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Resumo 

O objetivo deste trabalho é comparar duas metodologias distintas ele cálculo 

de autovalores aplicadas na análise da estabilidade a pequenas perturbações 

em sistemas elétricos de potência. Um estudo detalhado para a determinação 

de um modelo para esta análise foi realizado, chegando-se a um modelo de 

dois eixos para o gerador e um modelo ele regulador de tensão com um tempo 

de atraso para o sistema. de excitação estático. Para aproveitar a esparsidade 

característica. desta. modelagem, o método de iterações de potência inversa 

(representando a abordagem seqüencial) e o método ele iterações de subes

paço (representando a abordagem em bloco) foram implementados. O pri

meiro método calcula estimativas convergentes para um autovalor em cada 

passo. No segundo método, estimativas para um bloco de autovalores são ge

radas simultaneamente. Técnicas ele aceleração e pré-condicionamento foram 

utilizadas para aumentar a eficiência elos métodos. Ao final , uma comparação 

entre os resultados elos diferentes algoritmos resultantes da incorporação des

tas técnicas é apresentada. 

X 
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Abstract 

The objective of this work is to compare two clistinct methoclologies appliecl 

to the analysis of small-signal stability of electric power systems. A detailed 

stucly aiming the cletermination of a model for this ana.lysis was clone, anel 

then the two-axis model for the generator anel t.hc voltage regulator with 

one time lag moclel for the static excitation system were chosen. To take 

advantage of the sparsity in this moclel, the inverse power iterations methocl 

(representing the sequential approach) anel the subspace iterations method 

(representing the block approach) were implementecl. The first method cal

culates convergent estimations for only one eigenva.lue in each step. In the 

second method, estimations for an eigenvalue block are generatecl simulta

neously. Acceleration anel preconclitioning techniques were used to improve 

the efficiency of these methocls. In the end, a comparison among the results of 

the clifferent algorithms resulting from the incorpora.tion of these techniques 

is presenteei. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇAO 

1.1 O estudo da estabilidade de sistemas de 

potência 

Já nos primeiros sistemas elétricos industriais, surgidos no final elo século 

passado, os problemas de instabilidade ocorridos motivaram uma intensa 

pesquisa sobre a estabilidade em sistemas ele potência. 

No início ela pesquisa , um modelo ele gerador constituído por uma fonte 

ele tensão em série com uma reatância (conhecido atualmente como modelo 

clássico) era utilizado. Duas abordagens dividiam esta. pesquisa. Uma delas 

tratava do sistema sujeito a perturbações de grande magnitude (perda de 

uma linha de transmissão, por exemplo) , e era chamada de estudo de Esta

bilidade Transitória. A outra analisava as variações ocorridas durante a 

operação normal elo sistema, buscando essencialmente definir limites para a 

operação do mesmo, e sendo denominada estudo ele Estabilidade de Regi

me Permanente. As instabilidades ent.ão verificadas caracterizavam-se por 

um crescimento constante de ângulos dos geradores, e manifestavam-se já na 

primeira oscilação dos rot9res. 
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O desenvolvimento industrial , em meados da década ele 1950, impulsionou 

a interligação dos sistemas elétricos. Essa operação interligada passou então 

a exibir comportamentos bastante diferentes dos observados nos sistemas 

primordiais. Foram relatados casos ele instabilidade ocorridos após várias 

oscilações do rotor. 

A classificação dos estudos ele estabilidade foi então reestruturada, pas

sando a estabilidade transitória a tratar de problemas refe~!!_tes -ªPenas aos 

primeiros segundos após a ocorrência de uma perturbação severa, nos quais 

os elementos ele dinâmica lenta podem ser omitidos. A análise ele períodos 

mais longos (ela ordem de minutos ou até horas) depois ele um distúrbio no 

sistema passou a ser chamada ele estudo de Estabilidade Dinâmica. 

Os sistemas de controle ele excitação começaram então a ser incluídos 

na modelagem dos sistemas de potência, e estudados mais detalhadamente. 

DE?viELLO & CONCORDIA (1969) mostraram que o uso do regulador au

tomático de tensão, apesar de melhorar a estabilidade de regime permanente, 

tem um efeito contrário em relação à estabilidade dinâmica. Demonstraram, 

então, a necessidade ela inclusão de um sinal estabilizan te, proporcional à 

freqüência ela máquina, fornecido por um dispositivo conhecido atualmente 

como Estabilizador ele Sistema ele Potência , ou PSS (Powe-r System Stabili

zer). 

Após a disseminação elo uso elos reguladores de tensão, as oscilações ele 

baixa freqüência surgidas nos sistemas ihterligados tornaram-se um elos prin

cipais focos ele atenção para os pesquisadores da área de estabilidade. Com os 

sistemas operando próximos a condições críticas, essas oscilações aparecem 

mesmo em função de pequenas perturbações, tais como as variações normais 

diárias ele carga. 

Quando o sistema é submetido a uma pequena perturbação, podem-se 

linearizar as equações que o descrevem em torno de um estado quiescente 

para analisar seu comportamento, e esta análise é denominada estudo de Es

t abilidade a Pequenas Perturbações ou de Estabilidade a Pequenos 

2 



•. 

' •.· 

., 

Sinais. O uso da modelagem linearizada torna a análise muito mais simples 

e fornece , neste caso, resultados condizentes com a prática. 

O espaço de estados resultante dessa linearização é composto por um 

conjunto ele equações do tipo 

x Ax+Bu 

o Cx+Du (1 .1) 

Os autovalores e autovetores desta representação ele estados contêm in

formações sobre os modos de oscilação estáveis e instáveis do sistema. Cal

culá-los, entretanto , não é uma tarefa trivial, devido à grande dimensão das 

matrizes no modelo (1.1). Por esta razão, PÉREZ-ARRIAGA ET AL. (1982) 

e PÉREZ-ARRIAGA ET AL. (1982b) elaboraram um método para a ob-

tenção de um modelo reduzido que preserva as dinâmicas de interesse do 

sistema original, chamado de Aná lise Modal Seletiva. 

Como as matrizes elo modelo (1.1) são altamente esparsas, a pesquisa 

tem caminhado no sentido de desenvolver algoritmos eficientes de cálculo 

de autovalores que permitam explorar esta esparsiclade. O algoritmo AE

SOPS (Analysis of Essentially Spontaneous Oscillations in Power Systems) 

[BYERLY ET AL. (1979b)] foi um dos pioneiros nesta área, calculando os 

modos dominantes de oscilação dos rotores com uma abordagem no domínio 

ela freqüência. 

Posteriormente, novas metoclologias foram propostas enfocando o cálculo 

de um conjunto de autovalores de interesse, relacionados aos modos de os

cilação pouco atenuados do sistema. O método de Iterações de Potência 

Inversa (IPI) foi utilizado por ~viARTINS (1986) para o cálculo destes auto

valores. SEMLYEN & \~'ANG (1988) apresentaram um programa chamado 

S~EP S ( S equential Two-stage Eigenanalysis for P ower Systems) , que rea

lizava o mesmo cálculo utilizando o algoritmo QR para a obtenção ele esti-

mativas iniciais elos autovalores, e refinando posteriormente estas estimativas 

através do método ele Newton. 

3 



,, 

lvlais recentemente, ANGELIDIS & SEMLYEN (1996) desenvolveram no

vas metodologias baseadas no algoritmo de potência inversa e no algoritmo 

de Iterações de Subespaço (IS), e MARTINS (1997) desenvolveu um pro

grama chamado DPSE (Dominant Pole-Spectrmn Eigensolver) para cálcular 

os pólos dominantes de funções de transferência em malha fechada de ordem 

elevada, aplicando-o ao cálculo de autovalores em sistemas de potência. 

1.2 Objetivos e organização do trabalho 

Este trabalho pretende realizar uma comparação entre as abordagens sequen

cial (usada no método IPI) e em bloco (usada no método IS) para o cálculo 

de autovalores , aplicadas ao estudo de estabilidade a pequenas perturbações 

em sistemas elétricos de potência. 

O capítulo 2 apresenta um resumo dos estudos realizados com o intuito 

ele determinar uma modelagem adequada para a análise da estabilidade a 

pequenas perturbações. Depois ele apresentada a modelagem elo sistema na 

forma de um sistema linear invariante no tempo, alguns conceitos fundamen

tais sobre a estabilidade deste tipo de sistema são relembraclos no capítulo 

3. 

O capítulo 4 apresenta o embasamento matemático dos principais métodos 

ele cálculo de autovalores existentes, e justifica a escolha de implementação 

dos métodos IPI e IS feita neste trabalho. No capítulo 5, aspectos práticos 

da implementação e técnicas para aumentar a eficiência dos dois métodos 

são descritos e discutidos. Os resultados obtidos com os programas imple

mentados e a comparação das duas abordagens são dados no capítulo 6, e o 

capítulo 7 traz as conclusões do trabalho. 

4 
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Capítulo 2 

MODELO DE ESTADOS DO 
"" SISTEMA DE POTENCIA 

Este capítulo apresenta o modelo de estados utilizado neste trabalho, ex

plicando a origem e o significado de cada uma de suas equações. Todas as 

equações apresentadas estão em p.u. 

2.1 Resposta do sistema a pequenos impactos 

de potência 

Se um sistema de potência. for perturbado, poderá adquirir um novo estado 

operativo. Caso esta perturbação seja. pequena, o novo estado não deverá di

ferir apreciavelmente do inicial, ou seja, a operação do sistema. permanecerá 

na vizinhança de um determinado estado quiescente. Por este motivo, po

demos descrever o comportamento do sistema (não-linear) ele potência. nesta. 

faixa de operação por um conjunto ele equações linearizaclas. 

Admitindo pequenas variações nos valores das variáveis de estado (tais 

como ângulos, velocidades angulares e tensões) , podemos obter uma expansão 

de Taylor elas equações elo sistema e desprezar os termos de maior ordem para. 
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obter um conjunto de equações lineares elo tipo 

x=Ax (2.1) 

composto pelas equações dinâmicas que descrevem o comportamento elas 

máquinas síncronas elo sistema. Este conjunto de equações é chamado de 

modelo de estados do sistema, e sua resposta mostrará o comportamento 

deste sistema após a perturbação. 

2.2 Equações diferenciais da máquina síncrona 

A estabilidade de um sistema de potência está intimamente ligada com o 

comportamento dinâmico das máquinas síncronas que o compõem. Nesta 

seção, são apresentadas as equações utilizadas neste trabalho para a mode

lagem das máquinas. 

2.2.1 Transforn1ação de Park 

Por simplicidade, considera-se inicialmente uma máquina de dois pólos salien

tes com três enrolamentos no estator, correspondentes às fases a, b e c, e um 

enrolamento de campo. O efeito do enrolamento amortecedor será modelado 

por dois enrolamentos equivalentes, sendo que no primeiro o eixo magnético 

é paralelo ao elo enrolamento de campo e no segundo este eixo está defasado 

de 90° en1 relação ao do enrolamento de campo (admitindo como positivo 

o sentido ele rotação da máquina) . A figura 2.1 mostra uma representação 

desta máquina. 

Quando adotamos uma referência estacionária para medir as grandezas 

relacionadas aos enrolamentos elo estator, estas grandezas apresentam uma 

variação no tempo, devido ao movimento elo rotor. Se tomarmos, por exem

plo, o eixo magnético da fase a como referência, as tensões, correntes e in

clutâncias próprias e mútuas elo estator serão funções elo ângulo (), como 

mostrado na figura 2.1. 

6 
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Eixo de referência 
fixo ao estator [-__ 

. L ~ 
Eixoem c'~ b 

Quadratura .0 / 1 ~"8 

a 

G:> I , ' 

D I ' 

FG:l J__Q) 
/ ~, ~. 

o 
b' 

\ 

o 

Figura 2.1: :rviáquina síncrona de dois pólos 

Eixo 
Direto 

Estator 

Uma. grande simplificação é obtida. se adotamos uma referência girante 

que acompanha o movimento do rotor, criando para o estator novas variáveis 

que são independentes elo tempo. Isso pode ser feito com uma mudança de 

variáveis chamada Transformação de Park. 

A Transformação de Park é definida por 

zo Za 

'/,d = P. Zb (2.2) 

Zq Zc 

sendo ia, ib e ic as correntes nos enrolamentos das fases a , b e c, respecti-

vamente, e a matriz P dada por 

P = fs. 
l/J2 l/J2 l/J2 
cos e cos(e - 2n/3) cos( e + 2n /3) (2.3) 

sin e sin( e - 2n /3) sin(O + 2n /3) 

7 
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sendo () o ângulo mostrado na figura 2.1. Esta transformação é também 

usada em ANDERSON & FOUAD (1994) e é diferente ela transformação 

originalmente introduzida por Park, tendo sido escolhida. pela. característica 

de ortogonalidade, que proporciona invariância. de potência. 

Com a Transformação de Park criam-se três novas correntes i 0 , ~d e ~q , 

sendo que ic~ correspondc à cc projeção" das correntes de fase ao longo de 

um eixo paralelo ao eixo magnético do enrolamento ele campo, chamado ele 

eixo direto, e iq corresponde a essa. mesma "projeção" ao longo ele um 

eixo atrasado ele 90° deste último, chamado de eixo em quadratura. A 

variável i 0 é uma corrente estacionária, proporcional à corrente ele seqüência 

zero. É como se os enrolamentos a, b e c do estator fossem substituídos por 

dois enrolamentos fictícios nos eixos d e q, e as correntes i 0 , i c~ e iq seriam as 

correntes que, circulando nestes enrolamentos fictícios, produziriam o mesmo 

efeito elas correntes ia, ib e i c. 

Pode-se fazer o mesmo com tensões e fluxos concatenados, definindo-se 

três circuitos equivalentes para o estator, chamados de circuito ele seqüência 

zero, circui.to de eixo direto e circuito de eixo em quadratura . 

V o 'V a .~\o À a 

'Vd = P. 'Vb Àd =P. .~\b (2.4) 

Vq V c Àq ,~\c 

As variáveis v0 , Ào, 'Vd, .~\d , Vq e .~\q representam as tensões e os fluxos 

concatenados equivalentes nestes circuitos, respectivamente. 

2.2.2 Equações elétricas da 1náquina síncrona 

O comportamento elas grandezas elétricas ela máquina mostrada na figura 

2.1 pode ser descrito em termos elo circuito equivalente ela figura 2.2, onde 

as inclutâncias mútuas foram omitidas para preservar a clareza elo desenho. 

' I, 

I'' 
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.Figura 2.2: Circuito equivalente ela máquina (referência abc) 

Para este circuito, podemos escrever a equação matricial 

, [ Yabc ] [ Rabc O ] [ .Íabc ] [ ./\abc ] + [ Vn] (2.5) 

VFDQ 0 RFDQ IFDQ ÀFDQ 0 

sendo v abc, Íabc e Àabc vetores com as tensões, correntes e fluxos concate-

nados nas fases a, b e c, respectivamente, VFDQ, ÍFDQ e ÀFDQ vetores com as 

tensões, correntes e fluxos concatenados nos circuitos F, D e Q, respectiva-

mente, Rabc e RFDQ matrizes diagonais com as resistências elos circuitos a, 

b, c, F, D e Q, respectivamente, e Vn um vetor com a tensão ele neutro. A 

eq. (2.5) é bastante complicada, devido à presença de indutâncias variantes 

no tempo nos termos /\. Aplicando a transformação de Park na eq. (2.5), 

g 



podemos simplificá-la, obtendo [ANDERSON & FOUAD (1994)]: 

[ 
vodq l 

VFDQ 

(2.6) 

sendo Rodq uma matriz diagonal com as resistências equivalentes e VorJq, 

iodq e /\odq vetores com as tensões, correntes e fluxos concatenados nos enro

lamentos fictícios O, d e q, respectivamente. 

Se admitimos condições balanceadas, a eq. (2.6) pode ser escrita sem a 

equação de seqüência zero (esta equação é desacoplada das demais, e pode 

ser resolvida separadamente no caso de condições não balanceadas). 

Como as indutâncias são agora constantes, podemos escrever os termos 

/\ em função das correntes. Rearranjando as equações, obtêm-se um bloco 

para es equações de eixo direto e outro para as de eixo em quadratura: 

Vd Td o o wLq wk1Vl q ·~d 

- Vp o 'I' F o o o 'lF 

v 0 =O o o r v o o 'lD 

Vq - wLd - wkJV!p - wkl11v T q o 'lq 

'VQ = 0 o o o o 1_'Q 'lQ 

Ld ki11p k111v o o 'ld 

k!dp LF 111n o o 'lp 

k i11o 111n Lo o o 'lD (2.7) 

o o o Lq ki11Q 'lq 

o o o k i11Q L Q 'lQ 

sendo vi, ii, Ti e L i a tensão, corrente, resistência e indutância própria 

do enrolamento i , J11p a indutân cia mútua entre os enrolamentos F e d, 1110 

a indutância mútua entre os enrolamentos D e d, 111Q a indutância mútua 

entre os enrolamentos Q e q e w a velocidade angular do rotor. 

10 
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Esta equação pode ser representada por um circuito equivalente, mos

trado na figura 2.3. Comparando este circuito com o da figura 2.2, vemos 

que a transformação de Park possibilita uma nova representação na qual os 

circuitos elo esta to r ( d e q) são clesacoplados. 

v =O D 

v. =o Q 

r F 

-<- L 
-<1 D 

) 
- --" 

__ j · 

-

r q 

Figura 2.3: Circuito equivalente da máquina (referência Oc!q) . 

Com uma escolha adequada elos va lores ele base para a máquina, as in

clutâncias mútuas do circuito da figura 2.3 podem, em p.u., ser modeladas 

através de um circuito T, e dessa forma chega-se a uma nova representação 

composta por apenas dois circuitos equivalentes (mostrados nas figuras 2.4 e 

2.5). 

11 
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Figura 2.4: Circuito equivalente do eixo d. 

2.2 .3 Equações 1necânicas da 1náquina síncrona 

Resta agora relacionar o balanço de potência na máquina com a variação ele 

sua velocidade angular para obter a modelagem final. Escrevendo a potência 

ele saída das máquinas nas variáveis de q, obteremos para o caso balanceado 

[ANDERSON & FOUAD (1994)] 

(2.8) 

sendo Te o torque elétrico resu ltante da transferência de potência através 

elo entreferro elo gerador. Escrevendo os fluxos em termos ele correntes 

(através das respectivas indutâncias), a eq. (2.8) torna-se [ANDERSON & 

FOUAD (1994)] 

Substituindo este termo na equação de oscilação 

(2.10) 
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rQ LQ Lq rq 
. 
lq 
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~ __ /\; \_, - : f I 

\ I I ti I '-
! 

• . ) lQ 
:)L AQ Vq v. =O Q ) 

+ t iq+iQ 
~ r ·-+ .._____-

(J)Â, d 

Figura 2.5: Circuito equivalente do eixo q. 

sendo H a constante de inércia da máquina, w 8 a velocidade síncrona, 

T171 o torque mecânico exercido no rotor e Td um torque de amortecimento, 

obtemos 

(2.11) 

na qua l TJ = 2Hwb, D é uma constante de amortecimento [IEEE (1999)], 

e a constante 3 aparece devido à base de potência ser diferente nas eq. (2.9) 

e (2.10). A equação de ângulo 

â= w - 1 (2.12) 

na qual c5 é o ângulo do eixo q em relação à referência estacionária, jun

tamente com as eq. (2.7) e (2.11) , compõe um modelo de espaço de estados 

para a máquina síncrona da figura 2.1. 

2.2.4 Indutâncias transitórias e constantes de te1npo 

As eq. (2.7), (2.11) e (2.12) fornecem um modelo bastante complexo para 

uma máquina síncrona. Entretanto, a obtenção de alguns de seus parâmetros 

13 
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(particularmente as indutâncias dos circuitos) através de testes ou experi

mentos é bastante complicada. Nesta seção, parâmetros com um significado 

físico mais importante (caracterizando melhor a máquina) são apresentados . 

As hipóteses feitas para a obtenção destes parâmetros são coerentes com as 

que serão feitas na construção do modelo. Em particular, será admitido que 

a máquina em questão é de rotor cilíndrico e portanto não possui enrolamen

tos amortecedores. No entanto, será admitida a existência de um circuito 

amortecedor equivalente no eixo em quadratura para modelar as correntes 

de Foucault através das lâminas do rotor. 

Se aplicamos instantaneamente ao estator tensões trifásicas balanceadas 

ele forma que o eixo do campo magnético produzido por estas coincida com 

o eixo direto, podemos medir a indutância vista pelo circuito ele eixo direto 

durante o período transitório. Como o fiuxo no enrolamento ele campo não 

pode variar instantâneamente após a aplicação elas tensões , temos 

(2.13) 

(2.14) 

e, com isso, definimos a indutância transitória de eixo direto por 

I (kJVIF )2 

Ld = Ld - Lp (2.15) 

Se deslocamos a fase elas tensões aplicadas de 90° , podemos fazer uma 

análise similar no eixo em quadratura e definir a indutância transitória 

de eixo em quadratura por 

(2.16) 

Outros parâmetros importantes para o modelo seguinte são as constantes 

ele tempo T~0 e 7~0 . Com o estator em aberto, aplicamos uma força eletro

motriz ao enrolamento de campo, e este irá então exibir um comportamento 

dinâmico dado por 

(2.17) 
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sendo tt(t) a função degrau unitário. ?vledindo então a taxa de decaimento 

da corrente de campo, obtemos a constante de tempo de circuito aberto 

transitória de eixo direto, dada por 

I Lp 
T - 
do- 'l"p 

(2.18) 

Novamente, uma análise similar no circuito elo eixo em quadratura irá 

fornecer a constante de tempo de circuito aberto transitória de eixo 

em quadratura 

I LQ 
T = -

qo 1"Q 

2.2.5 Modelo de dois eixos 

(2.19) 

Além da dificuldade com relação aos parâmetros, o modelo dado pelas eq. 

(2.7), (2.11 ) e (2.12) possui um n{unero relativamente grande de equações 

diferenciais. Dependendo da aplicação a que o modelo se destina, podem ser 

feitas simplificações para reduzir a complexidade elo mesmo. Por essa razão, 

adotou-se neste trabalho uma modelagem simplificada adequada ao estudo de 

estabilidade a pequenas perturbações, chamada de modelo de dois eixos. 

Este modelo despreza os efeitos subtransitórios e leva em conta apenas 

os efeitos transitórios decorrentes ele uma perturbação [PRABASHANKAR 

& JANISCHE\VSYJ (1968)]. Nele, o rotor é admitido como cilíndrico e 

modelado por dois circuitos: o circuito de campo no eixo cl e um circuito 

equivalente no eixo q formado através das lâminas elo mesmo. Além disso, os 

termos /\d e /\q são desprezados, por serem pequenos em comparação com as 

tensões rotacionais, reduzindo dessa forma a ordem elo modelo. Para tornar 

o modelo linear, é também admitido que w "-' WR = 1p.u. Nesta seção, um 

diagrama vetorial da condição transitória ela máquina é construído e a partir 

dele é obtido um modelo de circuito para esta condição. 

Quando a variação da corrente ele campo é lenta (comparada com as 

constantes de tempo transitórias), esta pode ser considerada constante e 

15 
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com isso definimos as forças eletromotrizes equivalentes Ed e Eq por 

(2.20) 

Se decompomos a. tensão terminal V em duas parcelas V~1 e Vq ("pro

jeções" nos eixos cl e q, respectivamente), podemos relacioná-las a Ec~ e Eq 

por [KIMBARK (1956)] 

(2.21) 

(2.22) 

Se consideramos agora uma variação mais rápida da corrente de campo, 

definimos outras duas forças eletromotri?.es, Ec~ e Eq, admitindo que o fluxo 

concatenado no enrolamento de campo permanece constante . 

..f3E' q 

A diferença. entre Eq e E~ é, então, 

Lembrando que 

pode-se obter 

Substituindo (2.26) em (2.22), obtemos 

E~ = Vq + Tlq + x~Id 
'-.__) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 
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Para poder representar este modelo de máquina através de um circuito 

equivalente defininem-se, então, 

e 

E .... , - E' ( I .I )I "E' - d + Xq - xd q + J q 

(2.28) 

(2.29) 

Notando-se que , no rotor cilíndrico, as rea.tâncias x~ e Xd 1são praticamente 

iguais, pode-se ver que 

Definindo as tensões 

e a corrente 

E'"' E' + J"E' "' cl q 

Ed + jEq 

vd + jVq 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

podemos, a partir elas eq. (2.22), (2.21), (2.28) a (2.29) e (2.31) a (2.33), 

construir o diagrama vetoria l ela figura 2.6. 

Olhando para (2.30) , pode-se considerar Ê' 

obtem-se o modelo de circuito da figura 2.7. 

E~ + jE~ c, com isso, 

Definindo agora a tensão EFD (equivalente no estator a uma tensão Vp 

aplicada no enrolamento de campo) por 

(2.34) 

e utilizando a equação ele tensão no enrolamento de campo 

(2.35) 
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Figura 2.6: Diagrama vetorial ela condição transitória ela máquina. 

podemos obter a primeira equação diferencial elo modelo de dois eixos 

[ANDERSON & FOUAD (1994)]: 

. I 1 [ I ( I) I Eq = - 1- EFD - Eq- xd - xd Id 
7 do 

(2.36) 

Análise semelhante pode ser feita no circuito equivalente Q, partindo da 

equação 

(2.37) 

e obtendo 

'1 1 [ I ( I) ] Ed = -~- -Ed - X q - Xq Iq 
~o ) 

(2.38) 

Partindo de (2.8) e substituindo os fluxos de acordo com o equaciona-

mento anterior, tem-se 

(2.39) 

e, dessa forma , a equação diferencial para a variação da velocidade angular 

neste modelo é 
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Figura 2.7: Circuito equivalente do modelo ele dois eixos. 

Para o estudo da estabilidade a pequenas perturbações é conveniente re

escrever esta equação em termos das potências elétrica e mecânica no gerador 

(que, em p.u. , são iguais aos respectivos torques). 

Ignorando as perdas ôhmicas, as potências ativa (P9 ) e reativa( Q9 ) inje

tadas na barra. terminal do gerador podem ser escritas como (DECKMANN 

& DA COSTA (1994)] : 

P
9 

= [VtE~sen(ó-Bt) ] - [E~l!ícor(o - Bt)] 
X' x' . d • q 

+ 1~
2 

sen2( ó - Bt) [!__ - !__] 
2 X~ X~ 

(2.41) 

(2.42) 

sendo Bt o ângulo da tensão na barra terminal do gerador em relação à 

referência do fluxo de carga. 

Dessa. forma , a eq. (2.40) , agora. expressa em termos ele potência, torna-se 

. 1 
w = - [Pm - Dw- P9 ] 

T· J 

com P9 dado por (2.41) c Pm numericamente igua l a Tm (em p.u.). 

(2.43) 
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A equação de ângulo 

(2.44) 

completa o modelo de dois eixos. Temos, então, um modelo de ordem 

quatro adequado para o estudo de estabilidade a pequenas perturbações. 

2.3 Equação diferencial do sistema de exci

tação 

Numa unidade geradora, o sistema de excitação é responsável pelo suprimen-

to de corrente contínua ao circuito de campo. Este sistema atua como um 

controlador, medindo a tensão terminal, comparando-a com um valor pré

determinado e alterando a corrente de campo de modo a manter a tensão 

terminal constante. Por esta razão, este sistema é comumente denomina

do Regulador Automático de Tensão (ou AVR, do inglês Autornatic 

Voltage Regulato1·). 

O uso dos reguladores de tensão ajuda a melhorar a estabilidade elo ponto 

ele operação do sistema de potência. No entanto, em condições t ransitórias 

estes reguladores reduzem a margem de estabilidade, sendo necessário um 

sinal adicional , proporcional à freqüência da máquina, para estabilizar o sis

tema [DE~viELLO & CONCORDIA (1969)]. O dispositivo que fornece este 

sinal é chamado de Estabilizador d e Sistema d e Potência (ou PSS, de 

P owe1' System Stabilizer ). 

Por questão de simplicidade, optou-se por não incluir o PSS e utilizar um 

regulador de tensão similar ao encontrado em DECKMANN & DA COSTA 

(1994), modelado por uma função de transferência de primeira ordem. A 

figura 2.8 mostra um circuito equivalente para este regulador [KUNDUR 

(1993)]. A partir deste circuito, podemos escrever 

(2.45) 
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L 

Campo Armadura 

Figura 2.8: Circuito equiva lente do sis tema de excitação 

na qual '~· é uma tensão ele referência (a qual se desej a manter constan

te no ba rramento terminal) , Vt é a tensão terminal medida e Re, Ie e 'l/Jc 

são a resis tência , a corrente e o fluxo no circuito de campo da excitatriz, 

respectivamente. 

Desprezando as perdas magnéticas, podemos dizer que a tensão de saída 

do regulador Efd varia com o fluxo 'l/Je de acordo com [KUNDUR (1993)]: 

(2.46) 

A corrente Ie é, por sua vez , uma função não-linear da tensão de saída 

E f d· Desprezando efeitos ele sa turação, podemos linearizar a equação que 

descreve Ie em função de E1d e, com isso, reescrever a eq . (2.45) da seguinte 

maneira: 

(2.47) 

O modelo ele estados para uma unidade geradora utilizado neste traba

lho é formado pelas quatro equações diferenciais do modelo de dois eixos, 

juntamente com a eq. (2.47) . 
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2.4 Equações algébricas do sisten1a de trans-

missão e das cargas 

Num sistema. de potência, as variações transitórias que ocorrem nas grandezas 

da rede de transmissão são muito mais rápidas que as que acontecem nas 

máquinas síncronas. Por isso, podemos modelar esta rede como um circuito 

passivo, obtendo equações algébricas para descrever seu comportamento. 

Por outro lado, o comportamento dinâmico das cargas é bastante com

plicado, devido a um grande nÍtmero de elementos não-lineares presentes nas 

mesmas. A modelagem dessas cargas é um assunto que vem sendo muito dis

cutido nos últimos anos. Neste trabalho, porém, será utilizado um modelo de 

impedância constante para evitar o aumento ela complexidade da modelagem 

de estados do sistema (e por não haver informações suficientes que permitam 

uma modelagem melhor). 

Dessa forma, a rede de transmissão e as cargas podem ser descritas por 

um conjunto de equações de balanço ele potência ativa e reativa em cada uma 

das barras do sistema. As equações para a b~são: 

i E I.: 

Qgk - L Qtki- Qck 

iEk 

o (2.48) 

o (2.49) 

nas quais P9 e Q9 são dados pelas eq. (2.41) e (2.42), respectivamente, e 

L::iEk P1~;; e L::iEk Qtki denotam as somatórias elas potências ativas c reativas, 

respectivamente, transmitidas pela barra k a todas as barras conectadas a 

ela. Desprezando as perdas ativas, estas potências são dadas por 

Pu.:; 
Vk V;sen(fh - Oi) 

(2.50) 
Xki 

Qlki 
V~,~- 11,,Vicos(B~; - B;) 

(2.51) -
X~;; 

sendo Vk, 11;, B~; e B; as tensões e os ângulos nas barras k e i, respectiva

mente, e x~;; a reatância conectando as barras k e i. Por fim , as potências 
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das cargas são equacionadas da seguinte forma: 

Pck = Pok V,} 

Qck = QokVk2 

(2.52) 

(2.53) 

Linearizando-se as equações (2.48) e (2.49) (ver apêndice A), chega-se a 

uma equação matricial que descreve o comportamento elo sistema de trans

missão e das cargas. Esta equação tem a forma 

S = J'V (2.54) 

na qual S é um vetor com as potências ativa e reativa injetadas em cada 

uma elas barras do sistema, V um vetor com as tensões e ângulos em cada um 

destes barramentos e J' é a matriz jacobiana elo fluxo de carga elo sistema, já 
r 

com as parcelas referentes às cargas incluídas em seus elementos diagonais. 

2.5 Modelo de estados do sistema de potência 

As equações desenvolvidas nas seções anteriores fornecem um modelo não

linear para um sistema elétrico ele potência. Para cada unidade geradora 

tem-se um conjunto de equações do tipo 

o (2.55) 

composto pelas eq. (2.44), (2.43), (2.36), (2.38) , (2.47) e (2.54) , sendo xk 

as variáveis de estado e V k as tensões (fasoriais) terminais. 

A linearização do conjunto anterior fornece, para cada gerador k, o siste-
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ma de equações 

(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

(2.60) 

no qual as variáveis !:J..f)k , D.wk, D.E~k, D.E~k, D.Efdk, !:J..(h e tJ.. Vk repre

sentam incrementos em torno de um ponto de operação fixo. A linearização 

fornece também, para cada barra de geração j; as equações 

O = Al9it:J..oi + A29it:J..E~i + A49it:J..E~i 

+(-Algj - LAlt.ji)t:J..{;}j + (A3gj- Alcj - LA3tji)t:J..itj 
iEj iEj 

+L Altji!:J..{;}; +L - A2tjit:J.. i~ (2.61) 
iEj iEj 

O R19jt:J..oi + R29i t:J..E~j + R49i!:J..E~i 

+(-Rlgj- LRltji)t:J..{;}j + (R3gj- Rlcj- LR3tji)t:J..itj 
iEj iEj 

(2.62) 
iEj iEj 

Por fim, em cada barra de carga\l, as equações obtidas serão 

----------------- - -· 
o = (-Algl- LAltli)t:J..(;}l + (A3gl- Ale~ - LA3tti)D.i~ 

'\ iE/ 

(2.63) 
i E/ i EI 

i E/ i EI 

(2.64) 
iEI i E/ 
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Nas equações anteriores, a notação l.:iEk indica a somatória dos termos 

referentes a todas as barras ·i que estão conectadas à barra ou ao gerador k . 

Todos os novos parâmetros contidos nestas equações, provenientes ela lineari

zação, estão discriminados no Apêndice A. As equações acima compõem um 

Modelo de Sensibilidade de Potência [VIVALDO {1992)] para o estudo 

dusta.bilidacle a pequenas perturbações em sistemas de potência. 

Estas equações podem ser representadas na forma ele uma notação ma

tricial simplificada: 

x Ax+Bu 

o Cx + Du (2.65) 

Este texto se refere à rep!'_esentação ac1ma, daqui para a frente, como 

formulação aumentada. Entretanto, o sistema (2.65) pode ser reduzido 

eliminando-se a variável u , o que leva a 

x = (A- BD-1C)x (2.66) 

ou 

x=A'x (2.67) 

A formulação (2.67), ou formulação reduzida, leva a um problema con

vencional de cálculo de autovalores. Esta formulação é equivalente a (2.65), 

e será usada nos capítulos 3 e 4, por questão ele simplicidade. A implemen

tação feita neste trabalho, no entanto, utiliza a formulação aumentada, pois 

esta preserva a esparsidacle das matrizes A, B , C e D. 
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(I Capítulo 3 

ESTABILIDADE DE 

SISTEMAS LINEARES 

Este capít ulo recorda algumas noções fundamentais sobre os sistema s linea

r es invariant es no t empo, evidencia ndo a relação entre seus autovalores e 

autovetores e suas respostas temporais. 

3.1 Relação entre os autovalores e a resposta 

do sistema 

Quando represent amos um sistema. dinâmico linear na. forma de um espaço 

ele estados do t ipo 

x = Ax (3.1) 

pode-se notar que a matriz A é matriz de uma. transformação linear A(x) 

que descreve a variação do estado x elo sistema no tempo. 

Olhamos agora para (3.1) como um conjunto ele equações diferenciais. 

P ara tentar resolvê-las, ou seja, achar um vet or v que sat isfaça {3.1) , supomos 

que a solução seja ela forma 

(3.2) 



() 

na qual c e /\ são escalares constantes, v é um vetor ele constantes e t 

representa o tempo. Assim, 

(3.3) 

Combinando as eq. (3.1) , (3.2) e (3 .3), obtemos 

(3.4) 

Como c e /\ são constantes, o problema. se reduz a. 

Àv = Av (3.5) 

A equação acima é um problema convencional encontrado em matemática, 

no qual /\ é dito um autovalor ela matriz A e v o seu respectivo autovetor. 

Dessa forma, vemos que (3 .2) satisfaz a equação diferencial (3.1) desde que 

/\ seja um autovalor ele A , e v o autovetor correspondente. 

Do ponto de vista algébrico, temos então um vetor v E <Cn c uma trans

formação linear A E L(<C11
) , e estamos procurando por um subespaço S de 

dimensão apropriada, tal que A(v) está em S sempre que v estiver em S . A 

eq. (3.5) mostra o caso em que o subespaço S tem dimensão um. 

A maneira pela qual este subespaço é obtido diferencia as abordagens 

sequencial c em bloco propostas neste trabalho. Quando utilizamos métodos 

iterativos, a .abordagem seqüencial fornece uma base para S calculando seus 

vetores componentes um ele cada vez. Já na abordagem em bloco, os vetores 

que formam esta base são ca lculados simultaneamente. 

Estamos, com isso, rea lizando um estudo do auto-sistema (ou seja, con

junto ele pares de autovalores c autovetores) de uma matriz, relacionado com 

os subespaços invariantes ele uma transformação linear, e este estudo é de

nominado auto-análise. 
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3.2 Estabilidade da resposta 

Suponha que um determinado sistema ele ordem quatro, descrito por (3.1), 

tenha o seguinte auto-sistema: 

_,\1 = -5 VJ = [ 100 o 50 10 ]T 
_,\2 = -8 v2 = [ o 20 o 10 ]T 

[ 10 + j5 2 + j1 ]T 
(3.6) 

;\3 = - 5- j4 v3 = o 3- j4 

;\4 = -5 + j4 v 4 = [ 10- j5 o 3+ j4 2 - j1 ] T 

Como a solução do sistema é da forma (3.2) para cada um dos autovalores 

acima, e devido à linearidade da operação ele derivação, a soma das quatro 

soluções é a resposta completa elo sistema. 

Xl 100 o 
X2 o 

e - s t + 5 
20 

e - Bt 10 
X3 50 o 
X4 10 10 

10 + j5 10 - j5 

o 
e - (5+i4)t + (6- j5) 

o 
e-(s- j4)t + (6 + j5) 

3 - j4 3 + j4 

2 + j1 2- j1 

(3.7) 

A primeira parcela ela resposta apresenta um decaimento exponencial 

e-st, que está presente nas variáveis x 1, x3 e x4 , e não existe na variável x2, 

como pode ser visto nas componentes elo autovetor desta parcela. Nota-se 

ainda que a amplitude dessa parcela é dez vezes maior em x 1 do que em x4 , 

e cinco ve~es maior em x3 do que em x4 . 

A quarta parcela exibe um comportamento um pouco diferente da pri

meira. Ela mostra que existe uma resposta cuja amplitude decai exponen

cialmente de acordo com e-st e oscila com frequência de 4 unidades (rad/s, 

por exemplo). Da mesma forma que na primeira parcela, no entanto , os 
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módulos dos elementos elos autovetores mostram a distribuição desse modo 

de resposta pelas variáveis de estado, enquanto que os ângulos apresentam 

a distribuição de fase. Este é um conceito muito importante no estudo de 

estabilidade : num sistema descrito por um espaço de estados do tipo (3.1), 

os autovalores da matriz A representam os modos de resposta deste sistema, 

e seus respectivos autovetores mostram a distribuição destes modos pelas 

variáveis de estado. 

A resposta de um sistema do tipo (3.1) é, então, uma soma ele parcelas do 

tipo (3.2), e cada uma dessas parcelas possui um termo exponencial e>-t, onde 

/\ é um autovalor ela matri?: A. De uma maneira um pouco grosseira, dizemos 

que o sistema é estável se nenhuma destas parcelas cresce ilimitadamente 

quando. t tende para o infinito. Então, se algum dos autovalores do sistema 

(3.1) estiver localizado no semi-plano direito elo plano complexo (ou seja, 

tiver parte real positiva), o sistema será instável, pois o termo e>.t irá tender 

ao infinito. Dessa forma , para que o sistema (3.1) seja estável, a matriz A 

deve possuir apenas autovalores no semi-plano esquerdo do plano complexo. 

3.3 Autovetores à esquerda e as condições 
. . . . 
llllCiaiS 

Sejam v 1 , v 2 , ... , V 11 os autovetores de uma matriz A em um sistema do tipo 

(3.1), obtidos através de (3.5). Estes autovetores são denominados autove

tores à direita da matriz A , e uma definição similar pode ser feita para os 

vetores obtidos com a resolução elo problema 

v'A =/\v' (3.8) 

Tais vetores são denominados autovetores à esquerda da matriz A. 

Assumindo que não haja dois ou mais autovalores iguais, podemos rees-
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crever a eq. (3.5) numa notação matricial expandida: 

A [VI v2 V 11 ] 

/\I o o 
o /\2 o 

[ Vt ] 
(3.9) 

v2 Vn 

o o /\11 

na qual [ vi : v 2 : v 11 ] denota uma matriz que possui um 

autovetor ele A em cada coluna. Seja 

] 
11 [ . . H 

: . . . : \V
11 

= Vt : v2 : .. . : Vn ] 

- 1 

(3.10) 

na qual a notação [.]H indica a transposta hennitiana da matriz ou vetor 

[.]. Pré-multiplicando e pós-multiplicando (3.9) pela matriz acima, obtemos 

\V H 
2 

·[ wfl 

: : H A-
]

H 
... . . \Vn -

o (3.11) 

ou seja, o problema (3.8) escrito em notação particionada. Entretanto, 

transpondo ambos os membros, (3 .11) torna-se 

o 

(3.12) 

Pode-se ve~· então que os a utovetores à esquerda ele uma matriz A são 

iguais aos autovetores à direita, transpostos, da n;atriz AH. 
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Como dito anteriormente, a resposta completa ele um sistema elo tipo 

(3.1) é uma soma ele parcelas elo tipo (3.2), ou seja, 

(t) _ Àtt + À2t + + À11 t x - CtVle c2v2e . . . C11 V 11e 

Expandindo novamente a notação, obtemos 

X1 (t) 

x2(t) 
[ Vt v2 

Xn(t) 

e"t t o 
o e>-2t 

o o 

Pré-multiplicando ambos os lados por [ v 1 

zendo t =O, a eq. (3.14) torna-se: 

Vn 

Combinando (3.15) e (3.10), chega-se a 

o 
o 

] 

- 1 

Xn(O) 

Vn ] • 

Ct 

c2 

c,, 

(3.13) 

(3.14) 

v
11 

]-t efa.-

(3.15) 

(3.16) 

na qual pode-se ver que os autovetores à esquerda ele A mostram o efeito 

relativo elas diferentes condições iniciais nos modos de resposta. 

31 



... 

3.4 Fatores de participação 

Os autovetores à direita e à esquerda da matriz A nos fornecem, então, uma 

medida ela relação entre os modos ele resposta c as variáveis ele estado elo 

sistema (3.1) . Podemos usar esta informação, por exemplo, para identificar 

as dinâmicas relevantes neste sistema e, com isso, obter um modelo de ordem 

reduzida que descreva o mesmo sistema ele maneira satisfatória. Entretan

to , quando usamos os a utovetores à direita e à esquerda individualmente 

para a identificação dessas dinâmicas, vemos que eles são dependentes elas 

unidades adotadas para medir as grandezas do sistema. Dessa forma , é ne

cessário comparar valores medidos em unidades diferentes. Uma maneira 

ele evitar este problema, proposta em PÉREZ-ARRIAGA ET AL. (1982) e 

PÉREZ-ARRIAGA ET AL. (1982b), é usar uma matriz chamada matriz 

de participação P , que combina os a utovetores à direita e à esquerda da 

seguinte forma: 

p = [ Pt P2 (3.17) 

com 

Jr 1' 

Pi = [ Pt i P2i · · · Pni ] = [ W; t 'V li W;2V2; · · · W;,Vni ] (3.18) 

onde vki é o k-ésimo elemento elo autovetor à direita i c W;J.; é o k-ésimo 

elemento elo autovetor à esquerda i, e estes autovetores são normalizados ele 

tal forma que 

{ 

1 ) 
< W ;, Vj >= 

o ) 

2=] 

ifj 
(3.19) 

Os elementos lhi = w;~-;Vki são chamados de fatores de part icipação, e 

fornecem uma medida da participação relativa elo i-ésimo modo de resposta 

na k-ésima variável ele estado , e vice-versa. A vantagem deste procedimento 

é que os fatores de participação são aclimensionais. Além disso, devido à 

normalização efetuada, a soma dos elementos ele uma linha ou coluna da 
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matriz de participação é sempre igual a 1, sendo possível identificar facilmente 

as dinâmicas relevantes e construir um modelo ele ordem reduzida através de 

um processo chamado Análise Modal Seletiva (ou SMA, de Selective 

Modal Analysis) [PÉREZ-ARRIAGA ET AL. (1982)]. 
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Capítulo 4 

, , 
METODOS DE CALCULO DE 

AUTOVALORES 

Neste capítulo , os fundamentos matemáticos elos métodos mais utilizados 

at ualmente para o cálculo de autovalores de sistemas de grande dimensão 

são a presentados. São também explicadas as razões para a escolha dos dois 

métodos implementados no trabalho. Antes, porém, faz-se um breve co

mentário sobre o método clássico do polinômio característico. 

4.1 O polinômio característico 

A eq. (3 .5) pode ser reformulada da seguinte maneira: 

(A - 1\I)v = O (4.1) 

Para que se tenha uma solução não-trivial ele (4.1) , ou seJa, para que 

algum v =I O sej a solução ele ( 4. 1) , é necessário que o determinante ela matriz 

(A - 1\I) seja igual a zero. Dessa forma, define-se uma função f tal que 

a11 - À (Ll2 aln 

! (~\) = det(A - ~\I) = 
a21 an - 1\ a2n 

(4.2) 

(ln1 (1112 anil - /\ 
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Essa função é um polinômio de grau n em /\, chamada de polinômio 

característico da matriz A . Achando as ra ízes deste polinômio, estamos ele

terminando os valores ele À que satisfazem (4.1), ou sej a, os autovalores elo 

sistema. Substituindo cada um destes valores encontrados em ( 4.1), deter

minamos os autovetores resolvendo o sistema ele equações resultante. Este 

processo é trivial para sistemas ele dimensão pequena. Entretanto, as desvan

tagens deste método para o estudo ele estabilidade em sistemas de potência 

são óbvias, pois ele implica em : 

1. Expansão ele um determinante ele grau elevado; 

2. Cálculo das raízes ele um polinômio de grau elevado; 

3. Resolução ele um sistema de equações de ordem elevada. 

Dadas as dimensões elas matrizes que equacionam os sistemas ele potência, 

a aplicação deste método torna-se inviável, mesmo com o auxílio elo compu

tador. Deve-se então procurar por métodos alternativos ele auto-análise que 

requeiram um esforço computacional menor. 

4.2 O algoritmo QR 

O algoritmo QR é um método de auto-análise ele grande eficiência, bastan

te robusto e ele rápida convergência, c por isso tem sido usado na maioria elas 

aplicações que exigem o cá lculo ele autova lores. Antes ele estudá-lo, porém, é 

interessante rever um conceito fundamental para este método: a transfor

mação de similaridade. 

Esta t ransformação permite, a partir de uma matriz original , encontrar 

outra que possua o mesmo auto-sistema. Assim, podem-se achar matrizes que 

tenham características que facilitem a auto-análise e utilizá-las para obter o 

auto-sistema da matriz original de maneira mais simples. 

Definição : Se existe uma matriz não-singulaT P tal que p - l AP = B , 

então dizemos que a nudTiz B é similar (ou semelhante) a A , e que B 
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foi obtida de A poT meio de mna transformação de similaridade (ou 

de semelhança). 

Duas matrizes similares têm a mesma equação característica e, conse

quentemente, os mesmos autovalores, pois 

det[(B- Àl)] = det[P- 1(A - /\I)P] 

det[P-1] det[(A- /\1)] det[P] 

Além disso , se v é um autovetor ele A , então 

det[(A- /\1)] 

Logo, p - Iv é um autovetor ele B correspondente a /\. 

(4.3) 

O algoritmo QR utiliza este conceito e é baseado numa decomposição 

matricial similar á decomposição LU. Neste caso, a matriz em questão é 

decomposta em uma matriz triangular superior e outra matriz ortogonal. 

O primeiro passo deste algoritmo é fazer 

(4.5) 

onde Q1 é ortogonal e R 1 é triangular superior. Esta decomposição é co

nhecida como decomposição QR e pode ser feita , por exemplo, utilizando

se matrizes de rotação plana (matrizes de Givens) ou matrizes ele reflexão 

(matrizes de Householcler) . No passo seguinte, uma nova matriz A 2 é forma

da multiplicando-se Q1 e R 1 na ordem rcversa: 

(4.6) 

O processo se repete para a matriz A 2 e assim sucessivamente, de acordo 

com as equações 

(4.7) 

É fácil verificar que cada passo completo é uma transformação de simila

ridade, pois 

(4.8) 
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e portanto todas as matrizes A~,: têm os mesmos autovalores. vVILKIN

SON (1965) mostra que, se A 1 tem autovalores /\ tais que 

(4.9) 

então A~.: irá convergir, sob certas condições, para uma matriz triangular 

superior, de acordo com 

/\I ap aln 
k 

o /\2 a2" 
lim A~,:= 

'I.: 
( 4.10) 

/,:-)oo 

o o Àn 

Com isso, os autovalores são obtidos dos elementos da diagonal (ou pela 

auto-análise de um bloco 2x2, no caso de autovalores complexos na forma 

real) da matriz A~.: após um número suficiente de iterações. 

Apesar de ser um método bastante difunclido, este algoritmo apresenta 

uma grande desvantagem em aplicações relacionadas a sistemas de potência 

de grande porte , que envolvem matrizes esparsas: a multiplicação reversa 

das matrizes R~.: e Q~,: pode destruir a esparsidade da matriz original, impos

sibilitando a aplicação de técnicas de esparsidade. Por essa razão, métodos 

alternativos que permitam a incorporação dessas técnicas devem ser utiliza-

dos nestes estudos ele estabilidade. 

4 .3 Métodos iterativos 

Os métodos apresentados a seguir pertencem a uma classe de métodos cha

mados iterativos, que partem de uma determinada aproximação elo autovalor 

a ser calculado e vão refinando esta aproximação até uma precisão desejada. 

Dentro desta classe encontram-se as duas abordagens (seqüencial e em bloco) 

envolvidas neste trabalho. 
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4.3.1 O 1nétodo de potências 

Na sua forma mais simples , o método de potências começa com um vetor 

arbitrário u0 e produz uma seqüência de vetores uk definida por 

uk+l = A.uk , k =O, 1, 2, ... (4.11) 

com Uk E cn e A E cnxn. Suponha que a matriz A tem autovalores 

/\ E C e autovetores Vi E C11 linearmente independentes tais que 

Pode-se, então, tomar um vetor arbitrário u 0 tal que 

n 

Uo = 2::= Cl'iVi 

i= I 

para escalares ai quaisquer e, a partir deste, podemos escrever 

u 1 = Au0 A(o:1V1 + 0'2V2 + ... + Cl'nVn) 

a:1Av1 + a:2Av2 + ... + 0:11 AV11 

usando a definição de autovetor em (3.5). Da mesma forma, 

A(au\1v1 + a:2/\2v2 + ... + O:n/\nvn) 

O'J/\I Avl + 0:2/\2Av 2 + ... + Cl'n/\nAVn 

a1 Àfv1 + 0:2/\~v2 + .. . + Ll' 11 À~V 11 

Continuando este processo, iremos obter 

que pode ser escrito como 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

( 4.15) 

( 4.16) 

( 4.17) 

Como ,\ 1 é o autovalor de maior módulo, todos os quocientes dentro dos 

parênteses em ( 4.17) terão módulo menor do que a unidade, e dessa forma 

I . \ k 
1n1 Uk = / \L 0:1 V1 

k--too 
( 4.18) 
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O autovalor /\1 e o autovetor v 1 são chamados ele dominantes em relação à 

matriz A. Aqui fica. evidenciado um problema de instabilidade numérica pois, 

se )11 tem módulo diferente de um, uk crescerá. ilimitadamente ou tenderá para. 

o vetor nulo. Para. contornar este problema, redefine-se ( 4.11) da seguinte 

maneira: 

Yk+l = Auk 

Yk+t 
Ui.;+ I = 11 11 ) k = o, 1, 2, ... 

Yk+t oo 
(4.19) 

sendo Yk+l E cn ) IIYk+tll oo = maxt:=;p:=;n IYf+ tl e yf+l a p-ésima coordena

da. do vetor Yk+l· Com essa modificação, o vetor uk pode agora. ser escrito 

como 

com Qk = [IIYIII oo iiY2IIoo .. ·IIYklloor
1

. Pode-se ver então que 

lim uk = QkÀtalvl 
k --too 

( 4.20) 

(4.21) 

ou seJa, uk tende para um múltiplo de v 1. Dessa forma, Auk tenderá 

para /\ 1uk. Olhando para (4.19) , pode-se dizer que Yk+ t tende para /\1uk e 

segue que 

( 4.22) 

pois o maior elemento de uk tem módulo igual a um. Nota-se também, 

através de (4.20), que a convergência do método é governada por (/\2//\ 1)"', 

e pode ser lenta. caso estes dois autovalores estejam próximos. 

Devido à equivalência ele normas em cn podemos, por questão ele sim

plicidade, substituir a norma infinito pela norma quadrática e calcular uma 

aproximação para o autovalor /\ 1 por 

(4.23) 

pois, lembrando que IIYII 2 = (yHy) 112, observa-se que 

HA H\ \ yf Yk \ 
Uk Uk ~ Uk / \I Uk = / \j ( 1-1 )1/2 ( H )1/2 = Ai 

YkYk YkYk 
( 4.24) 
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4.3.2 Deslocan1entos 

iVlesmo com a normalização introduzida para evitar a instabilidade numérica, 

o método ele potências ainda apresenta um problema: apenas o autovalor 

dominante da matriz pode ser calculado. 

Seja A E IR com autovalores reais /\ 1, /\ 2, ... , .À11 tais que 

( 4.25) 

Nesse caso, ,\1 pode ser calculado pelo método ele potências. Entretanto, 

se há interesse em conhecer o intervalo que contém os autovalores, é necessário 

ca lcular o autovalor \ 1 • Para isso, forma-se a seqüência de vetores a seguir: 

Yk+l = (A- sl)uk 

Yk+l 
lik+ l = ii ii ) k =o, 1, 2, .. . 

Y k+ l 2 
( 4.26) 

Estas equações definem o método ele potências com deslocamento, pois 

(A- si) tem autovalores(/\- s), ou seja, os autovalores ele A são deslocados 

de s unidades no eixo real. Para ver is to, note apenas que 

(4.27) 

Analogamente ao método de potências, o a lgoritmo definido por (4.26) irá 

convergir para o autovalor que maximizar i/\ - si. Dessa forma, escolhendo s 
tal que s > ( )11 + /\11 ) /2, garante-se a convergência do a lgoritmo para i.Àn - si, 
e pode-se então calcular o autovalor /\ 11 • Além disso, a utilização de um 

deslocamento faz com que a convergência do método seja governada por 

(/\ -s)" 
)q- s 

(4.28) 

e uma escolha adequada de s pode acelerar esta convergência . 

4.3.3 O 1nétodo de iterações de potência inversa (IPI) 

Suponha agora que seja necessário calcular todo o auto-sistema (ou um de

terminado conjunto de autovalores ele interesse) de uma certa matriz. Ob

viamente, os métodos itera tivos apresentados até agora não permitem este 
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cálculo. Mas, olhando para o segundo método, vê-se que este consiste em 

uma mudança na matriz A, gerando um novo autovalor dominante Àn - s 

que permite o cálculo de /\ 11 • 

Define-se, então, uma nova seqüência de vetores, calculada pelas equações 

Yk+t =(A - si)-'u.~.: 

Yk+t 
UJ.: + I = 

11 11 
, k = 0, 1, 2, ... 

Yk+t 2 

( 4.29) 

A grande vantagem desta modificação introduzida é o fato de que a matriz 

(A- sit' tem autovalores (À;- st1, e dessa forma o autovalor dominante 

será aquele que estiver mais próximo de s. Escolhas adequadas de s permi

tirão o cálculo de todos os autovalores desejados, e poderão também acelerar 

a convergência. 

Entretanto, na forma ( 4.29), a aplicação deste algoritmo ao problema de 

estabilidade em questão ainda não é viável, pois a inversão da matriz (A- si) 

é complicada, devido à sua elevada. dimensão. Além disso, a esparsidade dessa 

matriz será perdida com esta inversão. Pode-se, no entanto, utilizar ( 4.29) 

na seguinte forma: 

(A- s i)Yk+I = UJ.: 

Y.Hl 
UJ.: + l = I 11 ) k =o, 1, 2, ... 

IYk+I 2 
( 4.30) 

Esse conjunto de equações define o método de iterações de potência 

inversa (IPI) , e agora a primeira equação pode ser resolvida para v /.:+1 por 

um método de resolução de sistemas lineares como, por exemplo, a decompo

sição LU. Este artifício , além de contornar o problema da inversão, possibilita 

que técnicas de esparsidaclc sejam incorporadas ao algoritmo, tornando sua 

aplicação viável para o estudo de grandes sistemas. 

4.3.4 Subespaços invariantes 

Os métodos apresentados nas seções 4.3.1 a 4.3.3 utilizam a abordagem 

seqüencial. Antes de passar ao estudo elos métodos que utilizam a abordagem 

41 

\ 



·' 

7 

o) 

em bloco, é interessante rever um conceito comum a todos estes métodos. 

Seja A E cnxn a matriz de uma determinada transformação linear. Um 

subespaço V de C11 é dito invariante por A se Au E V sempre que u E V. 

Os espaços {O} c c n são exemplos t riviais de subespaços invariantes por 

qualquer A E cnxn_ Sej am Ut , u2, ... , U m E cn e 

{ 
m } span(ut , u2, ... , Um ) = ?= CiU i I; c; E C; ·i= 1, 2, ... , m., m, ~ n 

1==1 

(4.31) 

ou seja, o conj unto de todas as combinações lineares geradas por u 1, 

u 2 , ... , U 111 • Se estes vetores são linearmente independentes, formam uma 

base para o espaço span(Ut , u2, ... , Um), que é um subespaço de C11
• Para 

determinar a invariân cia deste subespaço, vamos olhar inicia lmente para o 

caso un idimensional. 

Se o vetor v 1 é um autovetor da matriz A , o subespaço span(v 1) será 

invariante por A . Note que A c;v 1 = /\1c;v 1 com A1 E C, o que signi fica 

que a t ransformação linear A(u ) leva. qualquer vetor civ 1 E span(v 1) em um 

múl tiplo dele mesmo, consequentemente per tencente a span(v1). Pode-se 

generalizar este resultado para o caso n-climensional, dizendo que se v 1, v 2, 

... , V m são a utovetores ele uma certa matriz A , o espaço span(v1, v2 , ... , v 111 ) 

gerado por estes vetores é um subespaço invariante ele A. 

4.3.5 Iterações en1 subespaços no n1étodo de potências 

Dada uma matriz A E C''x" com um autovalor dominante /\ 1 , podemos usar o 

método ele potências para calcular o autovetor dominante v 1 ou um m{tltiplo 

deste. Não existe problema em se ca lcular um múltiplo de v 1, pois qualquer 

múlt iplo deste também será um autovetor de A . Na verdade, cada múltiplo 

de v 1 é apenas um representante do subespaço spa.n(v.) , que é o verdadeiro 

objeto de interesse. 

No método de potências, cada uma das iterações Auk pode ser vista como 

um representante do subespaço span(Auk) . A operação de normalização 

apenas substitui Auk por outro representante elo subespaço gerado por este. 
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Dessa forma , o método de potências pode ser visto como um processo de 

iterações ele subespaços. Inicialmente, um subespaço unidimensional U = 
span(u0 ) é escolhido e então as iterações 

U, A U, A 2 U, ... , A k U ( 4.32) 

são feitas. Esta seqüência converge para o auto-espaço V = span(v 1) pois 

o ângulo entre A k U e V (que são unidimensionais, podendo-se neste caso 

imaginar este ângulo como sendo o ângulo entre dois vetores) converge para 

zero quando k --7 oo. 

É natural pensar em uma generalização deste processo para dimensão 

maior do que um. Pode-se escolher um subespaço de dimensão apropriada c 

formar a seqüência ( 4.32), esperando que ela convirja ela mesma forma que 

no caso unidimensional. A seguir, apresenta-se um teorema que assegura esta 

convergência. 

4.3.6 Convergência das iterações de subespaço 

Para poder-se falar sobre convergência ele seqüências de subespaços, é ne

cessário, inicia lmente, definir a distância entre dois subespaços. Sejam U1 e 

u2 dois subespaços ele <C11 de mesma dimensão. Dado UJ E ul, a distância 

de ul a u2 é definida por 

( 4.33) 

que é um problema de mínimos quadrados. Assim, definimos a distância 

entre UI e u2 por 

max (4.34) 

Com isso, dada uma sequência de subespaços Uk c um subespaço V, todos 

de mesma dimensão, diz-se que U~; converge para V quando d( Uk, V) --7 O 
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para k ~ oo. Pode-se, agora, estabelecer o teorema que garan te a con

vergência das iterações de subespaço. A prova deste teorema pode ser vista 

em VlATKINS & ELSNER (1991). 

Teorema: Seja A E c n xn com. autovetores linearmente independentes v1, 

(4.35) 

Suponha que j/\ 111 J > J/\ n+d para algum m. Sejam V = span( v,, v 2, ... , V111 ) 

e W = span( Vm+l, V m+2, ... , V 11 ). Seja U um subespaço m -dim.ensional qual

quer de C11 tal que U n W = {O}. Então existe uma constante C tal que 

k À m+ l 

I l
k 

d(A U, V) s; C~ , k = 1,2, ... (4.36) 

4.3 . 7 O método de iterações de subespaço (IS) 

Pode-se agora construir um algoritmo para por em prática o método de ite

rações de subespaço. Seja { u~l), u~2), ... , u~m) } uma base de U. É possível 

mostrar [\~'ATKINS (1991)] que, nas condições do teorema anterior, os veto

res A ku~l) , A "u~2), .. . , A k u~m) formam uma base para o subespaço A k U. 

A conclusão acima faz surgir a idéia de que pode-se simplesmente realizar 

iterações em uma base de U para obterem-se bases para A U, A 2 U, A 3 U e 

assim por diante. Infelizmente a obtenção dessas bases não é tão simples, 

por duas razões : 

1. Os vetores da base precisam ser normalizados para evitar-se a instabi-

!idade elo método ; 

2 . . Cada uma das sequências Aku~'), Aku~2 ), ... , Aku~m) converge indepen

dentemente para o auto-espaço dominante span(v 1) (assumindo que 

JÀd > JÀ2 J), e dessa forma todos os vetores da base irão apontar prati

camente na mesma direção, formando uma base mal condicionada para 

v. 
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Bases mal condicionadas podem ser evitadas por uma substituição da base 

obtida após cada iteração por outra base bem condicionada, e esta operação 

pode incorporar a normalização necessária. Chega-se, então, ao algoritmo ele 

iterações de subespaço (também chamado de iterações simultâneas): 

1. Calcular Yii) = Aui.i), i = 1, 2, ... , m ; 

2. Ortonormalizar yi.i) para obter ui.;l 1, i = 1, 2, ... , m . 

Podem ser empregados os algoritmos de Gram-Schmidt ou decomposição 

QR, por exemplo, para efetuar a ortonormalização [\NATKINS (1991)]. Uma 

elas vantagens deste método é que subespaços de dimensão menor do que 

n podem ser utilizados, permitindo o cálculo de um número arbitrário de 

autovetores. 

A grande maioria elas pesquisas em estabilidade a pequenas perturbações 

em sistemas de potência procura calcular autovalores com parte imaginária 

diferente de zero (representando modos oscilatórios) c próximos elo eixo ima

ginário, identificando tais autovalores como modos críticos do sistema. Sendo 

assim, é necessário um deslocamento para tornar estes autovalores dominan

tes. Realizando as iterações, então, com (A- sl) - 1 e ortonormalizando os 

vetores a cada passo, podemos calcular os autovalores da mesma forma que 

no método de potências. O algoritmo final é o seguinte: 

1. Calcular Yii) a partir ele (A - sl)yii) = uii), i = 1, 2, ... , m ; 

2. Ortonormalizar Yii) para obter ui.il 1, i = 1, 2, ... , m . 

Tanto no método ele iterações ele subespaço quanto no método ele iterações 

ele potência inversa , podem-se calcular os autovalores através de (4.23), após 

um número s uficiente de iterações. Podem-se, também, definir critérios ele 

convergência de acordo com a precisão requerida. Esta c outras questões re

ferentes a implementação elos métodos serão discutidas no capítulo seguinte. 
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Capítulo 5 

-IMPLEMENTAÇAO DOS 
, 

METO DOS 

Os fundamentos matemáticos das duas abordagens em estudo, bem como 

suas diferenças concei tuais, foram explicados no capítulo anterior. Este 

capítulo apresenta agora a lguns procedimentos necessários para a implemen

tação computacional dos métodos descritos. Apresenta também algumas 

técnicas que, utilizadas em conjun to com estes métodos, podem melhorar o 

desempenho elos mesmos. 

5.1 . Formulação aumentada 

Como citado anteriormente, a principal razão para a utilização dos métodos 

IPI e IS no cálculo de autovalores de sistemas de potência é o fato de ambos 

não modificarem a matriz original. Se esta matriz for bastante esparsa, pode

se explorar esta característica, tornando os algoritmos mais eficientes que as 

· abordagens convencionais, baseadas no algori tmo QR. As matri~es da repre

sentação de estados do sistema de potência dadas no capítulo 2 possuem um 

alto grau de esparsidade quando o sistema. descrito é relativamente grande. 

Quando utilizamos a formulação reduzida da eq. (2.67), esta esparsiclacle se 

perde na inversão ela. matriz D. Portanto, é imprescindível que os algoritmos 



.... 

,, 

implementados operem na formulação aumentada. 

Observa-se que a operação básica comum a ambos os métodos (IPI e IS) 

é a mul tiplicação 

que pode ser reescrita na formulação aumentada: 

Yk+I 

=> Yk+l 

o 

[(A - BD- 1C) - si t 1uk => 

[(A - si) - BD- 1 Ct 1uk => 

(A - sl)Yk+l - BD- 1Cyk+ 1 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

Queremos então encontrar Yk+ I em função ele u,_., ele acordo com o sistema 

acima. Isso pode ser feito notando-se que 

(5.4) 

Substituindo (5.4) na segunda equação de (5.3): 

Com isso, podemos resolver o sistema ~~da seguinte forma: 

i) Calcula-se D eq = D - C(A - si) - 1B ; 

ii) Resolve-se o sistema D eqZk+ I = - C(A - sl ) - 1uk; 

iii) Resolve-se o sistema (A - sl)Yk+l = uk - Bz.t.-+ 1· 

Alguns comentários se fa2em necessários a respeito deste processo de re

solução: 
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1. A matriz (A - si) é bloco-diagonal. Com isso, a inversão desta matriz 

consiste na inversão de ngeT (sendo ngeT o número de geradores do 

sistema) blocos 5x5, c este é um processo relativamente rápido; 

2. Como as matrizes C , (A- slt 1 e B são bloco-diagonais, a matri;~~ D eq 

terá um grau de esparsidade mui to próximo ao de D . Além disso, para 

métodos que utilizam um deslocamento fixo (como é o caso de IPI e 

IS), o cálculo e a fatoração de D eq precisa ser feito apenas uma vez, 

antes elo início do processo iterativo; 

3. Uma vez obtidos os fatores de (A - si)- 1, o passo iii) consiste em duas 

multiplicações de matriz bloco-diagonal por vetor e uma. subtração de 

vetores, tendo portanto um custo computacional baixo. 

Com estes três passos conseguimos, então, resolver (5.3) explorando a 

esparsidade da formulação aumentada. 

5.2 Verificação da convergência 

Uma das maneiras de se verificar a convergência nos métodos IPI e IS seria 

calcular, a cada passo, uma aproximação do autovalor (dada por u[1+1 Auk+ I) 

e compará-la com a do passo anterior. Na formulação aumentada, no entanto, 

essa estratégia implica em mais uma resolução de sistema linear esparso a 

cada passo, pois 

uf+1A'uk+1 = u[~ 1 (A - BD- 1C)uk+l = u[1+1Auk+I - uf+lBD- 1Cuk+I 

(5.6) 

Precisamos, nesse caso, utilizar um algori tmo semelhante ao fornecido na 

seção anterior para encontrar a segunda parcela. 

Uma alternativa encontrada foi a verificação da convergência diretamente 

no vetor obtido ao final ele um passo. Essa verificação, entretanto, não é 

tri via!. 
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Quando tratamos com vetores reais, existem apenas dois vetores (v e - v) 

com ll .lb = 1 que definem uma direção no IR11
• No caso unidimensional, por 

exemplo, apenas os vetores (I) e ( - 1) possuem essas características. 

Comparando então os módulos ele cada um dos elementos de dois vetores 

obtidos em passos subseqüentes, ou seja, verificando se 

(5.7) 

podemos concluir sobre a convergência do vetor uk+ 1• 

Em espaços definidos sobre o corpo <C isso não é mais possível. Tomando 

novamente o caso unidimensional, é fácil ver que todos os vetores que vão da 

origem até um ponto da bola unitária possuem 11 . 11 2 = 1 e definem a mesma 

direção. 

Por essa razão, o critério de convergência (5.7) não pode ser aplicado nes

te caso. Um exemplo bidimensional simples ilustra o erro que pode ocorrer: 

suponha que uk = ( /2/2, /2/2) e uk+1 = (1/2 + j/2, 1/2- j /2). Se aplicar-

mos (5.7), concluiremos que uk+l convergiu, quando na verdade os dois veto

res fornecem direções bastante diferentes (pois < Uk+t, uk > / lluk+JII2IIuk ll2 
não é próximo de 1). 

A solução encontrada para este problema foi fazer com que, a cada passo, 

o primeiro componente do vetor obtido tenha apenas parte real posit iva. 

Além disso, a modificação feita não deve alterar a norma do vetor. 

Se o primeiro elemento do vetor for a+ j b, a multiplicação deste vetor 

por 

!= 
a - jb 

ia+ jbl 
(5.8) 

garante as duas condições acima. Com isso, quando dois vetores sub

seqüentes (gerados pelos métodos IP I ou IS) apontarem para direções bas-

tante próximas, as partes reais e imaginárias de seus componentes estarão 

também próximas, e então o teste (5.7) pode ser aplicado para verificar a 

convergência. 

49 



5.3 Deflação implícita 

O método IPI, da maneira como foi descrito no capítulo 5, calcula apenas 

o autovalor mais próximo elo deslocamento utilizado. Se quisermos calcular 

outro autovalor, teremos que alterar o deslocamento. Entretanto, além dessa 

a lteração implicar numa fatoração matricial adicional , corremos o risco ele 

obter novamente o autovalor já calculado, se nenhuma. informação sobre a 

posição dos demais a utovalores está disponível a Jni01~i. 

Sem alterar o deslocamento, podemos inibir a convergência elos métdos 

IPI e IS para autovalores já calculados retirando do vetor obtido ao final 

de um passo os componentes nas direções elos autovetores conhecidos. Esse 

processo é chamado de deflação implícita. 

5.3.1 Deflação in1plícita por ortonormalização 

No método IS, um processo de ortonormalização era aplicado ao conjunto de 

vetores obtidos em cada passo de modo a obter uma base para o subespaço 

gerado pelos autovetores dominantes. Esta mesma base pode ser gerada com 

o método IPI, or tonormalizando o vetor obtido ao final de cada passo com 

relação aos vetores já calculados. 

5.3.2 Multiplicação por (A - Àil) 

Outra estratégia para inibir a direção de um determinado autovetor é multi

plicar o vetor obtido, a cada passo, por (A- /\I) , sendo Ai o autovalor para 

o qual a convergência deve ser inibida. Suponha que o método IPI tenha sido 

aplicado a uma determinada matriz, obtendo-se com isso seu par dominante 

/\ 1 e v 1 . Iremos agora ap licá-lo novamente, sem alterar o deslocamento, mas 

ao final ele cada passo o vetor obtido será multiplicado por (A- À1l) . Sendo 

v 1, v 2 , ... , vn os autovetores desta matriz e u k o vetor obtido ao término do 
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passo k, vemos que 
11 11 

(A- ,\II)kuk = L ai("\;-,\, )vi = L ai("\;- Ãt)vi (5.9) 
i= l i=2 

e pode-se ver que esta seqüência irá convergir para o autovalor À2 . Obtido 

este autovalor, o processo pode ser reiniciado para obter ,\3 e assim por diante. 

Ao contrário ela deflação por ortonormalização, que fornece uma base 

para o auto-espaço ela matriz A , este tipo ele deflação permite a. obtenção 

direta elos autovetores. 

Apesar ele envolver um conceito bastante simples, essa. técnica aumenta o 

custo computacional elo método pela incorporação ele um número de multi

plicações de matri~ por vetor que aumenta conforme os autovetores vão sendo 

calculados. Para contornar este problema, pode-se redefinir o algoritmo IPI 

da seguinte forma.: 

Yk+I (A- ,\;I)(A- sl)- 1uk = 

[I+ (s- ,\;)(A - si)- 1]uk = 

uk + (s - ,\;)(A- sl)- 1 x~.. (5.10) 

Com isso, o custo computacional adicionado ao método IPI por esse pro

cesso de deflação se reduz a uma multiplicação ele um vetor por um escalar 

e uma soma de vetores. 

5.4 Congelamento 

Uma técnica simples que pode acelerar a convergência no método IS é o 

congelamento. Como foi visto no capítulo anterior, estimativas para todos 

os vetores da base elo auto-espaço procurado são obtidas simultaneamente 

neste método. No entanto, os autovetores associados aos autovalores mais 

próximos ele s irão convergir mais rapidamente. A técnica consiste, então, 

em verificar a convergência a cada passo e "congelar" os autovetores que 

a tenham atingido, ou seja, deixar ele refinar suas estimativas e utilizá-los 

apenas no processo ele ortogonali~ação. 
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5.5 Transformação de Cayley 

O capít ulo 3 mostrava que a técnica de deslocamento e a iteração com a 

matriz inversa podiam ser utilizadas para melhorar a eficiência dos métodos. 

Ambas podem ser encaradas como técnicas de pré-condicionamento da matriz 

A. 

Outra técnica de pré-condicionamento que tem obtido bastante sucesso 

é a transformação de Cayley. Esta é uma transformação linear fracionai 

dada por 

(5.11) 

Com ela , o semiplano à direita do eixo de simetria definido por s 1 e s2 é 

mapeado fora do círculo ele raio unitário no plano complexo, como mostra a 

figura 5.1 (o eixo de simetria é identificado por L) . 

L Im Im 
X 

X 

X 

X 

s o s + . . 
R e R e 

X 

X 

X 

X 

Figura 5.1: Transformação de Cayley. 

Dessa forma , uma escolha adequada de s 1 e s2 fa~ com que os autovalores 

críticos (com maior parte real) de A sejam transformados nos autova lores 

dominantes de S. Uma das vantagens ela transformação de Cayley é que, se 

t rabalharmos com s 1 real, a fatorização matricial em (5.11) pode ser feita com 

aritmética real. Usando então um s2 conveniente, o eixo de simetria pode ser 

inclinado de forma a tornar dominantes autovalores que representam modos 
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pouco atenuados, tal como na figura 5.2. Além disso, pode-se observar que 

esta escolha de s1 e s2 a juda a inibir a convergência para os conjugados 

complexos de autovalores já calculados. 

s 

R e 
s, o-· · 

Figura 5.2: Transformação ele Cayley semi-complexa. 

5.6 Cálculo dos autovetores 

No método IS, bem como no método IPI com deflação por ortonormalização, 

os autovalores são calculados a partir ele vetores ortonormais que form am 

uma base para o auto-espaço da matriz em análise. Estes vetores são ele

nominados vetores de Schur. Para obter a. resposta completa do sistema, 

é necessário conhecer também os autovetores ela matriz. Para isso, pode-se 

montar uma matri:.~: Q, composta pelos vetores ele Schur calculados, dispostos 

em suas colunas. Com esta matriz, pode-se aplicar uma transformação de 

similaridade em A, obtendo 

R = QHAQ (5.12) 

A matriz R será triangular superior, e portanto terá os autovalores de 

A em seus elementos diagonais. Devido à estrutura de R , seus autovetores 

são facilmente obtidos pela resolução de um sistema triangular [STE\iVART 

(1973)] . Formando então uma matriz V' , com os autovetores de R dispostos 
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em suas colunas, e retornando à base original por 

V=QV' (5.13) 

obtemos os autovetores de A nas colunas ela matri:l V. 
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Capítulo 6 

RESULTADOS OBTIDOS 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação dos programas 

desenvolvidos no sistema New England de 39 barras e 10 geradores [ATHAY 

ET AL. (1979)) . A partir destes resultados , faz-se uma comparação entre as 

abordagens e técnicas estudadas neste trabalho. 

10.--.,-- .,-- .,--.,--.,--.---- .----.-----,------, 

8 

6 

4 
I 

• I 
... I 

_g 2 • I 
~ I 

I • - auto·,atOfes 

~ I 
É o - - - - .... - --- - .. .. . .____,_ - - - - - - - - -- - -- -- -.-

5 
0.. - 2 

- 4 
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- 8 

I 
t-I 

I 

••' o I 
I 

-10'---'---'--- '---'----'----'----'----'--- .._____J 
- 10 - 8 - 6 - 4 -2 o 2 6 8 10 

Pano Real 

Figura 6.1: Autovalores do sistema teste 
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6.1 Autovalores do sistema teste 

O sistema utilizado nos testes dos programas implementados foi o sistema 

New England de 39 barras e 10 geradores mostrado em ATHAY ET AL. 

(1979). Para todos os geradores foi utilir.ado D = O (os dados deste sistema 

estão mostrados no Apêndice B) . Utilir.ando o modelo dado no capítulo 2, 

este sistema possui 50 auLovalores, dos quais 48 estão mostrados na figura 

6.1. Há ainda dois modos/\= - 85,0641 e /\ = -100,0011, que não aparecem 

na figura, pois a escala foi escolhida para possibili tar uma boa visualização 

elo espectro elo sistema. Dentre os 50 modos de resposta, 8 apresentam baixa 

atenuação e 1 é instável. Estes nove modos de interesse estão listados na 

tabela 6.1, e os fatores de participação referentes a esses modos são apresen

tados no Apêndice C. 

Modos de Interesse 

1 -2,2441 + j9,4548 

2 -1 ,6335 + j8,5987 

3 -0,8605 + j7,6009 

4 -1 ,6979 + j6,9469 

5 -0,6605 + j3,9916 

6 -0,3562 + j3,3590 

7 -0,6429 + j3,3382 

8 -0,3148 + j1 ,4591 

9 9,0935 

Tabela 6.1: 1viodos de interesse do sistema teste 

Por tratar-se de um sistema ainda relativamente pequeno, o algoritmo 

QR apresenta uma boa eficiência no cálculo de seus autovalores. Cálculos 

efetuados com a função eig.m elo software MATLAB (que utiliza o algorit

mo QR) tomaram aproximadamente 16 segundos , num computador equipado 
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com processador Intel Pentium 100 MHz e 64 MBytes de memória RAM, pa

ra obter o espectro deste sistema. Todos os programas implementados foram 

testados no mesmo computador, e a maioria deles forneceu, para o mesmo 

sistema teste, tempos da mesma ordem de grandeza. Espera-se que, para 

sistemas maiores (com maior nümero ele geradores), os programas imple

mentados sejam bem mais rápidos que o l\IIATLAB. 

10 

• - alf.O'Iêl!«es 

O - desbcamen:o 

o 

• 

I O I 

I I 
I 

o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- .. - " .... - 0 .)" .....,_ ... c:·• ..- - -

- 10 - 6 - 4 - 2 
Parte Real 

Figura 6.2: !viodos de resposta pouco atenuados 

6 .2 Programas desenvolvidos 

Seis programas diferentes foram desenvolvidos e implementados, combinan

do as abordagens e as técnicas descritas nos capítulos 4 e 5. O compilador 

utilizado foi o Microsoft Fortran Power Station 4. O elo pacote MicTOsoft De-

veloper's Studio. Os programas desenvolvidos, bem como as abreviaturas 

usadas para designá- los no restante do texto, são os seguintes: 

• IPIO - .i\llétodo ele Iterações de Potência Inversa com deflação por Or-

tonorma lização; 
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• IPIM - ~l'létodo de Iterações de Potência Inversa com deflação através 

de rviultiplicação por (A - /\I); 

• IPC O - ~détodo de Iterações de Potência Inversa com transformação 

de Cayley e deflação por Ortonormalização; 

• IPCM - lvlétodo ele Iterações de Potência Inversa com transformação 

de Cayley e deflação através ele Multiplicação por (A - Àl); 

• ISO - .Método de Iterações de Subespaço com deflação por Ortonor

malização; 

• ISCO - ~l'létodo de Iterações ele Subespaço com transformação ele Cay

ley e deflação por Ortonormalização. 

Todos os programas utilizam o critério de convergência dado na seção 5.2, 

com E = 0.000001. 

Programa IPIO 

Autova lor Iterações Tempo [s] 

/\1 = -2,2440863752 + j9,4548448234 15 0,22 

/\ 2 = -1 ,6334796694 + j8,5987050253 26 0,61 

/\ 3 = -0,8604841156 + j7,6008673769 142 2,59 

AI = -1 ,6979489481 + j6,9468969960 23 2,97 

/\5 = -0,6604979225 + j3,9915846810 149 4,84 

/\ 7 = -0,6429005295 + j3,3381537907 1077 17,86 

/\6 = -0,3562526585 + j3,3589989388 56 18,62 

/\ 8 = -0,3147860725 + j1 ,4590822018 134 20,38 

Ta.bela 6.2: Resultados do programa IP I O 
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Programa IPIM 

Autovalor Iterações Tempo [s] 

/\1 = -2,2440863752 + j9,4548448234 15 0,77 

/\2 = -1,6334795534 + j8,5987048302 54 2,58 

/\10 = -85,0641133794 + j0,0000017516 813 27,14 

/\ 3 = -0,8604857139 + j7,6008681736 1420 70,09 

/\4 = -1 ,6979456836 + j6,9468930239 130 74,15 

Àt2 = -7,2699029590 + j0,0000101 241 264 82,23 

/\g = 9,0934789892 + j0,0000000026 1218 119,03 

Àl = -2,2440864790 + j9,4548449941 160 123,91 

Tabela 6.3: Resultados elo programa IPIM 

6.2.1 Técnicas de deflação 

As duas técnicas ele defl ação esLucladas podem ser comparadas através da 

análise elos resultados dos progra mas IPIO e IPIM. Estes resultados estão 

mostrados nas tabelas 6.2 c 6.3 (os tempos mostrados em todas as tabelas 

seguintes são contados a partir do início do processamento iterativo). O 

deslocamento utilizado nestes dois testes foi s = - 2,5 + j 10, O. 

Os autovalores são mostrados nas ta belas 6.2 e 6.3 na mesma seqüência em 

que foram calculados pelos program as. Olhando para a figura 6.2, observa

se que o programa IPIO calcula os autovalores na seqüência crescente ele 

distância do deslocamento, como mostrado anteriormente no capítulo 4. Vê

se também que IPIO calcula todos os modos crít icos com IRe < O e é mais 

rápido que o programa IPIM . 

O programa IPIM, no entanto, não calcula os autovalores na mesma 

seqüência que IPIO. Dois fa tores influem neste comportamento diferente ele 

IPIM: 

1. A convergência elos métodos depende também elo vetor inicial. Se este 

tem um componente forte na direção de um determinado autovetor, a 
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qual não foi devidamente inibida, pode-se a t ingir a convergência para 

este autovetor; 

2. Em IPIM, a deflação é feita para apenas um autovetor por passo. A 

convergência é verificada apenas quando as direções de todos os auto

vetores já calculados tenha sido inibida. O erro numérico resultante 

deste procedimento também pode gerar este padrão diferente de con-

vergência . 

Pode-se ver que, devido a estas razões citadas acima, IPIM obtem o 

mesmo autovalor /\ 1 duas vezes. Apesar d isso, uma das vantagens de IPIM 

é que este foi capaz de calcular o modo instável com o mesmo deslocamento 

utilizado em IPIO. Este lil t imo precisaria de um deslocamento diferente para 

obter o mesmo modo. 

6.2.2 

10 

g o - des.loea.men~os 
o. 2 

o --- ----- .. ------ --•-t- .......... 

- 2 

- 10 -6 ~ -2 
Parte Real 

•• 

. -- ----- 9 -

I 
' I 

I 

. , 9 
o 

Figura 6.3: Eixo ele simetria da t ransformação de Cayley 

Transformação de Cayley 

Os resultados obtidos com os métodos de potências que ut ilizam a t ransfor

mação de Cayley para pré-condicionamento estão mostrados nas tabelas 6.4 
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Programa IPCO 

A utovalor Iter ações Tempo [s] 

ÀG = -0,3562481674 + j3,3589953328 ,, 35 0,72 

/\7 = -0,6429046996 + j3,3381576127 36 1,38 

/\5 = -0,6604979585 + j3,9915848745 27 1,93 

/\8 = -0,3147863105 + j1 ,4590818365 129 3,79 

À3 = -0,8604938431 + j 7,6008718291 457 10,38 

À., = -1,6979393033 + j6,9468929184 106 11 ,98 

/\2 = -1,6334800349 + j8,5987048252 180 14,67 

/\l = -2,2440860369 + j9,4548446216 163 17,20 

Tabela 6.4: Resultados do programa IPCO 

Programa IPCM 

A u tovalor Iter ações Tempo [s] 

À6 = -0,3562481153 + j3,3589952366 40 1,81 

À5 = -0,6604976328 + j3,9915854187 320 12,36 

Às = -0,3147863339 + j1,4590818409 348 23,89 

/\ 7 = -0,6429047323 + j3,3381576457 76 26,48 

À3 = -0,8604875351 + j7,6008712846 1040 60,69 

/\g = 9,0934789787 + j0,0000000042 282 70,09 

/\ 13 = -2,8359532804 + j0,0000017045 17801 653,73 

,, À4 = -1 ,6979457320 + j6,9468930419 488 669,82 

Tabela 6.5: Resultados do programa IPCl\11 
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e 6.5. Os deslocamentos utilizados nestes exemplos foram 8 1 = 3, O+ jO, O e 

82 = O, O - j3, O, e o eixo ele simetria definido por estes é mostrado na figura 

6.3. 

Comparando as tabelas 6.4 c 6.2, pode-se ver que o programa IPCO 

calcula todos os modos críticos com ~e < O e é ainda mais rápido do que 

IPIO. Entretanto, IPCO também não calcula o modo instável com este 

deslocamento. 

O programa IPCM calcula o modo instável, mas é extremamente lento 

(mais de 11 minutos para calcular um conjunto de oito autovalores). Os 

problemas citados anteriormente decorrentes da implementação da deflação 

através de multiplicação por (A - )J), associados ao fato de que a transfor

mação de Cayley reduz as distâncias relativas entre os modos transformados, 

explica essa lentidão. 

6.2.3 Abordagen1 em bloco versus abordagem seqüen

cial 

As tabelas 6.6 e 6.7 mostram os resultados obtidos pelos métodos de subes

paço com deflação por ortonormalização. Como mencionado anteriormen

te, não é possível realizar iterações ele subespaços com deflação através de 

multiplicação por (A - /\1) , pois neste caso os autovalores não são obtidos 

seqüencialmente. Os deslocamentos utilizados nestes testes foram os mesmos 

usados para a abordagem seqüencial, ou seja, 8 = -2,5 + jlO, O para a ite

ração inversa e 8 1 = 3, O+ jO, O e 82 = O, O - j3, O para a transformação de 

Cayley. 

Comparando as tabelas 6.6 e 6.7 com as tabelas 6.2 e 6.4, respectivamente, 

vemos que ambas as abordagens exibem o mesmo padrão de convergência. 

A diferença , no entanto, está nos tempos de obtenção dos autovalores. 

Comparando os tempos ele convergência elos autovalores /\3 , /\4 e Às com 

os tempos elos autovalores /\6 e /\ 7 na tabela 6.6, nota-se o efeito ela técnica 
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Programa ISO 

Autovalor Iterações Tempo [s] 

·~ 
/\1 = -2,2440863752 + j9,4548448234 15 1,92 

/\2 = -1 ,6334796691 + j8,5987050265 27 2,91 

/\3 = -0,8604874144 + j7,6008679205 159 12,08 

/\4 = -1,6979456499 + j6,9468964030 160 12,19 

/\5 = -0,6604978913 + j3,9915847067 158 12,03 

/\7 = -0,6428994216 + j3,3381527712 920 30,81 

/\6 = -0,3562535189 + j3,3590003337 921 30,81 

/\8 = -0,3147868648 + j1 ,4590816927 125 9,94 

Tabela 6.6: Resultados do programa ISO 

Programa ISCO 

Autovalor Iterações Tempo [s] 

).6 = -0,3562481674 + j3,3589953328 35 4,39 

/\7 = -0,6429046992 + j3,3381576161 38 4,78 

/\5 = -0,6604979652 + j3,9915848627 39 4,89 

/\8 = -0,3147863084 + j1 ,4590818654 115 10,44 

/\3 = -0,8604831104 + j7,6008732460 482 23,18 

/\.1 = -1,6979481600 + j6,9468882808 477 23,07 

/\ 2 = -1,6334793064 + j8,5987038940 155 12,85 

/\] = -2,2440863998 + j9,4548449581 218 15,65 

Tabela 6.7: Resultados do programa ISCO 
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de congelamento no programa ISO. 

Contudo, tanto em ISO quanto no programa ISCO, a abordagem em 

bloco mostrou-se mais lenta que a abordagem seqüencial (comparando os 

anteriores com os programas IPIO e IPCO, respectivamente). Apesar de a 

abordagem em bloco obter estimativas convergentes para um bloco ele auto

valores em cada uma elas iterações (o que aumenta a eficiência elo processo de 

deflação) , essas iterações são sensivelmente mais lentas que as da abordagem 

seqüencial , que envolve apenas um vetor a cada passo (isso pode ser consta

tado comparando os tempos de obtenção do primeiro autovalor em ambos os 

casos). 

No exemplo em questão, portanto, a abordagem seqüencial mostrou-se 

mais eficaz do que a abordagem em bloco. 
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., Capítulo 7 

CONCLUSAO 

Neste t rabalho, um modelo de sistema elétrico de potência foi estudado e 

aplicado à análise da estabilidade a. pequenas per turbações. Seis programas 

computacionais ele cá lculo de autovalores foram desenvolvidos para realizar 

esta análise. Os estudos realizados e os programas implementados permiti

ram, ao final elo trabalho, uma comparação de duas diferentes abordagens 

para o cálculo ele autovalores, associadas a técnicas de aceleração ele con

vergência. 

Os resultados obtidos mostraram que, sujeitas ao mesmo critério ele con

vergência , as abordagens seqüencial e em bloco fornecem os a utovalores com a 

mesma precisão. Ent retanto , no que se refere ao tempo de processamento, es

tes resultados aponta ram para uma maior eficiência da a bordagem seqüencia l. 

Dentre as duas técnicas de deflação estudadas, a ortonormalização mostrou-se 

mais eficiente. Apesar ele ser necessário um cálculo adicional para a obtenção 

dos autovetores a partir dos vetores de Schur conseguidos com a aplicação 

dessa técnica, este cálculo é t rivial e precisa ser feito apenas uma. vez, ao 

fin al do processamento iterativo. Foi verificado que o aumento ele tempo de 

processamento decorrente deste cá lculo é desprezível. 

O ~tso ela mult iplicação por (A - /\1) como técnica de deflação trouxe, no 

exemplo mostrado, a vantagem ele calcular um modo instável, não calculado 

com a defl ação por ortonormalização (utilizando o mesmo deslocamento). 
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Entretanto, não se deve esperar que isso aconteça para. qualquer deslocamento 

e para qualquer outro sistema que apresente um ou mais modos instáveis. 

Verificou-se , também, que a transformação de Cayley reduz o tempo de 

processamento, tendo o programa IPCO (que utiliza transformação de Cay

ley e deflação por ortonormalização) apresentado os melhores resultados em 

termos de tempo. 

Outras técnicas de aceleração da convergência podem ser posteriormente 

incorporadas a este programa e comparadas com os resultados obtidos no 

final deste trabalho. Como exemplo destas técnicas, sugere-se o uso de um 

deslocamento móvel, calculado por uf+1 A'uk+l e atualizado a cada iteração. 

Isso implicaria em uma nova fatorização matricial a cada passo, mas reduziria 

a distância entre o autovalor e o deslocamento, tornando a convergência mais 

rápida [ANGELIDIS & SE~viLYEN (1996)]. 

Espera-se que o trabalho tenha contribuído para o entendimento do pro

cesso de análise da estabilidade a pequenas perturbações em sistemas de 

potência e para o cálculo de autovalores de sistemas dinâmicos lineares de 

grande dimensão em geral. 
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APENDICE A 

Coeficientes de Sensibilidade de Potência 

Este apêndice apresenta as equações para o cálculo dos coeficientes de sensi

bilidade de potência do MSP, presentes no equacionamento (2.56) a (2.60). 

?viais detalhes sobre estes coeficientes c sobre o !viSP podem ser obtidos em 

VIVALDO (1992). 

Coeficientes para o gerador i : 
~ 

A19 ; 
ôP9; \~;E:,;cos(ó;- (}li) 

---:--....... õ:::----,-- = + 
ô( ói - ()ti) x:li 

A29; 

E~i '~isen(ói- eu) lf~ 2(_c __ (} ·) [2_ _ 2_] 
.t + 1 ll COS u1 tz ·' ·' 1\ 

xqi xqi xdi / 

ôP9 i '~i " !:)E' = -.~-sen(ói - (}ti) 
u qi xdi 

A39; 
ôP

9
i E~ise·n(ói- (}ti) 

é)]!. = ·~: ' -\5 . di 
E~icos(ó; - eu) l f. 2(~ (} ) [ 1 1 l " + 1 tisen ui- ti -.,- - -.,-

Xqi Xqi Xdi 

ôP9 i \~i ( - ) -- = - - cos ói - (}ti 
ôE~i X~; 

R19; 
ôQ 

9
; \~i E:,;sen( ói - (}ti) 

----,-'----.:!...----,-- = - + 
ô( ói - (}ti) x:li 
E~i '~icos(ói- eu) Tf 2 2(·(' (} ) [ 1 1 l ---"-''-----....:...._----'- + 1 . sen ui - ti - - -

X' tz x' x' • q • qi . di 
ôQ . ,~. 

- --91 = __ .z cos(ó·- (}1·) !:)E' .I I I 
u qi xc/i 
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ôQ9; E~;cos(o; - Ou) 
- -= + 
Ô' 'Íi X~i 

R39 i 

E:1isen(o; - (}ti) _ 2' 't; _ ''t;[l _ cos2(c5; _(}ti)] [2.. _ 2_] 
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·"qi • e/i ·"qi '"di 

ôQ . ' 'Í· 
--9' = -·1 sen(o · - 01 ·) 
ÔEI , I I I 

di Xqi 
R49 i 

Coeficientes para a linha de transmissão entre 

os barramentos i e j : 

Altii 

A2tii 

A3tii 

Rltii 

R2tii 

R3tii 

Coeficientes para a carga i : 

Alei 

R l ei 

ôPc; _ 2p ·V 
ô\1; - Cl 1 

ôQci _ Q T/ ---2 . ci l i 
ô\~ 
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Coeficientes de reação da armadura para o ge-

radar i : 

:tdi -:<li (-' e ) ·' cos Ui- ti 
xdi 

x x' 
• di-· di V:t -sen(6· - e1-) 

,I I I .1 

xdi 

x x' • qi - . qi ( _\ ) ------'-sen Ui - eti 
XI 
. qi 

x x' • qi - • qi ( _, e ) 
·' Vi;cos u ; - ti 

X qi 
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APENDICE B 

Dados do sistema teste 

Neste apêndice são mostrados o diagrama unifilar e os dados de barras, linhas 

e geradores (juntamente com os respectivos reguladores de tensão) para o 

sistema New England ele 39 barras e 10 geradores utilizado nos testes elos 

programas implementados. 

~37 
30 -t __,...._i~..-....... , -=-25. T4 _I 2-8~-l I 29 
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@ 

Figura 1: Diagrama uni filar elo sistema teste 
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Dados de barras 

Módulo Angulo Geração Geração Carga Carga 
BaiTa Tipo Tensão Tensão Ativa Reativa Ativa Reativa 

[p.u.] [ radl [MWl [MVArl [MWl [MVArl 
I PQ 1.016 -9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 PQ 0.998 -6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 PQ 0.961 -9.7 0.0 0.0 322.0 2.4 
4 PQ 0.927 -11.0 0.0 0.0 500.0 184.0 
5 PQ 0.930 -9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
6 PQ 0.933 -8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
7 PQ 0.922 -11.0 0.0 0.0 233.8 84.0 
8 PQ 0.922 -12.0 0.0 0.0 522.0 176.0 
9 PQ 0.986 -12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10 PQ 0.942 -5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
li PQ 0.937 -6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 PQ 0.917 -6.7 0.0 0.0 7.5 88.0 
13 PQ 0.938 -6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
14 PQ 0.933 -8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 PQ 0.939 -8.8 0.0 0.0 320.0 153.0 
16 PQ 0.960 -7.1 0.0 0.0 329.0 32.3 
17 PQ 0.958 -8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
18 PQ 0.957 -9.3 0.0 0.0 158.0 30.0 
19 PQ 0.979 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 PQ 0.981 -2.2 0.0 0.0 628.0 103.0 
21 PQ 0.972 -4.5 0.0 0.0 274.0 115.0 
22 PQ 1.007 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
23 PQ 1.005 -0.1 0.0 0.0 274.5 84.6 
24 PQ 0.969 -7.0 0.0 0.0 308.6 -92.2 
25 PQ 1.006 -5.0 0.0 0.0 224.0 47.2 
26 PQ 0.973 -6.2 0.0 0.0 139.0 17.0 
27 PQ 0.957 -8.5 0.0 0.0 281.0 75.5 
28 PQ 0.982 -2.2 0.0 0.0 206.0 27.6 
29 PQ 0.994 0.8 0.0 0.0 283.5 26.9 
30 PV 1.047 -4.1 250.0 291.0 0.0 0.0 
31 PV 0.982 0.0 555.0 239.0 9.2 4.6 
32 PV 0.983 2.4 650.0 246.0 0.0 0.0 
33 PV 0.997 4.1 632.0 122.0 0.0 0.0 
34 PV 1.012 3.0 508.0 172.0 0.0 0.0 
35 PV 1.049 5.2 650.0 333.0 0.0 0.0 
36 PV 1.064 8.0 560.0 258.0 0.0 0.0 
37 PV 1.028 1.9 540.0 116.0 0.0 0.0 
38 PV 1.027 8.0 830.0 223 .0 0.0 0.0 
39 PV 1.030 -11.0 1000.0 494.0 1104.0 250.0 
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Dados de linhas 

Da Barra Para a Barra Resistência fp.u .l Reatância fp.u.l 
l 2 0.0035 0.0411 
l 39 0.0010 0.0250 
2 3 0.0013 0.0151 
2 25 0.0070 0.0086 
3 4 0.0013 0.0213 
3 18 0.0011 0.0133 
4 5 0.0008 0.0128 
4 14 0.0008 0.0 129 
5 6 0.0002 0.0026 
5 8 0.0008 0.0 112 
6 7 0.0006 0.0092 
6 11 0.0007 0.0082 
7 8 0.0004 0.0046 
8 9 0.0023 0.0363 
9 39 0.0010 0.0250 
10 li 0.0004 0.0043 
10 13 0.0004 0.0043 
13 14 0.0009 0.0101 
14 15 0.0018 0.02 17 
15 16 0.0009 0.0094 
16 17 0.0007 0.0089 
16 19 0.0016 0.0 195 
16 21 0.0008 0.0135 
16 24 0.0003 0.0059 
17 18 0.0007 0.0082 
17 27 0.0013 0.0173 
21 22 0.0008 0.0140 
22 23 0.0006 0.0096 
23 24 0.0022 0.0350 
25 26 0.0032 0.0323 
26 27 0.0014 0.0147 
26 28 0.0043 0.0474 
26 29 0.0057 0.0625 
28 29 0.0014 0.0151 
12 li 0.0016 0.0435 
12 13 0.0016 0.0435 
6 31 0.0000 0.0250 
lO 32 0.0000 0.0200 
19 33 0.0007 0.0142 
20 34 0.0009 0.0180 
22 35 0.0000 0.0143 
23 36 0.0005 0.0272 
25 37 0.0006 0.0232 
2 30 0.0000 0.0181 

29 38 0.0008 0.0156 
19 20 0.0007 0.0138 
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Dados de geradores e reguladores de tensão associados 

Unidade H [s] Xd Xq X'd X'q T'do T'qo Ke Te [s] 
[p.u.] [p.u.] [p.u.] [p.u.] [s] [s] 

1 42.0 0.1000 0.0690 0.03l0 0.0080 10.20 0.01 5.0 0.250 
2 30.3 0.2950 0.2820 0.0697 0.1700 6.56 1.50 6.2 0.405 
3 35.8 0.2495 0.2370 0.0531 0.0876 5.70 1.50 5.0 0.500 
4 28.6 0.2620 0.2580 0.0436 0.1660 5.69 1.50 5.0 0.500 
5 26.0 0.6700 0.6200 0.1320 0.1660 5.40 0.44 40.0 0.785 
6 34.8 0.2540 0.2410 0.0500 0.0814 7.30 0.40 5.0 0.471 
7 26.4 0.2950 0.2920 0.0490 0.1860 5.66 1.50 40.0 0.730 
8 24.3 0.2900 0.2800 0.0570 0.0911 6.70 0.41 5.0 0.528 
9 34.5 0.2l06 0.2050 0.0570 0.0587 4.79 1.96 40.0 1.400 
10 500.0 0.0200 0.0190 0.0060 0.0080 7.00 0.70 1.0 .0.00 1 

Obs: Na modelagem de todos os geradores foi utilizado D = O. 



'• ' "" APENDICE C 

Fatores de participação do sistema teste 

Foram calculados os fatores ele participação correspondentes aos nove modos 

ele interesse do sistema. teste, e o resultado deste cálculo é mostrado na. tabela 

5. Os dados desta tabela correspondem aos valores absolutos elos fatores ele 

participação. 

11 Modo de oscilação I Variáveis de estado 11 

Àl Ó6,W6 

,\2 ó1,w1,ós,ws 
À3 ó2,w2,ó3,w3 
,\4 62 ,w2,ó3,w3,Ó4 ,w4 ,65 ,w5 ,Ed5 
,\5 Ó2,w2,Ó4 ,W4 ,Ó5,W5,E~5 
À6 6.1,w.1,65 ,w5 

/\ 7 Óg,Wg,E~9 
,\8 Ó6,W6 ,Eq6•67,W7 

,\g ól,wl 

Tabela 4: Variáveis de estado associadas aos modos ele oscilação 

Os valores em negrito indicam as variáveis de estado nas quais o modo 

de oscilação (associado ao respectivo autovalor) está presente com maior 

intensidade. Foram destacadas as variáveis que possuem i!Jhdl ~ 0.10. Estes 

resultados foram condensados na tabela 4, e podem ser usados para orientar 

procedimentos e estratégias ele controle visando melhorar a estabilidade a 

pequenas perturbações elo sistema. 
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\ 
c 

Variável 
de estado 

OI 
(i) I 

E'ql 
E'dl 
Erdl 
02 
(J) l 

E 'Q2 
E 'dl 
Erd2 
0 3 

(!)3 

E 'v 
E 'd3 
Erd3 
04 

(!)4 

E'o-~ 

E'd-1 
Erd4 
Os 
ros 

E'qs 
E'd5 
Erds 
06 

(!)6 

E'Q6 
E'd6 
ErdG 
o7 
(!)7 

E'Q1 
E'd1 
Erct7 
Os 
(i)g 

E'QS 
E'd8 
Erds 
09 

Ú)9 

E'q9 
E'd9 
Erd9 
O o 
ú)o 

E 'Q() 
E 'dQ 

E r do 

/,I 
0.0029 
0.0029 
0.0000 
0.0003 
0.0000 
0.0046 
0.0046 
0.0000 
0.0006 
0.0000 
0.0373 
0.0373 
0.0003 
0.0073 
0.0000 
0.0015 
0.0015 
0.0001 
0.000 1 
0.0000 
0.0018 
0.0018 
0.0000 
0.0025 
0.0000 
0.3355 
0.3355 
0.0080 
0.2304 
0.0000 
0. 1958 
0.1958 
0.0006 
0.0171 
0.0000 
0.0017 
0.0017 
0.0000 
0.0010 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0002 
0.0002 
0.0001 
0.0001 
0.0000 
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Modos de oscilação 
1"2 ''3 "4 /,5 ''6 Â-7 ''8 À9 

0.1760 0.0015 0.0022 0.0009 0.0031 0.0043 0.0102 0.3192 
0.1760 0.0015 0.0022 0.0009 0.0031 0.0043 0.0102 0.3192 
0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0150 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0250 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0003 0.2496 0.2439 0.1361 0.0214 0.0028 0.0072 0.0019 
0.0003 0.2496 0.2439 0.1361 0.0214 0.0028 0.0072 0.0019 
0.0000 0.0004 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0241 0.0225 0.0070 0.0009 0.0001 0.0001 0.0002 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0043 0.4807 0.2505 0.0799 0.0133 0.0017 0.0055 0.0036 
0.0043 0.4807 0.2505 0.0799 0.0133 0.0017 0.0055 0.0036 
0.0000 0.0021 0.0015 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 
0.0008 0.0729 0.0364 0.0065 0.0009 0.0001 0.0002 0.0006 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0010 0.0352 0.1576 0.1054 0.4616 0.0110 0.0033 0.0018 
0.0010 0.0352 0.1576 0.1054 0.4616 0.0110 0.0033 0.0018 
0.0000 0.0015 0.0087 0.0173 0.0466 0.0025 0.0089 0.0000 
0.0001 0.0025 0.0109 0.0041 0.0146 0.0004 0.0000 0.0001 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0000 0.0001 0.0000 
0.0015 0.0833 0.4233 0.4090 0.1412 0.0189 0.0053 0.0001 
0.0015 0.0833 0.4233 0.4090 0.1412 0.0189 0.0053 0.0001 
0.0000 0.0003 0.0012 0.003 1 0.0157 0.0006 0.0066 0.0001 
0.0019 0.0867 0.4427 0.2031 0.0506 0.0075 0.0004 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0013 0.0001 0.0010 0.0000 
0.0004 0.0070 0.0070 0.0043 0.0014 0.0008 0.2013 0.0131 
0.0004 0.0070 0.0070 0.0043 0.0014 0.0008 0.2013 0.0131 
0.0000 0.0000 0.0003 0.0039 0.0009 0.0002 0.1706 0.0000 
0.0002 0.0035 0.0035 0.0010 0.0002 0.0001 0.0065 0.0049 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 0.0000 
0.0008 0.0176 0.0329 0.0387 0.0055 0.0019 0.2737 0.0069 
0.0008 0.0176 0.0329 0.0387 0.0055 0.0019 0.2737 0.0069 
0.0000 0.0001 0.0003 0.0011 0.0002 0.0001 0.0289 0.0000 
0.0001 0.0012 0.0021 0.0014 0.0002 0.0001 0.0035 0.0005 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0036 0.0000 
0.3776 0.0023 0.0086 0.0008 0.0024 0.0026 0.0067 0.0949 
0.3776 0.0023 0.0086 0.0008 0.0024 0.0026 0.0067 0.0949 
0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 I 0.0000 0.0008 0.0000 
0.1908 0.0010 0.0036 0.0002 0.0003 0.0004 0.0002 0.0301 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0001 0.0001 0.0004 0.0323 0.0244 0.4843 0.0002 0.0026 
0.0001 0.0001 0.0004 0.0323 0.0244 0.4843 0.0002 0.0026 
0.0001 0.0001 0.0003 0.0128 0.0084 0.1667 0.0000 0.0031 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 0.0011 0.0221 0.0000 0.0003 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0007 0.0132 0.0000 0.0001 
0.0002 0.0030 0.0045 0.0407 0.0307 0.0095 0.0333 0.0165 
0.0002 0.0030 0.0045 0.0407 0.0307 0.0095 0.0333 0.0165 
0.0002 0.0007 0.0010 0.0049 0.0038 0.0014 0.0048 0.0091 
0.0001 0.0009 0.0013 0.0064 0.0037 0.0012 0.0013 0.0044 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Tabela 5: Valores absolutos dos fatores de partrc1pação 


