figura 14 são apresentadas as frequências de todas as máquinas do sistema para a 

mesma perturbação anterior, onde observa-se uma forte queda da frequência das máquinas da 

região norte. Isto ocorre porque a conexão elétrica entre as regiões norte e sul tornou-se fraca 

com a perda do transformador OLTC que transferia 113,3 MW da área sul para a área norte. 

Adicionalmente, o balanço geração-carga foi perdido em ambas as regiões. Já nas máquinas da 

região sul (barras 1, 2, 3 e 8), observa-se justamente o oposto que é um forte aumento das 

frequências. 
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                 Figura 14 - Frequências das máquinas para abertura de circuito 5-6. 

  

                 Fonte: Autor. 

 

5.1.3 ABERTURA DE CIRCUITO SEGUIDA DE ILHAMENTO 

 

Na simulação anterior, de remoção do trafo OLTC (5-6), foi observada a instabilidade 

e perda de sincronismo entre as máquinas das regiões norte e sul. Nesta simulação no ANATEM 

pretende-se repetir o evento, porém buscando efetuar o ilhamento das regiões. Em t = 1s o trafo 

OLTC foi removido. Após 100 ms da remoção, foram aplicadas simultaneamente os seguintes 

eventos: removeu-se uma unidade geradora das barras 1 e 2; isolou-se o sistema com a abertura 

dos circuitos 4-9 e 7-9; removeu-se 113 MW da carga na barra 6; adicionou-se bancos de 

capacitores totalizando 50 Mvar na barra 9. Todas estas medidas tomadas pós-distúrbio foram 

definidas através de sucessivas simulações (método tentativa-erro). Na Figura 15 estão 

apresentados os códigos de execução dos eventos (DEVT) utilizados no ANATEM.

Figura 15 - Dados de evento ANATEM. 

 

Fonte: Autor. 
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Na Figura 16 são mostradas as frequências das máquinas, onde observa-se que as 

gerações 1, 2, 3 e 8 (região sul) caminham juntas, e possuem uma tendência de retorno para a 

frequência síncrona, enquanto as gerações 6, 12 e 14 (região norte) caminham juntas, e possuem 

a mesma tendência de retorno. Neste caso, os dois sistemas ilhados são estáveis. 

 

Figura 16 - Frequências das máquinas (ilhamento). 

 

               Fonte: Autor. 

 

Na Figura 17 observa-se a mesma tendência de abertura angular que foi observada na 

Figura 13, porém, neste caso, este fenômeno não indica perda de sincronismo, mas indica 

apenas que as regiões norte e sul tonaram-se assíncronas entre si. 
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Figura 17 - Ângulos dos rotores das máquinas (ilhamento). 

 

                 Fonte: Autor. 

 

Na Figura 18 são apresentadas algumas tensões do sistema e observa-se que elas se 

mantiveram em faixas aceitáveis de operação. Ressalta-se que o procedimento adotado de 

adição de capacitores foi importante para dar suporte de tensão na região norte. 

  

                Figura 18 - Tensões das barras (ilhamento). 

 

               Fonte: Autor. 
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Na Figura 19 é apresentada, como exemplo, a comparação das curvas das potências 

elétrica e mecânica da máquina da barra 14. Neste gráfico fica evidenciado que a dinâmica da 

potência mecânica, dada em boa parte pelo regulador de velocidade da máquina, é bem mais 

lenta que a potência elétrica. Por este motivo, considera-se a potência mecânica constante em 

algumas aplicações, como no caso do critério de áreas iguais amplamente abordado na teoria 

de dinâmica de sistemas de potência. Observa-se também neste gráfico que esta máquina 

aumenta significativamente sua potência gerada na tentativa da regulação primária (regulador 

de velocidade) de manter o controle carga-frequência. 

               

Figura 19 - Potência elétrica versus potência mecânica (ilhamento). 

 

              Fonte: Autor. 

 

Na Figura 20 estão plotadas as potências reativas dos compensadores síncronos do 

sistema LD15. O compensador síncrono da barra 12 já estava operando em regime permanente 

próximo ao seu limite de geração de potência reativa e após o distúrbio permaneceu fornecendo 

praticamente o mesmo valor. Já o compensador síncrono da barra 3 reduziu sua contribuição 

em função das demandas do sistema. 
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             Figura 20 - Potência reativa dos compensadores síncronos (ilhamento). 

 

             Fonte: Autor. 

 

Na Figura 21 temos que o fluxo de potência no TCSC, e consequentemente na LT  

(13-15) que se encontra em série com ele, permaneceu controlada em torno de 67 MW. Este 

resultado comprova a correta atuação do sistema de controle do TCSC. 

 

Figura 21 - Fluxo de potência no TCSC (ilhamento). 

 

               Fonte: Autor. 
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Na Figura 22 é apresentada a tensão na barra 11 onde encontra-se conectado ao SVC. 

Observa-se que a tensão que se encontrava inicialmente no valor 0,966 pu em regime 

permanente foi reduzida para 0,93 pu após o distúrbio, indicando que o SVC não conseguiu 

manter a tensão controlada por ter atingido sua capacidade máxima. 

 

              Figura 22 - Tensão na barra terminal do SVC. 

 

              Fonte: Autor. 

 

5.1.4 DEGRAU NA REFERÊNCIA DO CONTROLE DO SVC 

 

Na  Figura 23 são apresentadas simulações no ANATEM referentes a aplicação de 

degrau de -2% na tensão de referência (Vref) do controle do SVC para diferentes valores dos 

ganhos kp e ki do controlador proporcional-integral presente em seu controle. Observa-se que 

na medida em que o ganho ki é aumentado o tempo de subida da resposta ao degrau é 

consideravelmente aumentado. O novo valor de regime permanente da tensão do SVC não 

coincidiu com a referência devido a característica estática. 
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Figura 23 - Comparação da dinâmica do SVC variando-se os ganhos Kp e Ki. 

 

               Fonte: Autor. 

 

5.1.5 DEGRAU NA REFERÊNCIA DO CONTROLE DO TCSC 

 

Na Figura 24 é apresentado o resultado da simulação no ANATEM de um degrau de 

-1% no sinal de referência (Pref) do controle de potência ativa do TCSC. observa-se a correta 

atuação do controle de potência exercida pelo TCSC no circuito 14-15. Os ganhos do 

controlador proporcional-integral utilizados nesta simulação foram: kp = 0,001; ki = 10. 

 

     Figura 24 - Controle de potência pelo TCSC. 

 

    Fonte: Autor. 
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Na Figura 25 é mostrado o gráfico da reatância do TCSC (XCSC), onde observa-se 

que o controle do mesmo atuou rapidamente mudando a reatância série de -5% para 

aproximadamente -1,4%.  

 

Figura 25 – Reatância do TCSC. 

 

Fonte: Autor. 

 

5.1.6 CÁLCULO DOS POLOS DO SISTEMA 

 

De posse do caso base de estabilidade do ANATEM, ele foi exportado para o programa 

PacDyn. Após efetuada a exportação, o PacDyn lineariza todas as equações diferenciais e 

algébricas não-lineares originais e constrói uma representação por sistemas descritores  

(ver Apêndice B). Com esta modelagem linearizada do sistema LD15 realizou-se o cálculo de 

todos os polos do sistema  através da ferramenta de cálculo dos polos pelo método QR, onde a 

matriz A é decomposta em uma matriz Q com vetores colunas ortonormais, e uma matriz R 

triangular superior (ANTON; RORRES, 2012). Em seguida é feito o cálculo de todos os 

autovalores, que são exatamente os polos do sistema. (OGATA, 2010). Na Figura 26 é 

apresentado o mapa dos polos do sistema que se encontram mais próximos do eixo imaginário. 

As retas vermelha, azul, rosa e preta indicam os lugares geométricos no plano complexo que 

possuem fatores de amortecimento constantes e iguais a 5%, 10%, 15% e 20% respectivamente. 



30 

 

 

  Figura 26– Mapa de polos (QR) para o sistema teste LD15. 

 

  Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 8 é apresentada a lista de polos para o mesmo cálculo da QR, onde verifica-

se que existem alguns pares de polos complexo conjugados com baixo fator de amortecimento 

como, por exemplo, o de frequência 6,3445 rad/s (5,053%) e o de frequência 10,86 rad/s (8,6%). 

 

              Tabela 8 - Lista de polos p/ o sistema LD15 com amortecimentos menores que 100%. 

     Real Imag. Módulo Frequência (Hz) Amortecimento (%) 

1 -0,3210 6,3445 6,3526 1,00980 5,0531 

2 -0,3210 -6,3445 6,3526 -1,00980 5,0531 

3 -0,9374 10,8600 10,9000 1,72840 8,5999 

4 -0,9374 -10,8600 10,9000 -1,72840 8,5999 

5 -1,3169 11,7700 11,8440 1,87330 11,1190 

6 -1,3169 -11,7700 11,8440 -1,87330 11,1190 

7 -1,6248 12,2830 12,3900 1,95500 13,1140 

8 -1,6248 -12,2830 12,3900 -1,95500 13,1140 

9 -1,9529 13,8860 14,0230 2,21000 13,9270 

10 -1,9529 -13,8860 14,0230 -2,21000 13,9270 

11 -2,6130 13,3300 13,5830 2,12150 19,2370 

12 -2,6130 -13,3300 13,5830 -2,12150 19,2370 

13 -0,3199 0,5708 0,6544 0,09085 48,8850 

14 -0,3199 -0,5708 0,6544 -0,09085 48,8850 

15 -7,7132 11,6910 14,0060 1,86070 55,0690 

16 -7,7132 -11,6910 14,0060 -1,86070 55,0690 

17 -7,9921 9,8670 12,6980 1,57040 62,9410 

18 -7,9921 -9,8670 12,6980 -1,57040 62,9410 

19 -8,3320 5,3785 9,9172 0,85600 84,0160 

20 -8,3320 -5,3785 9,9172 -0,85600 84,0160 

21 -15,6660 0,2276 15,6670 0,03623 99,9890 

22 -15,6660 -0,2276 15,6670 -0,03623 99,9890 
             Fonte: Autor. 
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15,
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Apesar de conter alguns modos pouco amortecidos, verifica-se que o sistema LD15 é 

estável pois todos os polos pertencem ao semiplano esquerdo aberto do plano complexo. 

Utilizando-se a ferramenta de projeto de estabilizadores presente no PacDyn, a qual baseia-se 

no método de Nyquist com amortecimento (GOMES, 2018), seria possível projetar uma malha 

estabilizadora (LARSEN; SWANN, 1981), (KUNDUR, 1989), (DANIEL; GOMES, 2017) de 

modo a realocar o par de polos complexos conjugados (CHOW; SANCHEZ-GASCA, 1989) 

com o objetivo de aumentar o amortecimento do mesmo. 

 

5.1.7 DEGRAU NA REFERÊNCIA DO REGULADOR DE TENSÃO 

 

Na Figura 27 é apresentada a comparação entre as simulações no ANATEM  

(não-linear) e PacDyn (linear) para um degrau de -0.01% (pequena perturbação) na referência 

do regulador de tensão da máquina da barra 1. Observa-se que as curvas dos ângulos dos rotores 

da máquina da barra 2 para este evento estão semelhantes, porém não exatamente iguais. Isto 

evidencia que a perturbação dada não foi suficientemente pequena para atender a premissa 

básica da análise linear (small signals), em que as excursões das variáveis pós-distúrbio devem 

se manter em torno do ponto de equilíbrio utilizado como base no processo de linearização 

através da série de Taylor. 

Portanto este tipo de comparação serve para definir se dada perturbação pode ser 

considerada pequena o suficiente para que o comportamento dinâmico do modelo linearizado 

seja aceitavelmente próximo do modelo não-linear original.          
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Figura 27 - Comparação PacDyn versus ANATEM para uma pequena perturbação.  

 

             Fonte: Autor. 
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6 PROJETO DE ESTABILIZADORES 

 

De acordo com o procedimento de rede do ONS, algumas exigências são feitas em 

relação a estabilidade eletromecânica dos sistemas de potência. Algumas delas envolvem um 

valor de tensão mínima para situação pós-distúrbio no SIN na primeira e nas demais oscilações. 

A designação de uma máxima variação de tensão admitida entre o instante inicial e o final de 

uma simulação dinâmica. A amplitude máxima de oscilações de tensão eficaz pico a pico dez 

segundos após a eliminação de dado distúrbio, e demais exigências de operação (ONS, 2018). 

Nesta etapa pretende-se projetar malhas estabilizadoras de modo a melhorar as 

características de amortecimento do sistema LD15. Serão abordados dois procedimentos 

distintos que visam elevar os fatores de amortecimento de alguns modos eletromecânicos do 

sistema. Primeiramente serão projetados PSSs para serem acoplados nos reguladores de tensão 

dos geradores síncronos. Posteriormente, serão projetadas malhas estabilizadoras  

(Neste trabalho denominaremos de STAB-FACTS) a serem acopladas nos controles dos 

dispositivos FACTS (TCSC E SVC). 

Os Reguladores de tensão dos geradores considerados neste trabalho possuem um sinal 

adicional (VSAD), que é dedicado para a entrada de uma malha estabilizadora. Na Figura 28 é 

exibido o diagrama de blocos (CDUEdit) do regulador de tensão (RT) de um gerador síncrono 

que receberá um sinal adicional (VSAD) do PSS. 

 

      Figura 28 – Sinal do PSS inserido no RT de um Gerador Síncrono. 

 

      Fonte:  Autor. 

 

Na Figura 29 é exibida o TCSC juntamente com o seu sistema de controle de fluxo de 

potência, o qual também possui entrada para controle suplementar (PSS). 
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Figura 29 – Sinal do PSS inserido em um TCSC. 

 

Fonte: Manual do ANATEM. 

 

Para o SVC, temos um esquema semelhante ao do TCSC com a diferença que o TCR 

é conectado em shunt com a barra. 

 

6.1 ESTABILIZADOR CONECTADO EM GERADORES 

 

Neste Item, serão apresentados os projetos de estabilizadores utilizando o programa 

PacDyn para amortecimento de modos eletromecânicos do sistema. Para cada projeto 

desenvolvido serão calculados os polos do sistema utilizando-se o algoritmo QR, os resíduos 

associados a polos, a resposta em frequência (diagrama polar) e, ao final da etapa de projetos, 

será apresentada uma análise comparativa da resposta no tempo com e sem os estabilizadores 

conectados. 

 

6.1.1 PROJETO DO PRIMEIRO ESTABILIZADOR 

 

Das simulações preliminares do sistema LD15 (sem estabilizadores), temos que o par 

de polos complexos conjugados com o menor valor de amortecimento (5,0531%) é o  

-0,321 ± j6,3445. Como a variável que possui o maior fator de participação para este modo é o 

ângulo (DELT) da máquina na barra 14, conclui-se que se trata de um modo eletromecânico. A 

seguir são apresentadas análises lineares realizadas no PacDyn relativas ao projeto do primeiro 

estabilizador que visa mudar o amortecimento deste modo de 5% para 16%. 
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6.1.1.1 CÁLCULO DOS RESÍDUOS 

 

Cada polo do sistema produz uma componente modal, que é uma parcela transitória 

da resposta. Cada uma dessas componentes modais possuem um resíduo associado a ela. Os 

resíduos de uma função de transferência correspondem ao peso que cada componente modal 

tem na resposta, ou seja, eles ponderam as parcelas da resposta no tempo da saída para uma 

dada perturbação na entrada (KUNDUR, 1993).  

 

𝑦𝑖 (𝑡) = 2|𝑅𝑖|𝑒σ𝑖𝑡cos (ω𝑖𝑡 +  ∡𝑅𝑖)                                                                                                                 (6) 

 

Em (6) 𝑦𝑖 é a saída, i é o índice dos polos, 𝑅𝑖 é o resíduo associado ao polo i, σ𝑖 é 

atenuação associada ao polo i e ω𝑖 a frequência associada ao polo i. O resíduo representa 

também a sensibilidade de uma realimentação na malha de controle por um ganho infinitesimal. 

Na Figura 30 é exibido o diagrama dos resíduos para o polo -0,321+j6,3445 calculados 

no PacDyn considerando-se uma FT definida como VPSS(s)/ωω(s). Os resíduos indicam qual a 

melhor máquina para receber a malha estabilizadora. 

 

                Figura 30 - Diagrama dos resíduos da FT (sem PSS). 

 

               Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 9 é mostrada a lista dos resíduos calculados, onde vemos que o gerador da 

barra 14 possui o maior resíduo associado e é o mais indicado para projetarmos o PSS. Portanto, 

a FT escolhida para este projeto é VPSS14(s)/ωω14(s). 

0 1

B14--66     #   14 10

B01-138     #    1 10

B02-138     #    2 10

B12--66     #   12 10

B03-138     #    3 10

B06--66     #    6 10

B08--33     #    8 10

Entrada: VPSS

Saída: WW

Valor: -0,321   +   J6,3445
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                                                        Tabela 9 - Lista dos resíduos da FT (sem PSS). 

Módulo Fase Barramento 

1,00000 132,74 B14 

0,52090 149,33 B01 

0,16230 159,14 B02 

0,10610 150,76 B12 

0,06603 166,42 B03 

0,02724 71,473 B06 

0,00224 84,761 B08 

                                                          Fonte: Autor. 

 

6.1.1.2 CÁLCULO DO MODE-SHAPE 

 

Dentre as ferramentas tradicionais de análise linear, o mode-shape indica o conjunto 

dos fatores de ponderação dos estados quando um determinado modo é excitado. Na Figura 31 

é exibido o diagrama do mode-shape de velocidade para o modo -0,321 + j6,3445. 

 

           Figura 31- Diagrama do mode-shape de velocidade (sem PSS). 

 

           Fonte: Autor. 

 

Na Figura 32 é mostrado o histograma do mode-shape de velocidade (normalizados 

para o maior valor) para o modo -0,321 + j6,3445. Na Tabela 10 é mostrada a lista para o mode-

shape. Verifica-se que as máquinas 12 e 14 oscilam contra o resto do sistema caracterizando 

que este modo é inter-áreas. 

 

 

 

0 1

* AREA 3 / NIVEL DE TENSAO   33 KV *

* AREA 2 / NIVEL DE TENSAO   66 KV *

* AREA 1 / NIVEL DE TENSAO  138 KV *

Entrada:       Saída: WW

Valor: -0,321    +   J6,3445
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 Figura 32 – Histograma do mode-shape de velocidade (sem PSS). 

 

 Fonte: Autor. 

 

                           Tabela 10 - Lista de mode-shape de velocidade (sem PSS). 

Módulo Fase Barramento 

1,00000 0,000 B14 

0,52400 13,259 B12 

0,42120 -179,580 B01 

0,38330 -177,520 B02 

0,35150 178,180 B03 

0,26060 173,390 B08 

0,06888 132,360 B06 
                                            Fonte: Autor. 

 

6.1.1.3 PROJETO DE ESTABILIZADOR 

 

Para o projeto do estabilizador propriamente dito, primeiramente é criada a FT 
ωω14

𝑉𝑃𝑆𝑆14
 

com entrada VPSS14 e saída ωω14, onde ωω14 é a velocidade da máquina da barra 14. Pretende-

se incluir um PSS como uma realimentação no sistema LD15, que é a planta G(s), conforme 

mostrado na Figura 33. 

 

                               Figura 33 – Inclusão do PSS como sinal realimentado na planta G(s). 

 

                               Fonte: Autor. 

-0,42

1,

       

Entrada:       Saída: WW

Valor: -0,321    +   J6,3445
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                                        Figura 34 - Criação da FT no PacDyn. 

 

                                        Fonte: Autor. 

 

Após a criação da FT, plota-se a resposta em frequência no PacDyn. Esta plotagem 

consiste no diagrama polar de G(jω) com ω variando de um valor pequeno até um valor muito 

alto de frequência. O critério de estabilidade de Nyquist estabelece que o número de polos 

instáveis de malha fechada é igual ao número de polos instáveis de malha aberta somado com 

o número de voltas no sentido-horário no ponto -1 + j0 no plano complexo (PMF = PMA + NH) 

(OGATA, 2010). Se o sistema possuir, por exemplo, um polo instável de malha aberta, para 

não termos nenhum polo instável de malha fechada, precisamos que NH seja negativo, ou seja, 

que a trajetória do diagrama de Nyquist circule o ponto -1 + j0 no sentido anti-horário.  

 O método de projeto automático de PSS do PacDyn baseia-se no  “método de Nyquist 

com fator de amortecimento” (GOMES; GUIMARÃES; MARTINS; TARANTO, 2018). Este 

método, baseia-se na utilização do diagrama de Nyquist onde o lugar geométrico de G(s) no 

plano complexo é avaliado com s variando ao longo de uma reta de fator de amortecimento 

constante. No referido projeto automático, escolhe-se um valor de amortecimento ξ (reta) e a 

frequência ω de um polo já conhecido.  

Na Figura 35 é mostrada a relação entre frequência natural não-amortecida, coeficiente 

de amortecimento e atenuação para um ponto genérico no plano complexo.  Em seguida, é 

traçado o diagrama de Nyquist com G(s) variando não somente com ω, mas com σ + jω de 

modo a manter a reta de amortecimento ξ constante. Os parâmetros do compensador são 

determinados de tal forma que a curva de Nyquist passe exatamente pelo ponto -1 + j0 no 
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sentido anti-horário, com G(sc)H(sc) = -1, não sendo necessário a ultrapassagem pelo ponto, 

pois o interesse é garantir o que o novo polo tenha exatamente o amortecimento previamente 

estipulado, não levando-se em conta somente a questão da estabilidade. Isso garante que este 

valor sc é um polo de malha fechada pelo critério de Nyquist com amortecimento e, nesse caso, 

teremos uma alocação de par de polos para sc, onde as novas posições possuem a mesma 

frequência ω e amortecimento ξ previamente escolhido. A adição da malha projetada no sistema 

oferecerá uma melhora de amortecimento para o polo em questão (DANIEL; GOMES, 2017). 

 

Figura 35 - Relação entre ωn, ξ e σ. 

 

Fonte: Engenharia de Controle Moderno, Ogata. 

 

Na Figura 36 é apresentada a janela do PacDyn onde são ajustados os parâmetros para 

a plotagem da resposta em frequência. Embora o objetivo final seja obter amortecimento maior 

que 15% para todos os polos do sistema, por questões estratégicas (evitar efeitos colaterais), no 

projeto do primeiro estabilizador, foi escolhido no PacDyn um amortecimento de 14% para o 

polo -0,321 + j6,3445 e ajustada uma variação de frequência de 0,1 rad/s até 200 rad/s. 
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                                           Figura 36 - Parâmetros da resposta em frequência no PacDyn. 

 

                                            Fonte: Autor. 

 

A ferramenta de projeto automático do PacDyn determina os valores dos parâmetros 

do PSS através do procedimento gráfico citado. A função H(s) (Figura 33) possui um bloco do 

tipo wash-out utilizado para suprimir o PSS em regime permanente, tendo em vista que a saída 

desse bloco em regime vale zero baseado no teorema do valor final (OGATA, 2010): 

 

            lim G(t)  =
𝑡→∞

 lim s
𝑠→0

𝐺(𝑠) = 0 .             (7) 

 

Além do bloco wash-out, H(s) possui um bloco lead-lag responsável por promover um avanço 

ou atraso de fase e um bloco de ganho proporcional. Um aumento do ganho proporcional 

provoca um “alargamento” da curva de Nyquist. Na Figura 37 são mostrados os diagramas de 

Nyquist para a função de malha aberta G(s) em vermelho (sistema LD15 original), e a FTMA 

compensada G(s)H(s) em azul (sistema LD15 com o PSS incluso). 
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Figura 37 - Diagrama de Nyquist dos sistemas compensado e não-compensado.  

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 38 é mostrada a janela do PacDyn da ferramenta automática de projeto de 

PSS. Clicando-se em “GET”, é possível selecionar o ponto da curva de Nyquist onde está a 

frequência do modo a ser amortecido. No caso deste projeto foi necessário um avanço de fase 

(lead) para que a curva (azul) passasse pelo ponto -1 + j0. O PacDyn então determinou os 

valores de Tn e Td do projeto do bloco de avanço-atraso de fase (lead-lag), cuja função de 

transferência é: 

 

1 + 𝑇𝑛 𝑠

1 + 𝑇𝑑 𝑠
 

            (8) 

 

Ainda sobre o projeto, foi considerado 1 bloco lead-lag e 1 bloco wash-out com  

Tw = 3. O α representa a relação Tn/Td. Ainda na Figura 38, salienta-se que, neste trabalho, a 

frequência ωc foi mantida praticamente igual à parte imaginária do polo de interesse, mas existe 

também a abordagem de escolher (via “GET”) um ωc maior visando-se avançar um pouco mais 

o polo com o objetivo de melhorar também o amortecimento de outros polos visíveis no 

diagrama de Nyquist. 
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-0,07

0,25
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Eixo real (nepers/s)

AZ
A

Z



42 

 

 

                     Figura 38 - Ferramenta automática de projeto do primeiro PSS no PacDyn. 

 

                                      Fonte: Autor. 

 

Uma vez projetado o estabilizador, cujo diagrama de blocos é mostrado na Figura 39, 

o mesmo foi adicionado no caso de estabilidade inserindo-o no arquivo que contém todos os 

modelos CDU e chamando-o (script da Figura 40) através do código de execução “DMAQ”. 

 

             Figura 39 - Diagramas de Blocos do PSS1. 

 

              Fonte: Autor. 

 

X1IMPORT
WMAQ

(1)

X2#TW1 s

1+#TW1 s (2)

X31+#TN1 s

1+#TD1 s (3)

X4
#KP1 

(4)

EXPORT
VSAD

(5)

DPAR
Parametro Valor Coment. Sup Coment. Dir
#TW1 3.
#TN1 .3404752
#TD1 .07177167
#KP1 5.301344



43 

 

 

                          Figura 40 – Script do estabilizador CDU projetado. 

 

                          Fonte: Autor. 

 

Na Figura 41 é mostrado o diagrama de blocos do regulador de tensão com a malha 

estabilizadora acoplada. 

 

                      Figura 41 – Diagrama de blocos do RT com PSS acoplado. 

 

                      Fonte: Autor. 

 

6.1.1.4 POLOS DO SISTEMA COM O 1 ESTABILIZADOR 

 

Na Figura 42 é apresentado o mapa de polos do sistema com 1 PSS adicionado 

calculado através do algoritmo QR. Na Tabela 11 é mostrada a lista de polos, onde verifica-se 

que o modo de frequência 6,3341 rad/s está com amortecimento de exatamente 14%. Observa-

se ainda nessa tabela que o modo menos amortecido do sistema LD15 passou a ser o de 

frequência 11,746 rad/s. 

 

Vref
ENTRAD

(1)

VtIMPORT
VOLT

(2)

X3

(4)
+

Lmax

Lmin

Efd100.

1+0.05s (5)

EXPORT
EFD

(6)

X7IMPORT
WMAQ

(7)

X8#TW1 s

1+#TW1 s (8)

X91+#TN1 s

1+#TD1 s (9)

X10
#KP1 

(10)
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     Figura 42 - Mapa de Polos Com 1 PSS 

 

     Fonte: Autor. 

 

           Tabela 11- Lista de Polos Com 1 PSS. 

     Real Imag. Módulo Frequência (Hz) Amortecimento (%) 

1 -1,3758 11,7460 11,827 1,8695 11,633 

2 -1,3758 -11,7460 11,827 -1,8695 11,633 

3 -1,3730 11,1160 11,201 1,7692 12,258 

4 -1,3730 -11,1160 11,201 -1,7692 12,258 

5 -1,6459 12,3800 12,489 1,9704 13,179 

6 -1,6459 -12,3800 12,489 -1,9704 13,179 

7 -1,9533 13,8870 14,023 2,2101 13,928 

8 -1,9533 -13,8870 14,023 -2,2101 13,928 

9 -0,8956 6,3341 6,397 1,0081 14,000 

10 -0,8956 -6,3341 6,397 -1,0081 14,000 

11 -2,6129 13,3300 13,583 2,1215 19,236 

12 -2,6129 -13,3300 13,583 -2,1215 19,236 

13 -0,3282 0,5662 0,654 0,0901 50,146 

14 -0,3282 -0,5662 0,654 -0,0901 50,146 

15 -6,0489 9,9901 11,679 1,5900 51,794 

16 -6,0489 -9,9901 11,679 -1,5900 51,794 

17 -7,6076 11,4900 13,780 1,8287 55,207 

18 -7,6076 -11,4900 13,780 -1,8287 55,207 

19 -7,7925 5,5036 9,540 0,8759 81,682 

20 -7,7925 -5,5036 9,540 -0,8759 81,682 

21 -11,9770 1,2388 12,041 0,1972 99,469 

22 -11,9770 -1,2388 12,041 -0,1972 99,469 
            Fonte: Autor. 
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6.1.2 PROJETO DO SEGUNDO ESTABILIZADOR 

 

6.1.2.1 CÁLCULO DOS RESÍDUOS 

 

Na Figura 43, é apresentado cálculo dos resíduos para o modo -1,368 + j11,7746 

(Tabela 11) considerando-se uma FT definida como VPSS(s)/ωω(s). Observa-se que a máquina 

da barra 12 é a melhor para o projeto do segundo PSS. Na Tabela 12 é apresentada a lista dos 

resíduos. 

 
 

        Figura 43 - Diagrama dos resíduos da FT (1 PSS). 

 

         Fonte: Autor. 

 

                                       Tabela 12 - Lista de dos resíduos da FT (1 PSS). 

Módulo Fase Barramento 

1,0000 119,27 B12 

0,7971 48,47 B01 

0,4270 -170,62 B14 

0,2604 -153,34 B06 

0,1298 -43,24 B03 

0,0185 -100,14 B08 

0,0113 101,90 B02 
                                               Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

0 1

B12--66     #   12 10

B01-138     #    1 10

B14--66     #   14 10

B06--66     #    6 10

B03-138     #    3 10

B08--33     #    8 10

B02-138     #    2 10

Entrada: VPSS

Saída: WW

Valor: -1,3758   +   J11,746
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6.1.2.2 CÁLCULO DO MODE-SHAPE 

 

Na Figura 44, Figura 45 e Tabela 13 são apresentados os cálculos do mode-shape de 

velocidade para o modo -1,376 + j11,726 para o sistema com 1 PSS incluso. Observa-se que, 

predominantemente, a máquina 8 oscila contra a máquina 12, ou seja, este modo é interno à 

área norte. 

 

            Figura 44- Diagrama mode-shape de velocidade com 1 PSS. 

 

            Fonte: Autor. 

 

              Figura 45 - Histograma dos mode-shape de velocidade com 1 PSS. 

 

                Fonte: Autor. 

  

                      Tabela 13 - Lista de mode-shape de velocidade com 1 PSS. 

Módulo Fase Barramento 

1,0000 0,00 B08 

0,5574 208,33 B12 

0,1597 29,02 B03 

0,1136 239,59 B06 

0,0928 44,61 B14 

0,0829 166,94 B01 

0,0050 185,95 B02 
                                       Fonte: Autor. 

 

0 1

* AREA 3 / NIVEL DE TENSAO   33 KV *

* AREA 2 / NIVEL DE TENSAO   66 KV *

* AREA 1 / NIVEL DE TENSAO  138 KV *

Entrada:

Saída: WW

Valor: -1,3758   +   J11,746

-0,56

1,

       

Entrada:

Saída: WW

Valor: -1,3758   +   J11,746
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6.1.2.3 PROJETO DE ESTABILIZADOR 

 

Neste projeto pretende-se amortecer o modo -1,376 + j11,746 para ξ = 14,5%. Na  

Figura 46 é apresentada em vermelho a resposta em frequência do sistema contendo apenas o 

PSS anteriormente projetado e em azul a resposta em frequência do sistema contendo 2 PSSs 

(o anterior mais o atualmente projetado). 

 

        Figura 46 - Diagrama de Nyquist do sistema com 2 PSSs. 

 

        Fonte: Autor. 

 

Na Figura 47 é apresentado o diagrama de blocos do novo estabilizador projetado 

(PSS2). Nesta figura são exibidos os valores de projeto para Tn, Td, Tw e Kp. Observa-se 

também que neste projeto optou-se pela utilização de dois blocos de avanço (α = 8,24) em 

cascata para realizar o avanço total desejado. 

 

     Figura 47 - Diagrama de blocos do PSS2. 

 

    Fonte: Autor. 
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6.1.2.4 POLOS DO SISTEMA COM 2 ESTABILIZADORES 

 

Na Figura 48 é apresentado o mapa de polos do sistema com 2 PSSs adicionados 

calculado através do algoritmo QR. Na Tabela 14 é mostrada a lista de polos, onde verifica-se 

que o modo de frequência 11,74 rad/s está com amortecimento de exatamente 14,5%. Observa-

se ainda nessa tabela que o modo menos amortecido do sistema LD15 passou a ser o de 

frequência 11,4280 rad/s. 

 

Figura 48 - Mapa de polos com 2 PSSs. 

 

 Fonte: Autor. 
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              Tabela 14 - Lista de polos com 2 PSSs. 

     Real Imag. Módulo Frequência (Hz) Amortecimento (%) 

1 -1,2056 11,4280 11,4910 1,81880 10,492 

2 -1,2056 -11,4280 11,4910 -1,81880 10,492 

3 -0,8613 6,2690 6,3279 0,99770 13,611 

4 -0,8613 -6,2690 6,3279 -0,99770 13,611 

5 -1,9510 13,8890 14,0260 2,21050 13,910 

6 -1,9510 -13,8890 14,0260 -2,21050 13,910 

7 -1,7210 11,7430 11,8690 1,86900 14,500 

8 -1,7210 -11,7430 11,8690 -1,86900 14,500 

9 -2,2976 12,6360 12,8430 2,01100 17,890 

10 -2,2976 -12,6360 12,8430 -2,01100 17,890 

11 -2,6234 13,3300 13,5850 2,12150 19,311 

12 -2,6234 -13,3300 13,5850 -2,12150 19,311 

13 -0,3688 0,5746 0,6828 0,09145 54,015 

14 -0,3688 -0,5746 0,6828 -0,09145 54,015 

15 -7,7612 10,9180 13,3950 1,73760 57,940 

16 -7,7612 -10,9180 13,3950 -1,73760 57,940 

17 -6,1993 8,6312 10,6270 1,37370 58,337 

18 -6,1993 -8,6312 10,6270 -1,37370 58,337 

19 -8,4869 5,8661 10,3170 0,93360 82,262 

20 -8,4869 -5,8661 10,3170 -0,93360 82,262 

21 -13,7640 9,1424 16,5230 1,45510 83,298 

22 -13,7640 -9,1424 16,5230 -1,45510 83,298 
            Fonte: Autor. 

 

6.1.3 PROJETO DO TERCEIRO ESTABILIZADOR 

 

6.1.3.1 CÁLCULO DOS RESÍDUOS 

 

Na Figura 49, é apresentado cálculo dos resíduos para o modo -1,2056 + j11,4280 

(Tabela 14) considerando-se uma FT definida como VPSS(s)/ωω(s). Observa-se que a máquina 

da barra 6 é a melhor para o projeto do terceiro PSS. Na Tabela 12 é apresentada a lista dos 

resíduos. 
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               Figura 49 – Diagrama dos resíduos da FT (2 PSSs). 

 

               Fonte: Autor. 

 

             Tabela 15 - Lista dos resíduos da FT (2 PSSs). 

Módulo Fase Barramento 

1,0000 12,234 B06 

0,6032 79,126 B01 

0,1677 59,222 B14 

0,1314 -104,300 B12 

0,1080 10,425 B03 

0,0526 90,276 B02 

0,0092 -55,682 B08 
                         Fonte: Autor. 

 

6.1.3.2 CÁLCULO DO MODE-SHAPE 

 

Na Figura 50, Figura 51 e Tabela 16 são apresentados os cálculos do mode-shape de 

velocidade para o modo -1,2056 + j11,4280 para o sistema com 2 PSSs inclusos. 
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  Figura 50- Diagrama dos mode-shape de velocidade com 2 PSSs. 

 

    Fonte: Autor. 

 

          Figura 51 - Histograma dos mode-shape de velocidade com 2 PSSs. 

 

           Fonte: Autor. 

 

                       Tabela 16- Lista dos mode-shape de velocidade com 2 PSSs. 

Módulo Fase Barramento 

1,0000 0,00 B08 

0,6510 -57,43 B06 

0,4195 244,46 B12 

0,2938 29,64 B03 

0,1694 124,02 B14 

0,1485 139,88 B01 

0,0530 123,89 B02 
                                 Fonte: Autor. 

 

6.1.3.3 PROJETO DE ESTABILIZADOR 

 

Neste projeto pretende-se amortecer o modo -1,2056 + j11,4280 para ξ = 16%.  

Na Figura 52 é apresentada a resposta em frequência (em vermelho) do sistema contendo 2 

PSSs anteriormente projetados e a resposta em frequência do sistema contendo 3 PSSs (os dois 

anteriores mais o atualmente projetado, em azul). 
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             Figura 52 - Diagrama de Nyquist do sistema com 2 PSSs não-compensado e compensado. 

 

             Fonte: Autor. 

 

Na Figura 53 é apresentado o diagrama de blocos do novo estabilizador projetado 

(PSS3). Nesta figura são exibidos os valores de projeto para Tn, Td, Tw e Kp. Observa-se 

também que neste projeto optou-se pela utilização de três blocos de avanço (α =5,23) em cascata 

para realizar o avanço total desejado. 

 

   Figura 53 - Diagrama de blocos do PSS3. 

 
 Fonte: Autor. 

 

6.1.3.4 POLOS DO SISTEMA COM O 3 ESTABILIZADORES 

 

Na Figura 54 é apresentado o mapa de polos do sistema com 3 PSSs adicionados 

calculado através do algoritmo QR. Na Tabela 17 é mostrada a lista de polos, onde verifica-se 

que o modo de frequência 11,4330 rad/s está com amortecimento de exatamente 16%.  Observa-

se ainda que o modo menos amortecido passou a ser o de frequência 11,662 rad/s. 
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    Figura 54 - Mapa de polos com 3 PSSs. 

 

   Fonte: Autor. 

 

               Tabela 17- Lista de polos com 3 PSSs. 

     Real Imag. Módulo Frequência (Hz) Amortecimento (%) 

1 -1,3158 11,5870 11,6620 1,8442 11,283 

2 -1,3158 -11,5870 11,6620 -1,8442 11,283 

3 -0,8666 6,2690 6,3286 0,9977 13,694 

4 -0,8666 -6,2690 6,3286 -0,9977 13,694 

5 -1,9616 13,8630 14,0010 2,2063 14,010 

6 -1,9616 -13,8630 14,0010 -2,2063 14,010 

7 -1,8532 11,4330 11,5820 1,8196 16,000 

8 -1,8532 -11,4330 11,5820 -1,8196 16,000 

9 -2,3858 12,6380 12,8610 2,0114 18,550 

10 -2,3858 -12,6380 12,8610 -2,0114 18,550 

11 -2,6132 13,3280 13,5820 2,1212 19,241 

12 -2,6132 -13,3280 13,5820 -2,1212 19,241 

13 -0,3755 0,5758 0,6874 0,0916 54,625 

14 -0,3755 -0,5758 0,6874 -0,0916 54,625 

15 -7,6463 10,8690 13,2890 1,7299 57,538 

16 -7,6463 -10,8690 13,2890 -1,7299 57,538 

17 -6,1476 8,6424 10,6060 1,3755 57,964 

18 -6,1476 -8,6424 10,6060 -1,3755 57,964 

19 -13,8760 8,9858 16,5320 1,4301 83,938 

20 -13,8760 -8,9858 16,5320 -1,4301 83,938 

21 -8,8900 5,6578 10,5380 0,9005 84,364 

22 -8,8900 -5,6578 10,5380 -0,9005 84,364 
            Fonte: Autor. 
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6.1.4 PROJETO DO QUARTO ESTABILIZADOR 

 

6.1.4.1 CÁLCULO DOS RESÍDUOS 

 

Na Figura 55 é apresentado cálculo dos resíduos para o modo -1,3158 + j11,5870 

(Tabela 17) considerando-se uma FT definida como VPSS(s)/ωω(s). Observa-se que a máquina 

da barra 6 é aquela que possui o maior valor de resíduo associado, porém esta máquina já possui 

um PSS. Então utilizou-se a máquina 1 para o projeto do quarto PSS. Na Tabela 18 é 

apresentada a lista dos resíduos. 

 

                       Figura 55 - Diagrama dos resíduos da FT (3 PSSs). 

 

                            Fonte: Autor. 

 

                                       Tabela 18 - Lista dos resíduos da FT (3 PSSs). 

Módulo Fase Barramento 

1,0000 -55,6240 B06 

0,7933 58,5360 B01 

0,1625 -8,8854 B03 

0,1211 -160,3600 B12 

0,0718 24,2390 B14 

0,0545 64,5900 B02 

0,0173 -69,7220 B08 
                                                        Fonte: Autor. 
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6.1.4.2 CÁLCULO DO MODE-SHAPE  

 

Na Figura 56, Figura 57 e Tabela 19 são apresentados os cálculos do mode-shape de 

velocidade para o modo -1,3158 + j11,587 para o sistema com 3 PSSs inclusos. 

 

     Figura 56 - Diagrama dos mode-shape de velocidade com 3 PSSs. 

 

      Fonte: Autor. 

 

                        Figura 57 - Histograma dos mode-shape de velocidade com 3 PSSs. 

 

                        Fonte: Autor. 

 

                         Tabela 19 - Lista de mode-shape de velocidade com 3 PSSs. 

Módulo Fase Barramento 

1,0000 0,000 B08 

0,3906 -83,022 B06 

0,2670 -133,010 B12 

0,2357 29,146 B03 

0,1040 141,500 B01 

0,0863 112,310 B14 

0,0296 116,450 B02 
                               Fonte: Autor. 
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6.1.4.3 PROJETO DE ESTABILIZADOR 

 

Neste projeto pretende-se amortecer o modo -1,3158 + j11,587 para ξ = 15%. Na 

Figura 58 é apresentada a resposta em frequência do sistema contendo 3 PSSs (vermelho) 

anteriormente projetados e a resposta em frequência do sistema contendo 4 PSSs (os anteriores 

mais o atualmente projetado, em azul). 

 

      Figura 58 - Diagrama de Nyquist do sistema com 3 PSSs não-compensado e compensado. 

 

         Fonte: Autor. 

 

Na Figura 59 é apresentado o diagrama de blocos do novo estabilizador projetado 

(PSS4). Nesta figura são exibidos os valores de projeto para Tn, Td, Tw e Kp. Observa-se 

também que neste projeto optou-se pela utilização de três blocos de avanço (α =7,66) em cascata 

para realizar o avanço total desejado. 

 

               Figura 59 - Diagrama de blocos do PSS4. 

 

                Fonte: Autor. 
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6.1.4.4 POLOS DO SISTEMA COM O 4 ESTABILIZADORES 

 

Na Figura 60 é apresentado o mapa de polos do sistema com 4 PSSs adicionados 

calculado através do algoritmo QR. Na Tabela 20 é mostrada a lista de polos, onde verifica-se 

que o modo de frequência 11,604 rad/s está com amortecimento de exatamente 15%. Observa-

se ainda nessa tabela que o modo menos amortecido do sistema LD15 passou a ser o de 

frequência 5,803 rad/s. 

 

     Figura 60 - Mapa de polos do sistema com 4 PSSs. 

 

       Fonte: Autor. 
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               Tabela 20 - Lista de polos do sistema com 4 PSSs. 

     Real Imag. Módulo Frequência (Hz) Amortecimento (%) 

1 -0,6054 5,8033 5,8348 0,9236 10,376 

2 -0,6054 -5,8033 5,8348 -0,9236 10,376 

3 -1,7605 11,6040 11,7360 1,8468 15,000 

4 -1,7605 -11,6040 11,7360 -1,8468 15,000 

5 -2,1523 13,8580 14,0240 2,2055 15,347 

6 -2,1523 -13,8580 14,0240 -2,2055 15,347 

7 -2,2840 12,5540 12,7600 1,9981 17,899 

8 -2,2840 -12,5540 12,7600 -1,9981 17,899 

9 -2,5622 12,6520 12,9090 2,0137 19,848 

10 -2,5622 -12,6520 12,9090 -2,0137 19,848 

11 -2,1536 10,2980 10,5210 1,6390 20,469 

12 -2,1536 -10,2980 10,5210 -1,6390 20,469 

13 -12,0160 35,0740 37,0750 5,5822 32,409 

14 -12,0160 -35,0740 37,0750 -5,5822 32,409 

15 -0,3859 0,5634 0,6829 0,0897 56,507 

16 -0,3859 -0,5634 0,6829 -0,0897 56,507 

17 -6,7987 8,9084 11,2060 1,4178 60,668 

18 -6,7987 -8,9084 11,2060 -1,4178 60,668 

19 -6,3272 7,1808 9,5706 1,1429 66,110 

20 -6,3272 -7,1808 9,5706 -1,1429 66,110 

21 -13,9050 8,9058 16,5120 1,4174 84,208 

22 -13,9050 -8,9058 16,5120 -1,4174 84,208 
             Fonte: Autor. 

 

6.1.5 REAJUSTE DE GANHO ATRAVÉS DO LUGAR DAS RAÍZES 

 

Para que todos os polos do sistema LD15 possuam amortecimento maior que 15%, poder-

se-ia projetar mais um PSS. Porém, neste Item será feita uma análise através de diagramas de 

lugar-das-raízes de modo a tentar atingir o objetivo anteriormente citado apenas alterando 

(reajustando) o ganho de algum dos 4 PSSs existentes. 
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6.1.5.1 DIAGRAMA DO LUGAR DAS RAÍZES 

 

Utilizando-se a ferramenta do PacDyn do Lugar das raízes, pode-se variar o ganho 

proporcional (Kp) do PSS de uma determinada máquina. Esse método consiste em utilizar a 

FTMA com a variação de algum parâmetro, e em seguida plotar a trajetória no plano complexo 

dos polos de malha fechada para a variação desse dado parâmetro de um valor mínimo até um 

valor máximo. Da teoria de controle, qualquer um dos ramos pertencentes ao lugar das raízes 

necessariamente começa em um polo (ganho de malha aberta nulo) e termina em um zero finito 

ou infinito (ganho de malha aberta infinito) (OGATA, 2010). Na Figura 61 é apresentada a 

janela do PacDyn onde o diagrama lugar das raízes é configurado. 

 

Figura 61 - Ferramenta do lugar das raízes no PacDyn. 

 

                              Fonte: Autor. 

 

Na Figura 62 é apresentado o lugar das raízes no plano complexo para uma variação 

do ganho Kp do PSS da máquina 1 variando de 10% a 500% de seu valor original (4,1039). 

Verificou-se que o ganho deste PSS não é efetivo para se alcançar o objetivo proposto. Além 

disso verifica-se que um polo que estava fortemente amortecido pertence a um ramo que 

caminha rapidamente em direção ao semiplano direito do plano complexo, o que faria o sistema 

tornar-se instável (seta azul). 
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 Figura 62 - Lugar das raízes para a variação do ganho Kp do PSS da máquina 1. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 63 é apresentado o lugar das raízes no plano complexo para uma variação 

do ganho Kp do PSS da máquina 6 variando de 10% a 500% de seu valor original (0,3927). 

Verificou-se que a variação deste ganho também não é efetiva para se alcançar o objetivo 

proposto. 

 

Figura 63 - LR para a variação do ganho Kp do PSS da máquina 6. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 64 é apresentado o lugar das raízes no plano complexo para uma variação 

do ganho Kp do PSS da máquina 12 variando de 10% a 500% de seu valor original (2,9483). 
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Verificou-se que a variação deste ganho também não é efetiva para se alcançar o objetivo 

proposto. 

 

Figura 64 - LR para a variação do ganho Kp do PSS da máquina 12. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 65 é apresentado o lugar das raízes no plano complexo para uma variação 

do ganho Kp do PSS da máquina 14 variando de 10% a 500% de seu valor original (5,3013). 

Aplicando-se um zoom na região mais próxima dos polos de interesse (menos amortecidos), 

temos na Figura 66 que, na medida em que Kp aumenta, o ganho-alvo (5,8 rad/s) caminha ao 

longo de um ramo na direção esquerda (seta azul) aumentando cada vez mais seu 

amortecimento, contudo outros polos caminha em sentido contrário (setas vermelhas).  

 

Figura 65 - LR para a variação do ganho Kp do PSS da máquina 14. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 66 - LR para a variação do ganho Kp do PSS da máquina 14 (ZOOM 1). 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 67,  temos um novo zoom aplicado na região do plano complexo que define o ganho 

Kp escolhido. Os polos em azul (asteriscos grandes) são aqueles pertencentes aos ramos do LR 

para Kp = 13,22. Este é o valor otimizado que maximiza o amortecimento mínimo do sistema. 

 

Figura 67 - LR para a variação do ganho Kp do PSS da máquina 14 (ZOOM 2). 

 

Fonte: Autor. 

 

6.1.5.2 POLOS DO SISTEMA COM GANHO REAJUSTADO 

 

Uma vez escolhido o valor de Kp = 13,22 para o ganho do PSS da máquina 14, na  

Figura 68 é apresentado o mapa de polos do sistema com 4 PSSs adicionados calculado através 

do algoritmo QR. Na Tabela 21 é mostrada a lista de polos, onde verifica-se que todos os polos 

do sistema possuem um amortecimento superior a 15%. 
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       Figura 68 - Mapa de Polos do Sistema com 4 PSSs e com ganho Kp Ajustado. 

 

       Fonte: Autor. 

 

               Tabela 21 - Lista de Polos do Sistemas com 4 PSSs e ganho Kp Ajustado. 

     Real Imag. Módulo Frequência (Hz) Amortecimento (%) 

1 -2,1416 13,8830 14,0480 2,2096 15,245 

2 -2,1416 -13,8830 14,0480 -2,2096 15,245 

3 -2,2487 13,7510 13,9340 2,1886 16,138 

4 -2,2487 -13,7510 13,9340 -2,1886 16,138 

5 -1,9217 11,7360 11,8920 1,8678 16,160 

6 -1,9217 -11,7360 11,8920 -1,8678 16,160 

7 -2,4745 12,5500 12,7920 1,9974 19,344 

8 -2,4745 -12,5500 12,7920 -1,9974 19,344 

9 -2,1578 10,8620 11,0740 1,7288 19,485 

10 -2,1578 -10,8620 11,0740 -1,7288 19,485 

11 -1,2052 5,7438 5,8689 0,9142 20,535 

12 -1,2052 -5,7438 5,8689 -0,9142 20,535 

13 -12,0160 35,0740 37,0750 5,5822 32,409 

14 -12,0160 -35,0740 37,0750 -5,5822 32,409 

15 -4,0518 6,6534 7,7901 1,0589 52,012 

16 -4,0518 -6,6534 7,7901 -1,0589 52,012 

17 -0,3977 0,5579 0,6852 0,0888 58,046 

18 -0,3977 -0,5579 0,6852 -0,0888 58,046 

19 -7,1507 8,3311 10,9790 1,3259 65,130 

20 -7,1507 -8,3311 10,9790 -1,3259 65,130 

21 -13,6850 8,6648 16,1980 1,3790 84,489 

22 -13,6850 -8,6648 16,1980 -1,3790 84,489 
            Fonte: Autor. 
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6.1.6 COMPARAÇÃO NO DOMÍNIO DO TEMPO ENTRE OS 6 CASOS 

 

Na Figura 69 é mostrada a comparação entre os ângulos dos rotores da máquina da 

barra 14 para o sistema sem PSS e com 1 PSS para um curto-circuito na barra 1 com duração 

de 100 ms. Observa-se melhora no amortecimento das oscilações. 

 

         Figura 69 - Comparação do ângulo da máquina 14 p/ o sistema sem PSS e com 1 PSS. 

 

         Fonte: Autor. 

 

Na Figura 70 é mostrada a comparação entre os ângulos dos rotores da máquina da 

barra 14 para o sistema sem PSS e com 2 PSSs para um curto-circuito na barra 1 com duração 

de 100 ms. Novamente verifica-se melhora nas características dinâmicas de amortecimento do 

sistema. 
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              Figura 70- Comparação do ângulo da máquina 14 p/ o sistema sem PSS e com 2 PSSs. 

 

              Fonte: Autor. 

 

Na Figura 71 é mostrada a comparação entre os ângulos dos rotores da máquina da 

barra 14 para o sistema sem PSS e com 3 PSSs para um curto-circuito na barra 1 com duração 

de 100 ms. Novamente observa-se melhor amortecimento das oscilações do sistema. 

 

                Figura 71 - Comparação do ângulo da máquina 14 p/ o sistema sem PSS e com 3 PSSs. 

 

             Fonte: Autor. 
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Na Figura 72 é mostrada a comparação entre os ângulos dos rotores da máquina da 

barra 14 para o sistema sem PSS e com 4 PSSs com ganho Kp não-ajustado e ajustado em 13,22 

para um curto-circuito na barra 1 com duração de 100 ms. Observa-se que com os quatro 

estabilizadores o sistema possui características dinâmicas relativas ao amortecimento das 

oscilações consideravelmente melhores em relação ao sistema sem nenhum estabilizador 

conectado. O caso o ganho Kp reajustado foi um ajuste fino para garantir um amortecimento 

maior que 15% para todos os polos do sistema LD15. 

 

Figura 72 - Comparação do ângulo da máquina da barra 14 (reajuste do ganho Kp). 

 

  Fonte: Autor. 

 

Na Figura 73 é mostrada a comparação geral entre os ângulos da máquina da barra 14 

para um curto-circuito na barra 1 com duração de 100 ms para todos os casos citados 

anteriormente. 
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                Figura 73 - Comparação geral entre os ângulos da máquina da barra 14. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 74 é mostrada a comparação geral entre as frequências da máquina da  

barra 14 para um curto-circuito na barra 1 com duração de 100 ms para todos os casos citados 

anteriormente. 

 

             Figura 74 - Comparação geral entre as frequências da máquina 14. 

 

             Fonte: Autor. 
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Na Figura 75 é mostrada a comparação geral entre as tensões da barra 14 para todos 

os casos citados anteriormente para um curto-circuito na barra 1 com duração de 100 ms. 

 

             Figura 75 - Comparação geral entre as tensões da barra 1. 

 

             Fonte: Autor. 

 

6.2 ESTABILIZADORES CONECTADOS EM FACTS 

 

6.2.1 STAB-TCSC 

 

Das simulações preliminares do sistema LD15 (sem estabilizadores), temos que o par 

de polos complexos conjugados com o menor valor de amortecimento (5,0531%) é o polo  

-0,321 + j6,3445 (Tabela 8). Analisaremos o polo utilizando as ferramentas do PacDyn de modo 

a projetar um estabilizador para ser conectado na malha de controle do TCSC (denomina-se 

STAB-TCSC neste trabalho) visando o amortecimento deste modo eletromecânico do sistema 

LD15. 

 

6.2.1.1 CÁLCULO DO FATOR DE OBSERVABILIDADE  

 

Para a modelagem em sistemas descritores realizadas pelo PacDyn, temos uma 

transformação em sistema desacoplado da forma:  
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𝑧�̇� =  λ𝑖 𝑧𝑖  + 𝑏′𝑖Δu ,       (9) 

 

Δ𝑦 = ∑ 𝑐′𝑖𝑧𝑖 + Δ𝑢 .

𝑛

𝑖=1

 
    

(10) 

 

Em (9) e (10) 𝑧𝑖 é a nova matriz de estados, λ𝑖 são os autovalores (polos do 

sistema), Δ𝑢 é o desvio da entrada, Δ𝑦 é o desvio da saída, 𝑏′𝑖  são os fatores de controlabilidade 

e 𝑐′𝑖 são os fatores de observabilidade, e quanto maior esse fator, mais aparente será dado modo 

na variável de saída. Para o projeto de estabilizadores a serem conectados em FACTS, o cálculo 

dos fatores de observabilidade são os mais indicados para se definir qual máquina do sistema 

possui a melhor velocidade (sinal remoto) para servir como entrada no estabilizador. 

Na Figura 76, é apresentado o diagrama de fatores de observabilidade de velocidade 

para o modo -0.321 + j6,3445 (Tabela 8). Observa-se que a velocidade da máquina na barra 14 

é a melhor variável para compor a função de transferência do projeto do PSS, como o TCSC 

nesse caso é o equipamento FACTS mais próximo a esta barra, projetaremos para ele a malha 

estabilizadora. Na  Figura 77 e Tabela 22 são apresentados respectivamente o histograma e a 

lista dos fatores de observabilidade de velocidade para o modo em questão.  

 

                Figura 76 - Diagrama do fator de observabilidade de velocidade. 

 

               Fonte: Autor. 
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   Figura 77 – Histograma do fator de observabilidade de velocidade. 

 

   Fonte: Autor. 

 

                                 Tabela 22 - Lista de fatores de observabilidade de velocidade. 

Módulo Fase Barramento 

1,00000 -78,890 B14 

0,52400 -65,631 B12 

0,42120 101,530 B01 

0,38330 103,590 B02 

0,35150 99,288 B03 

0,26060 94,499 B08 

0,06888 53,475 B06 
                                 Fonte: Autor. 

 

6.2.1.2 CÁLCULO DO MODE-SHAPE 

 

Na Figura 78, Figura 79 e Tabela 23 são apresentados os cálculos do mode-shape de 

velocidade para o modo -0.321 + j6,3445 para o sistema LD15 sem PSSs nas máquinas. 

Observa-se que as máquinas 14 e 12 oscilam contra o resto do sistema, caracterizando que o 

modo é inter-áreas. 

 
     Figura 78 - Diagrama dos mode-shape de velocidade. 

 

           Fonte: Autor. 
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 Figura 79 – Histograma dos mode-shape de velocidade. 

 

 Fonte: Autor. 

 

                                 Tabela 23 - Lista dos mode-shape de velocidade. 

Módulo Fase Barramento 

1,00000 0,000 B14 

0,52400 13,259 B12 

0,42120 -179,580 B01 

0,38330 -177,520 B02 

0,35150 178,180 B03 

0,26060 173,390 B08 

0,06888 132,360 B06 
                                                  Fonte: Autor. 

 

6.2.1.3 PROJETO DE ESTABILIZADOR 

 

Para projetar e inserir o estabilizador na malha de controle de fluxo potência ativa do 

TCSC, foi necessário criar um sinal do tipo “ENTRAD” no ANATEM para permitir 

posteriormente a definição de uma função de transferência no PacDyn. Na Figura 80 é mostrado 

em vermelho o local onde foi inserido o sinal “STAB” como entrada  no somador que recebe 

os sinais de saída do controlador proporcional-integral do controle do TCSC. 

  

 

 

 

 

 

-0,42

1,

       

Entrada:       Saída: WW

Valor: -0,321    +   J6,3445
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Figura 80 – Sinal “STAB” inserido no controle do TCSC. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 81 e na Figura 82 são apresentadas as janelas do PacDyn onde é criada a 

função de transferência com sinais de entrada “VUDC” do CDU 70 (modelo do controle do 

TCSC) e bloco 10 (sinal “STAB”) e saída “WW” (velocidade da máquina da barra 14). 

 

Figura 81 - Entrada da FT para o projeto do STAB-TCSC no PacDyn. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 82 - Saída da FT para o projeto do STAB-TCSC no PacDyn. 
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Fonte: Autor. 

 

Uma vez definida a função de transferência no PacDyn, inicia-se o projeto do 

estabilizador simulando-se a resposta em frequência ajustada para uma variação de frequência 

de 0,1 rad/s até 200 rad/s. Foi escolhido um amortecimento 15% para o polo -0,321 + j6,3445. 

Na Figura 83 é apresentado o diagrama de Nyquist do sistema sem o STAB-TCSC (vermelho) 

e com STAB-TCSC (azul). 

 
     Figura 83 - Diagrama de Nyquist do sistema com e sem o STAB-TCSC. 

 

     Fonte: Autor. 
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Na Figura 84 e Figura 85 são apresentados, respectivamente, o script e o diagrama de 

blocos do CDU do STAB-TCSC projetado. 

 

   Figura 84 – Script do CDU do STAB-TCSC projetado. 

 

    Fonte: Autor. 

 

Figura 85 – Diagrama de blocos do CDU do STAB-TCSC projetado. 

 

Fonte: Autor. 

 

Como o sinal de velocidade é uma variável de uma máquina que está fisicamente 

distante do TCSC, na prática, torna-se necessário o envio deste sinal via telecomunicações.  Em 

termos da modelagem no ANATEM, isto se traduz na criação de um local de medição remoto 
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(código “DLOC”) que é a localização remota do sinal de velocidade importado da máquina na 

barra 14 para dentro do modelo do controle do TCSC. 

 

6.2.1.4 POLOS DO SISTEMA COM STAB-TCSC 

 

Na Figura 86 é apresentado o mapa de polos do sistema com o STAB-TCSC 

adicionado calculado através do algoritmo QR. Na Tabela 24 é mostrada a lista de polos, onde 

verifica-se que o modo de frequência 6,34 rad/s está com amortecimento de exatamente 15%. 

Observa-se ainda nessa tabela que o modo menos amortecido do sistema LD15 passou a ser o 

de frequência 11,714 rad/s. 

 

       Figura 86 - Mapa de polos do sistema com STAB-TCSC. 

 

       Fonte: Autor. 
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                          Tabela 24 – Lista de polos do sistema com STAB-TCSC. 

     Real Imag. Módulo 
Frequência 

(Hz) 

Amortecimento 

(%) 

1 -1,3169 11,71400 11,7870 1,86430 11,172 

2 -1,3169 -11,71400 11,7870 -1,86430 11,172 

3 -1,6896 12,29100 12,4070 1,95620 13,619 

4 -1,6896 -12,29100 12,4070 -1,95620 13,619 

5 -1,9527 13,88700 14,0230 2,21010 13,925 

6 -1,9527 -13,88700 14,0230 -2,21010 13,925 

7 -1,5216 10,62500 10,7330 1,69100 14,176 

8 -1,5216 -10,62500 10,7330 -1,69100 14,176 

9 -0,9619 6,34000 6,4126 1,00900 15,000 

10 -0,9619 -6,34000 6,4126 -1,00900 15,000 

11 -2,6131 13,33000 13,5830 2,12150 19,238 

12 -2,6131 -13,33000 13,5830 -2,12150 19,238 

13 -0,3684 0,58130 0,6882 0,09251 53,529 

14 -0,3684 -0,58130 0,6882 -0,09251 53,529 

15 -7,7396 11,69200 14,0220 1,86090 55,197 

16 -7,7396 -11,69200 14,0220 -1,86090 55,197 

17 -8,0369 9,95240 12,7920 1,58400 62,826 

18 -8,0369 -9,95240 12,7920 -1,58400 62,826 

19 -8,2624 5,43010 9,8870 0,86420 83,568 

20 -8,2624 -5,43010 9,8870 -0,86420 83,568 

21 -0,2204 0,05101 0,2263 0,00812 97,426 

22 -0,2204 -0,05101 0,2263 -0,00812 97,426 
         Fonte: Autor. 

 

6.2.2 STAB-SVC 

 

Uma vez projetado o STAB-TCSC, neste item pretende-se melhorar ainda mais as 

características dinâmicas de amortecimento das oscilações do sistema LD15 mantendo-se o 

STAB-TCSC e projetando-se um novo estabilizador a ser adicionado na malha do controle do 

SVC. Para projetar este estabilizador (denominado STAB-SVC neste trabalho) foi necessário 

criar um sinal do tipo “ENTRAD” no ANATEM para permitir posteriormente a definição de 

uma função de transferência no PacDyn. Na Figura 87 é mostrado em vermelho o local onde 

foi inserido o sinal “STAB” como entrada no somador que recebe os sinais “Vref” (sinal de 

referência do controle de tensão do SVC) e “Vmed” (sinal filtrado da tensão na barra terminal 

do SVC). 
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Figura 87 – Sinal “STAB” adicionado no controle de tensão do SVC. 

 

Fonte: Autor. 

 

6.2.2.1 CÁLCULO DO FATOR DE OBSERVABILIDADE 

 

Na Figura 88, é apresentado o diagrama de fatores de observabilidade de velocidade 

para o modo -1.3169 + j11,714 (Tabela 24). Observa-se que a velocidade da máquina na barra 

8 é a melhor variável para compor a função de transferência do projeto do PSS. Na Figura 89 e 

Tabela 25 são apresentados respectivamente o histograma e a lista dos fatores de 

observabilidade. 

 

                   Figura 88 - Diagrama dos fatores de observabilidade de velocidade. 

 

                  Fonte: Autor. 
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Figura 89 - Histograma dos fatores de observabilidade de velocidade. 

 

Fonte: Autor. 

 

                                          Tabela 25 - Lista dos fatores de observabilidade de velocidade. 

Módulo Fase Barramento 

1,00000 -58,6490 B08 

0,52870 147,8600 B12 

0,18430 -24,1660 B03 

0,10310 -102,3000 B06 

0,09771 109,6100 B01 

0,04564 -6,9222 B14 

0,01124 114,7900 B02 
                        Fonte: Autor. 

 

6.2.2.2 CÁLCULO DO MODE-SHAPE 

 

Na Figura 90, Figura 91 e Tabela 26 são apresentados os cálculos do mode-shape de 

velocidade para o modo -1.3169 + j11,714. Observa-se que, predominantemente, as máquinas 

8 e 12 oscilam entre si. 

 
                 Figura 90 - Diagrama dos mode-shape de velocidade. 

 

                 Fonte: Autor. 
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 Figura 91 - Histograma dos mode-shape de velocidade. 

 

Fonte: Autor. 

 

                                                  Tabela 26 - Lista dos mode-shapes de velocidade.  

Módulo Fase Barramento 

1,00000 0,000 B08 

0,52870 -153,490 B12 

0,18430 34,483 B03 

0,10310 -43,650 B06 

0,09771 168,260 B01 

0,04564 51,727 B14 

0,01124 173,440 B02 
                                                 Fonte: Autor. 

 

6.2.2.3 PROJETO DE ESTABILIZADOR 

 

Na Figura 92 e na Figura 93 são apresentadas as janelas do PacDyn onde é criada a 

função de transferência com sinais de entrada “VUDC” do CDU 60 (modelo do controle do 

SVC) e bloco 10 (sinal “STAB”) e saída “WW” (velocidade da máquina da barra 8). 
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                          Figura 92 - Entrada da FT para o projeto do STAB-SVC no PacDyn. 

 

                          Fonte: Autor. 

 

                          Figura 93 - Saída da FT para o projeto do STAB-SVC no PacDyn. 

 

         Fonte: Autor. 
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Uma vez definida a função de transferência no PacDyn, inicia-se o projeto do 

estabilizador simulando-se a resposta em frequência ajustada para uma variação de frequência 

de 0,1 rad/s até 200 rad/s. Foi escolhido um amortecimento 14% para o polo -1,3169 + j11,714. 

Na Figura 94 é apresentado o diagrama de Nyquist do sistema sem o STAB-SVC (vermelho) e 

com STAB-SVC (azul). 

 

    Figura 94 - Diagrama de Nyquist do sistema com e sem STAB-SVC. 

 

    Fonte: Autor. 

 

Na Figura 95 e na  Figura 96 são apresentados, respectivamente, o script e o diagrama 

de blocos do CDU do STAB-SVC projetado. 

 
   Figura 95 - Script do CDU do STAB-SVC projetado. 

 

   Fonte: Autor. 
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Figura 96 – Diagrama de blocos do CDU do STAB-SVC projetado. 

 

Fonte: Autor. 

 

A análise dos zeros não foi diretamente utilizada no projeto dos estabilizadores deste 

trabalho, mas pode ser útil, por exemplo, para indicar que os zeros não inviabilizam a malha 

escolhida. Na Figura 97 e na Tabela 27 temos, respectivamente, o mapa e lista de zeros 

cálculador pelo algoritmo QZ do PacDyn.  Os zeros correspondem as raízes do polinômio do 

numerador de uma determinada função de transferência. 

 

    Figura 97 - Mapa de zeros da FT. 

 

    Fonte: Autor. 
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                        Tabela 27 – Lista de zeros da FT criada. 

     Real Imaginário Módulo 
Frequência 

(Hz) 

Amortecimento 

(%) 

1 -1,6214 14,4210 14,5120 2,29520 11,173 

2 -1,6214 -14,4210 14,5120 -2,29520 11,173 

3 -1,8058 12,1190 12,2530 1,92880 14,738 

4 -1,8058 -12,1190 12,2530 -1,92880 14,738 

5 -1,5985 10,6790 10,7980 1,69960 14,803 

6 -1,5985 -10,6790 10,7980 -1,69960 14,803 

7 -2,7502 13,2590 13,5410 2,11020 20,310 

8 -2,7502 -13,2590 13,5410 -2,11020 20,310 

9 -0,9703 3,5843 3,7133 0,57050 26,130 

10 -0,9703 -3,5843 3,7133 -0,57050 26,130 

11 -1,9871 6,8350 7,1180 1,08780 27,917 

12 -1,9871 -6,8350 7,1180 -1,08780 27,917 

13 -5,7766 15,5050 16,5460 2,46770 34,912 

14 -5,7766 -15,5050 16,5460 -2,46770 34,912 

15 -7,9820 10,0070 12,8010 1,59270 62,356 

16 -7,9820 -10,0070 12,8010 -1,59270 62,356 

17 -8,3048 3,7796 9,1244 0,60150 91,017 

18 -8,3048 -3,7796 9,1244 -0,60150 91,017 

19 -10,6610 1,3884 10,7510 0,22100 99,163 

20 -10,6610 -1,3884 10,7510 -0,22100 99,163 

21 -7,2880 0,6979 7,3213 0,11110 99,545 

22 -7,2880 -0,6979 7,3213 -0,11110 99,545 
                    Fonte: Autor. 

 

6.2.2.4 POLOS DO SISTEMA COM STAB-TCSC E STAB-SVC 

 

Para o sistema com o STAB-TCSC e o STAB-SVC (recém projetado) inclusos, na 

Figura 98 é apresentado o mapa de polos do sistema LD15 calculado através do algoritmo QR.  
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Figura 98 - Mapa de polos do sistema com STAB-TCSC e STAB-SVC. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 28 é mostrada a lista de polos, onde verifica-se que o modo de frequência 

11,718 rad/s está com amortecimento de exatamente 14%. Observa-se que agora todos os polos 

do sistema LD15 possuem amortecimento superior a 13%. 

 

                     Tabela 28 - Lista de polos do sistema com estabilizadores em equipamentos FACTS. 

     Real Imag. Módulo 
Frequência 

(Hz) 

Amortecimento 

(%) 

1 -1,8572 13,77100 13,8950 2,19170 13,366 

2 -1,8572 -13,77100 13,8950 -2,19170 13,366 

3 -1,6569 11,71800 11,8350 1,86500 14,000 

4 -1,6569 -11,71800 11,8350 -1,86500 14,000 

5 -1,8127 12,44000 12,5710 1,97980 14,420 

6 -1,8127 -12,44000 12,5710 -1,97980 14,420 

7 -1,5456 10,60500 10,7170 1,68780 14,422 

8 -1,5456 -10,60500 10,7170 -1,68780 14,422 

9 -0,9747 6,29790 6,3729 1,00230 15,295 

10 -0,9747 -6,29790 6,3729 -1,00230 15,295 

11 -2,6032 13,38800 13,6390 2,13080 19,087 

12 -2,6032 -13,38800 13,6390 -2,13080 19,087 

13 -7,4231 11,41400 13,6150 1,81660 54,520 

14 -7,4231 -11,41400 13,6150 -1,81660 54,520 

15 -0,4283 0,59340 0,7318 0,09444 58,527 

16 -0,4283 -0,59340 0,7318 -0,09444 58,527 

17 -8,0243 9,92950 12,7670 1,58030 62,854 

18 -8,0243 -9,92950 12,7670 -1,58030 62,854 

19 -8,3445 5,43570 9,9588 0,86510 83,791 

20 -8,3445 -5,43570 9,9588 -0,86510 83,791 

21 -0,1892 0,08967 0,2093 0,01427 90,362 

22 -0,1892 -0,08967 0,2093 -0,01427 90,362 
                   Fonte: Autor. 

0,

2,8

5,6

8,4

11,2

14,

-3 -2 -2 -1 -1 0

Eixo Real (Nepers/s)
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6.2.3 COMPARAÇÃO NO DOMÍNIO DO TEMPO ENTRE OS 3 CASOS. 

 

Na Figura 99 é apresentada a comparação geral entre os ângulos da máquina da barra 

2 para um curto-circuito na barra 13 com duração de 100 ms para o sistema sem estabilizadores, 

com estabilizador apenas no TCSC e com estabilizador em ambos os FACTS. Observa-se que 

os estabilizadores inseridos nos equipamentos FACTS melhoraram significativamente as 

características dinâmicas em termos de amortecimento das oscilações. 

 

       Figura 99 - Comparação geral entre os ângulos da máquina da barra 2. 

 

           Fonte: Autor. 

 

Na Figura 100 é apresentada a comparação geral entre as frequências da máquina da 

barra 1 para um curto-circuito na barra 13 com duração de 100 ms.  
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          Figura 100 - Comparação geral das frequências da máquina da barra 1. 

 

           Fonte: Autor. 

 

Na Figura 101 é apresentada a comparação geral entre as tensões da máquina da  

barra 1 para um curto-circuito na barra 13 com duração de 100 ms. 

 

             Figura 101 - Comparação geral entre as tensões da barra 1. 

 

              Fonte: Autor. 
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7 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi possível aplicar diferentes técnicas de análise e projeto de sistemas 

de controle voltados para sistemas elétricos de potência envolvendo equipamentos FACTS. 

Dentre tais análises, destacam-se aquelas baseadas em simulações no domínio do tempo e as 

que utilizam uma modelagem linearizada do sistema elétrico. Nesta segunda abordagem, foram 

utilizadas várias ferramentas de análise linear como: cálculo de polos do sistema; cálculo de 

fatores de observabilidade; mode-shape; avaliação dos fatores de participação; diagrama do 

lugar das raízes; resposta em frequência através do diagrama de Nyquist; cálculo dos zeros e 

resíduos de uma função de transferência e resposta no tempo. 

Foram realizadas simulações preliminares do sistema teste tanto em ferramenta de 

análise não-linear (ANATEM) como em ferramenta de análise linear (PacDyn). Dentre as 

simulações e análises realizadas estão: curto-circuito franco temporário em barra; simulação de 

impacto da retirada de transformador por sistema de proteção; abertura de circuito seguida de 

ilhamento (dois sistemas assíncronos); degrau na referência do controle de tensão do SVC; 

degrau na referência do controle de fluxo de potência do TCSC; cálculo de todos os polos do 

sistema através do algoritmo QR do PacDyn; degrau (pequena perturbação) na referência do 

regulador de tensão de máquina síncrona; comparação de resposta no tempo entre ANATEM e 

PacDyn. Salienta-se que ao longo de algumas dessas simulações no ANATEM foi necessário 

ajustar os ganhos de controladores proporcional-integral pelo método de tentativa-erro, onde 

ficou patente a dificuldade de efetuar tais ajustes tendo-se em mãos apenas as curvas de resposta 

no tempo. 

Com relação ao projeto de estabilizadores para amortecimento de modos 

eletromecânicos fracamente amortecidos do sistema de potência teste utilizados neste trabalho, 

podemos destacar:  

• Na abordagem de projeto de estabilizadores acoplados nos reguladores de 

tensão de máquinas síncronas, foram realizados sucessivos projetos no 

programa PacDyn para obter progressivamente um aumento dos fatores de 

amortecimento dos polos do sistema através de um método de alocação de par 

de polos complexos conjugados. Também foi demonstrado que é possível 

melhorar a característica dinâmica do sistema pelo simples reajuste de um 
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determinado ganho de controle usando o método do lugar das raízes para 

auxiliar na tomada de decisão. 

• Na abordagem de projeto de estabilizadores acoplados nos controles de 

equipamentos FACTS, neste trabalho demonstrou-se que é perfeitamente 

possível projetar estabilizadores para tais equipamentos (no caso um SVC e 

um TCSC) de modo a obter semelhante amortecimento dos modos 

eletromecânicos do sistema teste utilizado. 

 

Ressalta-se ainda como conclusão do trabalho a flexibilidade proporcionada pelos 

equipamentos FACTS, os quais podem efetuar ações de controle no sistema e ao mesmo tempo 

acumularem a função de estabilizador. Portanto é significativamente vantajosa a utilização 

destes equipamentos baseados em eletrônica de potência nas redes elétricas modernas as quais, 

na medida em que evoluem, impõem frequentemente novos desafios para os engenheiros do 

setor.  

Outro aspecto a ser destacado é a complementaridade entre as ferramentas de análises 

linear e não-linear. Os sistemas elétricos de potência em geral são frequentemente submetidos 

a grandes perturbações, as quais provocam grandes excursões das variáveis do modelo 

matemático que descreve o comportamento do sistema. Quando as equações são linearizadas, 

só é possível simular pequenas perturbações devido a premissa adotada na linearização. Por 

este motivo, após o projeto do sistema de controle na ferramenta linear são necessárias 

simulações de grandes perturbações na ferramenta não-linear.  

Neste trabalho utilizou-se principalmente os programas ANATEM e PacDyn da 

Eletrobras Cepel. A utilização destes programas, que são amplamente utilizados por diversos 

agentes do setor elétrico brasileiro, contribuiu para mostrar que eles possuem forte integração 

entre si (exportação de um caso ANATEM para o PacDyn) e possuem ferramentas poderosas e 

inovadoras para análise da dinâmica de sistemas de potência, incluindo os de grande porte como 

o SIN. Além disto, estes programas foram desenvolvidos por pesquisadores brasileiros em uma 

empresa brasileira, fato este que enaltece a engenharia nacional. 

Ainda como contribuição do presente trabalho, o autor considera que ele pode ser um 

interessante material de consulta para engenheiros e estudantes (graduação e pós-graduação) de 

Dinâmicas de Sistemas de Potência e de Teoria de Controle, uma vez que buscou-se descrever 

as etapas de projeto das malhas de controle da maneira mais didática o possível. 
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7.2 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Como propostas de possíveis trabalho futuros, sugere-se: 

 

•  Desenvolvimento de projetos e análises semelhantes àquelas realizadas neste 

trabalho, porém para um sistema de grande porte (como o sistema interligado 

brasileiro) que possua múltiplos equipamentos FACTS. 

• Utilização de análise linear para estudar possíveis interações adversas entre 

controladores de equipamentos FACTS presentes em um sistema de potência. 

•  Realização de simulações comparativas envolvendo equipamentos FACTS 

entre os programas utilizados neste trabalho e programas de análise de 

transitórios eletromagnéticos (ex.: PSCAD, ATP, EMTP). 

• Comparação entre abordagens de ajuste de controladores pelo método de 

tentativa-erro e pelos métodos de análise linear. 

• Estudar abordagens de projeto de sistemas de controle de equipamentos 

FACTS utilizando-se métodos de controle adaptativo. 
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APÊNDICE A – Método Numérico da Integração Trapezoidal Implícita 

 

 O método da integração trapezoidal implícita transforma uma equação diferencial em 

uma equação algébrica (ELETROBRAS CEPEL, 2020b). Para uma equação diferencial de 

primeira ordem, do manual do ANATEM temos como exemplo: 

 

𝑥̇ +  𝑎𝑥 =  𝑣,                          (11) 

 

∫ 𝑑𝑥
𝑡

𝑡−Δt
+ ∫ 𝑎𝑥𝑑𝑡

𝑡

𝑡−Δt
= ∫ 𝑣𝑑𝑡

𝑡

𝑡−Δt
,                          (12) 

 

x(t)− x(t−Δt) + 𝑎
Δ𝑡

2
 (x(t) + x(t−Δt)) = 

Δ𝑡

2
 (v(t) + v(t−Δt)),                          (13) 

 

x(t) = B(t−Δt) + (
Δ𝑡

2

1+𝑎
Δ𝑡

2

) v(t),                          (14) 

 

onde, 

 

B(t−Δt) =  (
1−𝑎

Δ𝑡

2

1+𝑎
Δ𝑡

2

) x(t−Δt) + (
Δ𝑡

2

1+𝑎
Δ𝑡

2

) v(t−Δt).                          (15) 
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APÊNDICE B – Linearização e Representação por Sistemas Descritores 

 

     Partindo de um sistema modelado por de equações diferenciais e algébricas não 

lineares, é feita a linearização das equações do sistema em torno de um determinado ponto de 

operação estável através da expansão de série de Taylor de primeira ordem (CHALLIS; 

GRETTON, 2008), a qual já é suficientemente precisa para as análises de sistemas de potência, 

não sendo necessárias aproximações lineares de maior grau. Nesse método, as equações 

diferenciais de ordem n se transformam em n equações algébricas de primeira ordem (GOMES; 

MARTINS; PORTELA, 2001). Para um sistema com uma entrada e uma saída (SISO), estas 

equações são então estruturadas na forma do chamado sistema de equações aumentado 

(MARTINS, 1986): 

 

[
�̇�(𝑡)

𝟎
] = [

𝐉𝟏 𝐉𝟐

𝐉𝟑 𝐉𝟒
] [

𝐱(𝑡)

𝐫(𝑡)
] + [

𝐛𝟏

𝐛𝟐
] 𝑢(𝑡),                                                                                                                 (16) 

 

𝑦(𝑡) = [𝒄𝟏
𝒕 𝒄𝟐

𝒕 ] [
𝐱(𝑡)

𝐫(𝑡)
] = (𝑐𝑎)𝑡. 𝐱𝒂(𝑡).                                        (17) 

                                                            

A modelagem descrita pelas equações (16) e (17) é conhecida como sistemas 

descritores (LUENBERGER, 1977). As matrizes J1, J2, J3 e J4 são submatrizes que compõem 

a chamada matriz Jacobiana, x(t) é o vetor de estados, r(t) é o vetor de variáveis algébricas, b1 

e b2 são os subvetores que compõem o vetor aumentado relativo à entrada, 𝒄𝟏
𝒕  e 𝒄𝟐

𝒕  são os 

subvetores que compõem o vetor aumentado relativo à saída, u(t) e y(t) são respectivamente a 

entrada e a saída do sistema (escalares). 

A grande vantagem em se utilizar este sistema aumentado (descritor) ao invés do 

tradicional sistema em espaço-de-estados é que a matriz Jacobiana possui elevado grau de 

esparsidade, o que permite a utilização de algoritmos eficientes de cálculo com matrizes 

esparsas. 
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ANEXO A – Reguladores de Tensão  

 

  Na Figura 102 é apresentado o modelo 1 do regulador de tensão implementado em 

CDU e na Figura 103 é mostrado o modelo 2 do regulador de tensão que trata-se de um modelo 

de primeira ordem. 

 

Figura 102 – Modelo 1 de regulador de tensão. 

 

Fonte: Autor.           

 

       Figura 103 – Modelo 2 de regulador de tensão (1ª ordem).  

 

       Fonte: Autor. 
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ANEXO B – Reguladores de Velocidade  

 

Na Figura 104 é apresentado o modelo do regulador de velocidade implementado em CDU. 

  

Figura 104 - Modelo de Regulador de Velocidade. 

 

Fonte: Autor. 
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ANEXO C – Parâmetros dos Modelos dos Geradores Síncronos  

 

  Figura 105 - Diagrama do modelo de gerador utilizado no sistema LD15. 

 

 

  Fonte: Manual do ANATEM. 


